
I AM THE NIKON D5600

Stereomikrofon ME-1

Slipp løs kreativiteten. Realiser ideene. Nye Nikon D5600 er klar til å skape magiske 
øyeblikk, som f.eks. å fange skyggespillet når solen står høyt på himmelen, eller gjøre 
filmopptak fra spennende vinkler. SnapBridge holder kameraet tilkoblet smartenheten,  
slik at du umiddelbart kan dele de inspirerende øyeblikkene.

Viktige funksjoner:

  Slipp fantasien løs: digitalt speilreflekskamera som leverer bilder i kjent Nikon-
kvalitet. Bildekvalitet betyr alt. Kombinasjonen av stor bildebrikke med 24,2 megapiksler i 
DX-format, bredt ISO-område og NIKKOR-objektivet leverer fantastiske og svært detaljrike 
bilder – selv i svakt lys.

  For bra til ikke å deles: alltid tilkoblet med SnapBridge. Koble til og del inspirerende 
kvalitetsbilder tatt med ditt digitale speilreflekskamera på noen sekunder. SnapBridge 
benytter Bluetooth® low energy-teknologi* slik at D5600 hele tiden og med lavt 
strømforbruk kan være tilkoblet smarttelefonen eller nettbrettet.

  Ta bilder av det du ser, slik du ser det: vippbar og dreibar berøringsskjerm.  
Bare snu, skråstill eller roter den store vippbare og dreibare berøringsskjermen på 8,1 cm 
(3,2 tommer) for å få en klar og tydelig visning. Trykk for å fokusere og ta bildet.

  Aldri gå glipp av noe: hastighet og presisjon som fanger hver eneste idé.  
Når du legger merke til noe, vil du ha et kamera som får det med seg. Det knivskarpe 
autofokussystemet med 39 punkter låser seg på motivet og holder det i fokus selv om du 
befinner deg midt i begivenhetenes sentrum.

  Filmer du kan dele med stolthet: D-film og Intervallfilm. Ta opp jevne, detaljrike 
videoopptak i full HD-kvalitet med bildefrekvenser opptil 50p/60p. Forvandle langsomme 
scener til dramatiske høyhastighetssekvenser med Intervallfilm. Del enkelt via SnapBridge.Blits SB-500
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* Ordmerke og logoer for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Nikon og tilknyttede 
selskaper bruker alle slike merker under lisens.



D5600 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effektive piksler 24,2 millioner
Bildebrikke CMOS-bildebrikke i Nikon DX-format uten optisk mikrofilter
Søker Speilsøkertype, ca. 95 % motivdekning, ca. 0,82 × forstørrelse
Skjerm 8,1 cm, TFT, ca. 1 037 000 punkter, 170° innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning, berøringsskjerm, vippbar og dreibar skjerm
Pekeskjerms-Fn Valg av fokuspunkt, ISO-følsomhet (automatisk følsomhetskontroll [På/Av]), Aktiv D-Lighting-innstilling, HDR, automatisk 

alternativ eksponering, AF-søkefeltfunksjon, rutenett i søkeren, blenderinnstilling
Lukkertid 1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid
Serieopptak Ca. 5 b/s (i 12-bits RAW), ca. 4 b/s (14-bits RAW)
ISO-følsomhet ISO 100 til 25 600
Autofokus Fotografering med søkeren: 39 fokuspunkter (ni kryssensorer) / live view-fotografering: kontrastsøkende AF
Lysmåling RGB-sensor med 2016 piksler
Innebygd blits Ledetall: ca. 12 (ISO 100, m, 20 °C)
Motivprogrammer/effekter 16 alternativer, 10 spesialeffekter, 20 funksjoner for bilderedigering
Bildebehandling EXPEED 4-bildebehandlingsmotor, Picture Control, Aktiv D-Lighting
Film • MOV (video: H.264 / lyd: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p. Høy kvalitet / normal kan velges  

• Intervallfilm
Lyd Innebygd stereomikrofon, ekstern stereomikrofon brukes, mikrofonfølsomhet kan angis
HDMI HDMI-utgang støttes (HDMI-utgang for filmer med 60p/50p er ikke tilgjengelig), HDMI-kontakt (type C) er innebygd
Strømkilde Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14a, batterilader MH-24
Størrelse (B x H x D) / vekt 124 × 97 × 70 mm / 4,9 × 3,9 × 2,8 tommer, ca. 415 g (basert på CIPA-retningslinjer, ca. 465 g med batterier og  

SD-minnekort) 
Trådløse funksjoner Bluetooth, NFC, Wi-Fi (støtte for SnapBridge)
Lagringsmedier/-format SD-minnekort (SDHC/SDXC [UHS-I støttes]), 12-bits/14-bits RAW, JPEG, RAW+JPEG
Grensesnitt Kontakt for ekstern mikrofon, Micro-USB-kontakt, terminal for tilbehør, HDMI-kontakt (type C)
Ekstrautstyr som følger med Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14a, batterilader MH-24, bærestropp AN-DC3, kamerahusdeksel BF-1B,  

øyemusling i gummi DK-25

Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
Produktets form og spesifikasjoner kan endres uten varsel.


