
I AM THE NIKON D5600

ME-1 stereomicrofoon

Blaas uw creativiteit nieuw leven in. Zet uw ideeën kracht bij. Of het nu gaat om spelen 
met schaduwen wanneer de zon hoog aan de hemel staat of om films die vanuit intrigerende hoeken 
zijn opgenomen, met de nieuwe Nikon D5600 kunt u magische momenten vastleggen. SnapBridge 
handhaaft de verbinding tussen de camera en uw smartapparaat, zodat u uw opnamen direct kunt 
delen om anderen te inspireren.

Belangrijkste kenmerken:

  Vergroot uw verbeelding: Nikon D-SLR-beeldkwaliteit. Alles draait om beeldkwaliteit.  
De grote DX-formaat sensor van 24,2 megapixels, het grote ISO-bereik en uw NIKKOR-objectief 
staan samen garant voor schitterende beelden en fantastische details, zelfs bij weinig licht.

  Te goed om niet te delen: altijd verbonden met SnapBridge. Verbind en inspireer door  
uw beelden van D-SLR-kwaliteit in enkele seconden te delen. SnapBridge maakt gebruik van 
Bluetooth® low energy-technologie* om een continue verbinding met een laag stroomverbruik  
te handhaven tussen de D5600 en uw smartphone of tablet.

  Leg vast wat u ziet en zoals u het ziet: kantelbaar touchscreen. Klap, kantel of draai het 
grote kantelbare touchscreen van 8,1 cm (3,2 inch) om een goed beeld te krijgen. Tik om scherp 
te stellen en de opname te maken.

  Mis niets: snelheid en precisie om elk idee vast te leggen. Wanneer u alles ziet, wilt u 
een camera die niets mist. Het haarscherpe autofocussysteem met 39 punten stelt snel scherp  
op het onderwerp en blijft erop scherpgesteld, zelfs midden in de actie.

  Films om vol trots te delen: D-film en Time-lapse-film. Neem vloeiende Full HD-video’s 
met fijne details op met een beeldsnelheid tot 50p/60p. Transformeer traag bewegende 
onderwerpen in snelle beeldreeksen met Time-lapse-film. Deel eenvoudig via SnapBridge.
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* Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het 
gebruik ervan door Nikon en diens gelieerde ondernemingen gebeurt onder licentie.



D5600 
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Effectieve pixels 24,2 miljoen
Beeldsensor Nikon DX-formaat CMOS-sensor zonder optisch laagdoorlaatfilter
Zoeker Pentaspiegel, beelddekking van circa 95%, vergroting van circa 0,82×
Monitor Kantelbare TFT-monitor van 8,1 cm (3,2 inch) met circa 1.037.000 beeldpunten, een kijkhoek van 170°, een beelddekking 

van circa 100% en touchscreen
Aanraak-Fn Selectie van scherpstelpunt, ISO-gevoeligheid (automatische instelling van de gevoeligheid [Aan/Uit]), instelling Actieve  

D-Lighting, HDR, automatische bracketing, AF-veldstand, rasterweergave in zoeker, diafragma-instelling
Sluitertijd 1/4000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2, Bulb, Tijd
Continu-opnamen Circa 5 bps (in 12-bits RAW), circa 4 bps (14-bits RAW)
ISO-gevoeligheid ISO 100 tot 25.600
Autofocus Bij fotograferen door de zoeker: 39 punten (negen kruissensoren)/bij livebeeldfoto-grafie: contrastdetectie-AF
Lichtmeting RGB-sensor met 2016 pixels
Ingebouwde flitser Richtgetal: circa 12 (ISO 100, m, 20°C)
Onderwerpstanden/effecten 16 opties, 10 speciale effecten, 20 beeldbewerkingsfuncties
Beeldverwerking EXPEED 4-beeldverwerkingsengine, Picture Control, Actieve D-Lighting
Film • MOV (video: H.264/audio: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; hoge kwaliteit/normaal kunnen 

worden geselecteerd • Time-lapse-film
Audio Ingebouwde stereomicrofoon, externe stereomicrofoon mogelijk; gevoeligheid van microfoon kan worden ingesteld
HDMI HDMI-uitvoer ondersteund (HDMI-uitvoer van 60p/50p-film is niet beschikbaar), HDMI-aansluiting (Type C) ingebouwd
Voeding EN-EL14a oplaadbare Li-ionaccu, MH-24 acculader
Afmetingen (B x H x D)/gewicht 124 × 97 × 70 mm, circa 415 gram (op basis van CIPA-richtlijn; circa 465 gram met accu's en SD-geheugenkaart) 
Draadloze functies Bluetooth, NFC, Wi-Fi (SnapBridge ondersteund)
Opslagmedia/bestandsindeling SD-geheugenkaart (SDHC/SDXC [UHS-I ondersteund]); 12-bits/14-bits RAW, JPEG, RAW+JPEG
Interface Aansluiting voor externe microfoon, Micro-USB-aansluiting, accessoire-aansluiting, HDMI-aansluiting (Type C)
Meegeleverde accessoires EN-EL14a oplaadbare Li-ionaccu, MH-24 acculader, AN-DC3 riem, BF-1B body-dop, DK-25 rubberen oogschelp

Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in dit document.
Het uiterlijk en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


