
I AM THE NIKON D5600

Στερεοφωνικό 
μικρόφωνο ME-1

Δώστε τροφή στη δημιουργικότητά σας. Ζωντανέψτε τις ιδέες σας. Από τα παιχνιδίσματα της σκιάς 
όταν ο ήλιος βρίσκεται ψηλά έως τη λήψη video από πρωτότυπες γωνίες, η νέα Nikon D5600 δημιουργεί μαγικά 
αποτελέσματα. Η τεχνολογία SnapBridge διατηρεί τη φωτογραφική μηχανή συνδεδεμένη στην έξυπνη συσκευή 
σας έτσι ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε άμεσα τις φωτογραφίες που τραβάτε και να εμπνέετε τους άλλους.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  Δώστε έναυσμα στη φαντασία σας: ποιότητα εικόνας Nikon DSLR.  
IΗ ποιότητα εικόνας είναι το παν. Ο μεγάλος αισθητήρας 24,2 megapixel με φορμά DX, το μεγάλο εύρος ISO 
και ο φακός NIKKOR συνδυάζονται για τη δημιουργία εκπληκτικών εικόνων με εντυπωσιακή λεπτομέρεια, 
ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

  Ομορφιά που είναι κρίμα να μη μοιράζεστε: παραμείνετε συνδεδεμένοι με το SnapBridge. 
Συνδεθείτε και χαρίστε έμπνευση στους άλλους, καθώς μπορείτε να κοινοποιήσετε μέσα σε δευτερόλεπτα τις 
εικόνες ποιότητας DSLR που τραβάτε. Η λειτουργία SnapBridge χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth® low 
energy* με την οποία η D5600 διατηρεί μια σταθερή σύνδεση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με το 
smartphone ή το tablet σας.

  Αποτυπώστε ό,τι βλέπετε, με τον τρόπο που το βλέπετε: πτυσσόμενη οθόνη αφής. Απλά γυρίστε 
ανάποδα, κλίνετε ή περιστρέψτε τη μεγάλη πτυσσόμενη οθόνη αφής 8,1 cm (3,2 in) για να δείτε καθαρά. 
Αγγίξτε την οθόνη για να εστιάσετε και να τραβήξετε.

  Μη χάνετε το παραμικρό: ταχύτητα και ακρίβεια που αποτυπώνει κάθε ιδέα. Εάν εσείς 
παρατηρείτε τα πάντα, χρειάζεστε μια φωτογραφική μηχανή που δεν χάνει τίποτα. Το εντυπωσιακά ευκρινές 
σύστημα αυτόματης εστίασης 39 σημείων, «κλειδώνει» στο θέμα σας και το κρατά εστιασμένο ακόμη και εν 
μέσω της δράσης.

  Video που θα μοιράζεστε με υπερηφάνεια: D-Movie και Time-Lapse Video. Εγγράψτε ομαλά, έξοχα 
λεπτομερή κλιπ video Full HD σε ταχύτητες καρέ έως 50p/60p. Μετατρέψτε τις αργές σκηνές σε δραματικές 
γρήγορες σεκάνς, με τη λειτουργία Time-Lapse Video. Κοινοποιήστε τα εύκολα με το SnapBridge.

Φλας Speedlight SB-500

EN-EL 14a

Συνιστώμενα αξεσουάρ
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* Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων 
από τη Nikon και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες γίνεται κατόπιν εκχώρησης άδειας χρήσης.



D5600 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωφέλιμα pixel 24,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας CMOS με φορμά DX της Nikon χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο
Σκόπευτρο Με πεντακάτοπτρο, κάλυψη κάδρου περίπου 95% με μεγέθυνση περίπου 0,82×
Οθόνη TFT 8,1 cm/3,2 in., περίπου 1.037k-dot, οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100%, οθόνη αφής, πτυσσόμενη 

οθόνη
Fn αφής Επιλογή σημείου εστίασης, ευαισθησία ISO (αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση]), ρύθμιση 

ενεργού D-Lighting, HDR, αυτόματο bracketing, λειτουργία επιλογής περιοχής AF, εμφάνιση πλέγματος σκοπεύτρου, 
ρύθμιση διαφράγματος

Ταχύτητα κλείστρου 1/4000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, λειτουργία bulb, χρόνος
Συνεχείς διαδοχικές λήψεις Περίπου 5 fps (σε RAW 12 bit), περίπου 4 fps (RAW 14 bit)
Ευαισθησία ISO ISO 100 έως 25600
Αυτόματη εστίαση Φωτογράφιση μέσα από το σκόπευτρο: 39 σημεία (9 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης)/λήψεις ζωντανής προβολής:  

AF με ανίχνευση αντίθεσης
Μέτρηση έκθεσης Αισθητήρας RGB 2.016 pixel
Ενσωματωμένο φλας Αριθμός οδηγού: περίπου 12/39 (ISO 100, m/ft, 20 °C/68 °F)
Λειτουργίες σκηνής/Εφέ 16 επιλογές, 10 ειδικά εφέ, 20 λειτουργίες επεξεργασίας εικόνων
Επεξεργασία εικόνας Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4, Picture Control, Ενεργό D-Lighting
Video • MOV (Video: H.264/ήχος: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p, επιλέξιμη ποιότητα εικόνας 

υψηλή/κανονική • Time-lapse video
Ήχος Ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο, χρησιμοποιείται εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο, μπορεί να ρυθμιστεί η 

ευαισθησία μικροφώνου
HDMI Υποστηρίζεται έξοδος HDMI (δεν διατίθεται έξοδος HDMI για video 60p/50p), ενσωματωμένη επαφή HDMI (τύπου C)
Πηγή τροφοδοσίας Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a, φορτιστής μπαταρίας MH-24
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)/Bάρος 124 × 97 × 70 mm/4,9 × 3,9 × 2,8 in., περίπου 415 g/14,7 oz (Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA,  

περίπου 465 g/1 lb 0,4 oz με μπαταρίες και κάρτα μνήμης SD) 
Ασύρματες λειτουργίες Bluetooth, NFC, Wi-Fi (υποστήριξη SnapBridge)
Μέσα αποθήκευσης/μορφή Κάρτα μνήμης SD (SDHC/SDXC [υποστήριξη UHS-I]), RAW 12 bit/14 bit, JPEG, RAW+JPEG
Διασύνδεση Υποδοχή εξωτερικού μικρόφωνου, επαφή Micro-USB, υποδοχή εξαρτήματος, επαφή HDMI (τύπου C)
Παρεχόμενα αξεσουάρ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a, φορτιστής μπαταρίας MH-24, λουράκι φωτογραφικής μηχανής  

AN-DC3, καπάκι σώματος BF-1B, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25

Η Nikon δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


