
JAZ SEM NIKON D5600

Stereo mikrofon ME-1

Pokažite svojo ustvarjalno žilico. Uresničite zamisli. Naj gre za igro senc, ko je sonce visoko  
na nebu, ali videoposnetke, posnete z izvirnih kotov – novi Nikon D5600 je fotoaparat, s katerim 
čarovnija postane resničnost. Tehnologija SnapBridge omogoča, da fotoaparat povežete s pametno 
napravo, zato lahko s fotografijami v trenutku navdihnete druge.

Glavne funkcije:

  Dajte domišljiji polet: kakovost slike Nikonovih fotoaparatov D-SLR. Kakovost slike je 
najpomembnejša. Veliko tipalo formata DX s 24,2 milijona slikovnimi točkami, širok razpon 
občutljivosti ISO in vaš objektiv NIKKOR skupaj zagotavljajo osupljive slike in neverjetne 
podrobnosti tudi pri slabi svetlobi.

  Slike, ki so predobre, da jih ne bi delili z drugimi: stalna povezava prek aplikacije 
SnapBridge. Povežite se in v nekaj sekundah delite svoje slike kakovosti D-SLR z drugimi ter jih 
navdihnite. SnapBridge uporablja tehnologijo Bluetooth® low energy*, s katero D5600 ohranja 
stalno nizkoenergijsko povezavo s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

  Ujemite motiv, kot ga vidite: zaslon na dotik s spremenljivim kotom. Preprosto obrnite, 
nagnite ali zasukajte velik 8,1-centimetrski zaslon s spremenljivim kotom, da si zagotovite jasen 
pogled. Dotaknite se za ostrenje in fotografiranje.

  Ne zamudite ničesar: hitrost in natančnost za zajem vsakršne zamisli. Če opazite vse 
podrobnosti, želite fotoaparat, s katerim ne boste izpustili ničesar. Izredno natančen sistem 
samodejnega ostrenja z 39 točkami se bo osredotočil na motiv in ga obdržal izostrenega tudi v 
sredini največjega dogajanja.

  Videoposnetki, ki jih boste z veseljem pokazali drugim: D-videoposnetek in intervalni 
videoposnetek. Posnemite kakovostne HD-videoposnetke v polni ločljivosti z vsemi podrobnostmi 
pri hitrosti snemanja do 50p/60p. Z intervalnim videoposnetkom boste lahko še tako počasno 
dogajanje pospešili v zaporedje dramatičnih prizorov. Preprosto deljenje z drugimi z aplikacijo 
SnapBridge.
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* Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; Nikon in z njim 
povezana podjetja te znamke uporabljajo na podlagi licence.



D5600 
TEHNIČNI PODATKI

Efektivno število slikovnih točk 24,2 milijona
Slikovno tipalo Nikonovo slikovno tipalo CMOS formata DX brez optičnega nizkoprehodnega filtra
Iskalo Uporablja petstrano ogledalo s približno 95-odstotno pokritostjo kadra, približno 0,82-kratna povečava
Zaslon 8,1 cm, TFT, približno 1.037.000 točk, 170-stopinjski vidni koto, približno 100-odstotna pokritost kadra, zaslon na dotik, 

zaslon s spremenljivim kotom
Fn na dotik Izbira točke ostrenja, občutljivost ISO (samodejni nadzor občutljivosti [vklop/izklop), nastavitev aktivne osvetlitve D-Lighting, 

HDR, samodejno kadriranje, način delovanja z območjem AF, prikaz mreže v iskalu, nastavitev zaslonke
Čas zaklopa Od 1/4000 do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), čas
Zaporedno fotografiranje Približno 5 posnetkov na sekundo (v 12-bitnem načinu RAW), približno 4 posnetke na sekundo (v 14-bitnem načinu RAW)
Občutljivost ISO ISO 100 do 25600
Samodejno ostrenje Fotografiranje z iskalom: 39 točk (devet križnih senzorjev)/fotografiranje s pogledom v živo: AF z zaznavanjem kontrasta
Merjenje osvetlitve Tipalo RGB z 2016 slikovnimi točkami
Vgrajena bliskavica Vodilno število: približno 12/39 (ISO 100, m/ft/20 °C/68 °F)
Načini prizorov/učinki 16 možnosti, 10 posebnih učinkov, 20 funkcij za urejanje slik
Obdelava slik Slikovni procesor EXPEED 4, sistem Picture Control, aktivna osvetlitev D-Lighting
Videoposnetki • MOV (video: H.264/zvok: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; izbira med visoko/običajno  

kakovostjo • intervalni videoposnetek
Zvok Vgrajen stereo mikrofon, uporabljen zunanji stereo mikrofon, občutljivost mikrofona je nastavljiva
HDMI Izhod HDMI je podprt (izhod HDMI za videoposnetke 60p/50p ni na voljo), vključen priključek HDMI (tip C)
Vir napajanja Polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a, polnilnik baterij MH-24
Mere (Š x V x G)/teža 124 × 97 × 70 mm, približno 415 g (na podlagi smernic CIPA; približno 465 g z baterijami in pomnilniško kartico SD) 
Brezžične funkcije Bluetooth, NFC, Wi-Fi (podprta je funkcija SnapBridge)
Nosilci za shranjevanje/oblika zapisa Pomnilniška kartica SD (SDHC/SDXC [podprto: UHS-I]); 12-bitna/14-bitna oblika RAW, JPEG, RAW+JPEG
Vmesnik Priključek za zunanji mikrofon, priključek mikro-USB, priključek za dodatno opremo, priključek HDMI (tip C)
Priložena dodatna oprema Polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a, polnilnik baterij MH-24, pas AN-DC3, pokrovček ohišja BF-1B, gumijast nastavek okularja 

DK-25

Nikon ni odgovoren za morebitne napake v tem priročniku.
Videz tega izdelka in njegovi tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.


