
SOU A NIKON D5600

Microfone estéreo ME-1

Dê asas ao seu espírito criativo. Potencie as suas ideias. Não importa se há um jogo de 
sombras quando o sol está alto, ou se se trata de filmagens gravadas desde ângulos intrigantes, a 
nova Nikon D5600 é onde a magia acontece. A aplicação SnapBridge mantém a câmara ligada ao 
seu dispositivo inteligente pelo que pode partilhar e inspirar de imediato.

Principais funcionalidades:

  Dê asas à sua imaginação: qualidade de imagem das D-SLR da Nikon. A qualidade de 
imagem é tudo. O grande sensor de formato DX de 24,2 megapixels, a ampla gama ISO e a sua 
objetiva NIKKOR combinam-se para proporcionar surpreendentes imagens e um detalhe incrível, 
mesmo em condições de pouca iluminação.

  Demasiado bom para não partilhar: sempre ligado com a aplicação SnapBridge. 
Ligue-se e obtenha inspiração à medida que partilha as suas imagens de qualidade D-SLR em 
apenas alguns segundos. A aplicação SnapBridge utiliza a tecnologia Bluetooth® low energy* 
para que a D5600 mantenha uma ligação constante de baixa potência com o seu smartphone ou 
tablet.

  Capture o que vê, tal como vê: ecrã tátil multiângulo. Tem apenas de virar, inclinar ou 
rodar o grande ecrã tátil multiângulo de 8,1 cm (3,2 pol.) para obter uma visão clara. Toque para 
focar e disparar.

  Não perca nada: velocidade e precisão para capturar todas as ideias. Se repara em 
tudo, pretende uma câmara que não perca nada. O sistema de focagem automática de 39 pontos 
de extraordinária nitidez bloqueará o seu motivo, mantendo-o focado, mesmo no meio da ação.

  Filmagens que terá orgulho em partilhar: D-Movie e Filmagem temporizada. Grave 
clipes de vídeo com detalhes suaves e finos em Full HD a velocidades de disparo até 50p/60p. 
Transforme cenas em movimento lento em sequências a uma incrível alta velocidade com 
Filmagem temporizada. Partilhe com facilidade com a aplicação SnapBridge.
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Acessórios recomendados

CRIATIVIDADE PARTILHADASOU

D5600

* A marca Bluetooth® e os logótipos são marcas comerciais registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e todas as utilizações 
destas marcas pela Nikon e suas afiliadas estão licenciadas.



D5600 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pixels efetivos 24,2 milhões
Sensor de imagem Sensor CMOS de formato DX da Nikon sem filtro ótico de passagem baixa
Visor Tipo pentaespelho, cobertura do enquadramento de aproximadamente 95%, ampliação de aproximadamente 0,82×
Monitor TFT de 8,1 cm (3,2 pol.), aproximadamente 1 037 000 pontos K, com ângulo de visua-lização de 170°, cobertura do  

enquadramento de aproximadamente 100%, ecrã tátil, monitor multiângulo
Fn por toque Seleção do ponto de focagem, Sensibilidade ISO (controlo da sensibilidade automática [Ligada/Desligada]), Definição de 

D-Lighting ativo, HDR, Bracketing automático, Modo de área de AF, Apresentação de grelha no visor, Definição da abertura
Velocidade do obturador De 1/4000 a 30 seg. em passos de 1/3 ou 1/2 EV, exposição B, tempo
Disparo contínuo Aproximadamente 5 fps (em RAW de 12 bits), aproximadamente 4 fps (RAW de 14 bits)
Sensibilidade ISO 100 a 25 600 ISO
Focagem automática Na fotografia através do visor: 39 pontos (nove sensores de tipo cruzado)/na fotografia com visualização em direto: AF de 

deteção de contraste
Medição da exposição Sensor RGB de 2016 pixels
Flash incorporado Número guia: aproximadamente 12 (m, 100 ISO, 20 °C)
Modos de cena/Efeitos 16 opções, 10 efeitos especiais, 20 funções de edição de imagem
Processamento de imagens Motor de processamento de imagem EXPEED 4, Picture Control, D-Lighting ativo
Filmagem • MOV (vídeo: H.264/áudio: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; qualidade alta/normal são  

selecionáveis • Filme temporizado
Áudio Microfone estéreo incorporado, microfone estéreo externo utilizado; é possível ajustar a sensibilidade do microfone
HDMI Saída HDMI suportada (a saída HDMI da filmagem 60p/50p não está disponível), Co-netor HDMI (Tipo C) incorporado
Fonte de alimentação Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a, Carregador de baterias MH-24
Dimensões (L x A x P)/Peso 124 × 97 × 70 mm, aproximadamente 415 g (Com base nas diretrizes CIPA; aproxima-damente 465 g com baterias e cartão 

de memória SD) 
Funções sem fios Bluetooth, NFC, Wi-Fi (aplicação SnapBridge suportada)
Armazenamento/Formato Cartão de memória SD (SDHC/SDXC [compatível com UHS-I]); RAW de 12 bits/14 bits, JPEG, RAW+JPEG
Interface Conetor para microfone externo, Microconetor USB, terminal para acessórios, conetor HDMI (Tipo C)
Acessórios fornecidos Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a, Carregador de baterias MH-24, Correia AN-DC3, Tampa do corpo BF-1B, Ocular 

de borracha DK-25

A Nikon não se responsabiliza por quaisquer erros que este manual possa conter.
O aspeto do produto e as suas especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.


