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Jaa kuvasi 
nopeasti yhdysrakenteisella 

Wi-Fi® -toiminnolla

Valmistaudu kuvaamaan 

jotain erityistä. Uuden 

Nikon D5300 -kameran 

myötä Nikonin digitaalisilla 

järjestelmäkameroilla voi kuvata maailmaa 

entistä useammasta kulmasta. Digitaalisissa 

järjestelmäkameroissakin poikkeukselliset 24,2 tehollista 

megapikseliä takaavat erinomaisen kuvanlaadun, tarkkuuden 

ja yksityiskohtien toistumisen. Hyödynnä Nikonin 

ainutlaatuista teknistä osaamista, kuten uutta EXPEED 4 

-kuvaprosessoria ja Picture Control -järjestelmää. Ihastu 

monien ammattikuvaajien suosimien NIKKOR-objektiivien 

ainutlaatuiseen terävyyteen. Näiden ominaisuuksien ansiosta 

saat D5300-kameralla helposti ja hauskasti juuri sellaisia 

kuvia ja elokuvia kuin olet aina halunnut. Voit jakaa kuvat ja 

elokuvat välittömästi liittämällä kameran yhdysrakenteisella 

Wi-Fi®-toiminnolla älylaitteeseen. Upeat kuvat ja elokuvat 

odottavat ottajaansa. Jaa tarinasi muiden kanssa. D5300 on 

kaikki, mitä tarvitset.

24,2
 megapikseliä  
 ilman optista  

  alipäästösuodatinta

EXPEED

4Ota upeita kuvia. Jaa ne välittömästi.

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW • Valotus: [M]-tila, 1/60 sekuntia, f/11 • Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio      ©Kwaku Alston
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Nauti entistäkin paremmasta 
kuvanlaadusta

Nikonin kuvakennon, kuvaprosessorin, Picture Control -tekniikan ja NIKKOR-objektiivien
täydellinen yhdistelmä nostaa kuvanlaadun uudelle tasolle.
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Kenno, jossa on suuri kuvapistemäärä – 
terävyyden perusta
Erittäin suuri kuvapistemäärä 
osaltaan vaikuttaa siihen, että 

D5300-kameralla kuvista tulee uskomattoman 
tarkkoja ja yksityiskohtaisia ja ihonväristä 
pehmeän luonnollinen. Ainutlaatuisen kuvan- 
laadun suurimpia tekijöitä on D5300-kameran 
uusinta tekniikkaa oleva Nikonin DX-kokoinen 
CMOS-kuvakenno*. Uskomattomat värit ja yksityiskohdat – kun  
haluat tallentaa rakkaimmat muistosi, D5300:lla saat molemmat. 
*Suunniteltu ilman optista alipäästösuodinta (OLPF). Suuren kuvapistemäärän 
kuvakennon erottelukyky pääsee oikeuksiinsa. Yhdistettynä NIKKOR-objektiivien 
luonnolliseen kuvantoistoon kenno tallentaa kaikki yksityiskohdat kauniisti.

Tarkka värintoisto, vähän kohinaa ja 
nopea toiminta
Käytössäsi on 24,2 tehollisen 
megapikselin suorituskyky. 

Nikonin uusi EXPEED 4 -kuvaprosessori tuo 
kuviisi ja elokuviisi ihastuttavat värit. 
Ainutlaatuinen järjestelmä suorittaa  
useita toimintoja salamannopeasti ja 
tuottaa kuvia, joiden kuvanlaatu on erinomainen. Saat kuvia, 
joissa on vähemmän kohinaa, aidommat sävyt ja puhtaat mustat 
jopa heikossa valaistuksessa tai hämärissä sisätiloissa. Nikonin 
ainutlaatuisen tekniikan ansiosta D5300:n vakio-ISO-
herkkyysalue on 100–12 800 (laajennettavissa vastaamaan 
herkkyyttä ISO 25 600 (Hi 1)), joten voit välttää kameran 
tärähtämistä käyttämällä lyhyempää suljinaikaa heikossa 
valaistuksessa. Myös värintoisto ja sävyasteikko ovat 
huippuluokkaa kaikilla herkkyysalueilla. Nikonin erinomainen 
kohinan vähennystoiminto takaa 
jopa suurilla ISO-asetuksilla 
kauniit yksityiskohdat, joissa on 
äärimmäisen vähän värikohinaa. 
EXPEED 4 käsittelee suuret 
määrät tietoa hämmästyttävän 
nopeasti, joten voit huoletta 
kuvata keskeytyksettä kameran 

tehdessä vaikeimmat työt.   

Tinkimätöntä optista laatua
Voit valita laajasta NIKKOR-objektiivien valikoimasta 
kuvaustyyliisi sopivan objektiivin. Monet maailman 

parhaista valokuvaajista luottavat NIKKOR-objektiiveihin, jotka 
tuottavat ainutlaatuisen teräviä ja tarkkoja kuvia ja pääsevät 
todella oikeuksiinsa yhdistettyinä Nikon-kameroihin. 
NIKKOR-objektiivit sopivat täydellisesti kameroihin, joissa on 
D5300-kameran tapaan tarkka kuvakenno.

Luo yksilölliset sävyt ja värit Picture 
Controlin avulla
Nikonin ainutlaatuisen Picture Control 

-järjestelmän avulla voit muuttaa kuviesi ja elokuviesi 
ilmeen sellaisiksi kuin haluat. Valittavissa on kuusi 
asetusta*: Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, 
Muotokuva ja Maisema. EXPEED 4 kuva- 
prosessorin entistä paremman värintoiston ansiosta 
D5300:n kuvat ovat selkeitä ja kauniita. Voit säätää manuaalisesti 
terävyyttä tai kontrastia ja tarkistaa muutoksen vaikutuksen jopa 
reaaliaikanäkymän aikana.  
*Valittavissa P-, S-, A- ja M-tiloissa. Kamera 
valitsee sopivan Picture Control -asetuksen 
automaattisesti muissa kuvaustiloissa. 
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• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW • Valotus: [M]-tila, 1/20 
sekuntia, f/8 • Valkotasapaino: Automaattinen  
• Herkkyys: ISO 12 800 • Picture Control: Vakio 
©Kwaku Alston

24,2
 megapikseliä 
ilman OLPF:ää

EXPEED

4
Picture 
Control

Objektiivit

CMOS-kenno

Värikäs



Jaa helposti  tämä hetki

• Objektiivi: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW • Valotus: [M]-tila, 1/500 sekuntia, f/2,8 • Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 100• Picture Control: Vakio ©Kwaku Alston • Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW • Valotus: [A]-tila, 
1/2 000 sekuntia, f/4 • Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 125 • Picture Control: Vakio 
©Kwaku Alston

• Objektiivi: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW • Valotus: [M]-tila, 1/200 
sekuntia, f/9 • Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio   
©Kwaku Alston

Yhdysrakenteinen

Wi-Fi®

Lähetä kuvia välittömästi 
Facebookiin, Instagramiin tai 
muihin yhteisöpalveluihin

Yllätä ystäväsi – jaa D5300-kameran 
kuvat helposti ja nopeasti. Kuviesi 
uskomaton laatu saa huomiota ja 
“tykkäyksiä”.

Älylaite toimii etänäyttönä ja 
kauko-ohjaimena

Wi-Fi®-yhteyden ansiosta voit tehdä 
muutakin kuin katsella kuvia. Sen avulla  
voit myös ottaa niitä. Kauko-ohjaustoi- 
minnon ansiosta kameran voi laukaista 
etäältä, ja älylaitetta voidaan käyttää 
reaaliaikanäkymän etänäyttönä, josta kuvan 
voi tarkistaa ennen sen ottamista. Toiminto 

sopii täydellisesti ryhmäkuvien 
ottamiseen.

Voit lähettää parhaat otoksesi      
käden käänteessä
Aloita kuvien jakaminen. D5300-kamerassa  

on yhdysrakenteinen Wi-Fi®, joten et tarvitse johtoja tai 
lisälaitteita. Kamera ja älylaitteesi ovat kaikki, mitä tarvitset. 
Valitse haluamasi kuvat ja lataa ne älypuhelimeesi tai 
tablettiisi. Voit siirtää kuvia myös kuvauksen aikana. Kuvien 
siirtoon ei vaadita erityisiä IT-taitoja. D5300-kameralla 
upeiden kuvien välitön jakaminen on helppoa.

Sovelluksen käyttäminen älylaitteessasi on 
nopeaa ja helppoa.

Sovelluskaupasta ladattavan Wireless Mobile Utility 
-sovelluksen avulla voit siirtää kuviasi älylaitteeseesi.
Se on nopeaa, helppoa ja ilmaista.

† Yllä on esimerkki Android-laitteesta.

Nikon-käyttäjät saavat ilmaiseksi käyttöönsä jopa 20 Gt tallennustilaa 
Nikonin kuvien jakamiseen ja tallentamiseen tarkoitetusta verkkopalvelusta. 
Kuvat voidaan jakaa Facebookiin tai Twitteriin yhdellä napsautuksella.  
Katso lisätietoja osoitteesta nikonimagespace.com.

Laajenna jakamiskokemustasi

Voit jakaa D5300-kuvia Wi-Fi®-toiminnon avulla ja 
merkitä kuviin tietoja. Yhdysrakenteisen GPS:n 

ansiosta matkoistasi tulee entistä mielenkiintoisempia, kun  
voit tallentaa kuvanottopaikan sijainnin*1 Exif-tietoina ilman 
lisäosia tai lisälaitteita. Voit luoda myös reittilokeja*2 sijaintitietojen 
avulla. Toiminto on erityisen käytännöllinen matkoilla. Lokitietojen 
avulla matkareittisi voidaan näyttää ViewNX 2 -ohjelmistossa tai 
NIKON IMAGE SPACE -verkkopalvelun tai muiden valokuvien 
jakamissivustojen karttanäkymissä.
*1 Kamera tallentaa leveyspiirin, pituuspiirin, 

korkeuden ja UTC-ajan (Coordinated Universal 
Time). Yhteensopivuus vaihtelee maittain.

*2 Toimintoa voidaan käyttää myös kameran 
ollessa pois päältä, joten kameran akku ei 
kulu.

Yhdysrakenteinen

GPS
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Ikuista hetki ja innostu Hyödynnä dramaattiset kuvakulmat

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW • Valotus: [M]-tila, 1/1 600 sekuntia, f/5,6 • Valkotasapaino: Automaattinen  
• Herkkyys: ISO 400 • Picture Control: Vakio      ©Kwaku Alston

Kuvaa kohteita veitsenterävällä 
tarkennuksella

D5300-kameran 39 tarkennuspisteen ansiosta voit 
kuvata toimintaa nopeasti ja tarkasti, vaikka kohde ei olisi kuvan keskellä. 
D5300-kamerassa on laaja-alainen automaattitarkennus ja tiheässä 
tarkennuspisteitä, joista yhdeksän on ristikkäisiä tunnistimia, joten 
tarkennus on helppoa tilanteessa kuin tilanteessa. Lisäksi käytettävissä 
on eri automaattitarkennusvaihtoehtoja, kuten pistetarkennus, 
dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seuranta ja automaattinen alue. 

Älykkäällä kameralla 
parempia kuvia
Kuvatessasi D5300-kameralla voit luottaa siihen, että se 

sopeutuu erilaisiin kuvaus- ja valaistusolosuhteisiin. Kameran 
uskomattoman tarkka 2 016 kuvapisteen RGB-kenno tallentaa 
kirkkaus- ja väritietoja, joita Nikonin ainutlaatuinen 
aiheentunnistusjärjestelmä analysoi huolellisesti. Kaikkien kuvasi 
tietojen avulla lasketaan tämän jälkeen tarkasti vallitsevan valon 
mukainen valotus, salamavalotus, automaattitarkennus ja 
valkotasapaino. Tiedot ovat valmiina ennen sulkimen laukaisua.

Viisi kuvaa sekunnissa ikuistaa hetken

D5300 ikuistaa helposti ja tarkasti nopeat tapahtumat, 
kuvaatpa urheilijoita tai muita nopeasti liikkuvia kohteita. Oikea liike 
tai ilme tallentuu todennäköisemmin, kun käytössä on kameran 
pikasarjakuvaus, joka toimii noin viiden kuvan 
sekuntinopeudella*. Voit valita myös hitaan 
sarjakuvauksen, jossa noin kolmen kuvan 
sekuntinopeudella* saat luonnollisia 
muotokuvia.

*Perustuu CIPA-ohjeisiin.

39  
pisteen 

automaattitarkennusjärjestelmä

5
kuvaa/s 

2 016
  kuvapisteen

  RGB-kenno

39 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä

Digitaalisen järjestelmäkameran optinen etsin tarjoaa parempia kuvia
Tärkein syy käyttää digitaalista järjestelmäkameraa on sen optinen etsin, jonka ansiosta näet kohteen reaaliajassa ja 
ilman viivettä kaikissa valaistusolosuhteissa. Kun silmäsi on etsimessä, voit pitää kameraa tukevasti ja estää kameran 
tärähtämistä. Näin saat terävämpiä kuvia. Optisen etsimen ansiosta voit myös seurata nopeasti liikkuvia kohteita.

Korkea kuvakulma tuo hymyt esiin. Luo ainutlaatuisia kuvia käyttämällä matalaa kuvakulmaa.

Ainutlaatuiset kuvakulmat luovat 
upeita kuvia
Joskus paras kuvakulma ei ole silmien tasalla, 
mutta useimmilla kameroilla tai älylaitteilla kuvan 

sommitteleminen korkeasta tai matalasta kuvakulmasta on 
vaikeaa. D5300-kameran kääntyvä nestekidenäyttö tarjoaa aivan 
uusia kuvakulmia. Laaja 8,1 cm:n (3,2 tuuman) ja noin 1 037 000 
pisteen erittäin tarkka ja kirkas nestekidenäyttö kääntyy 

vaakatasossa 0–180 astetta ja pystysuunnassa 
+180...–90 astetta. Kuvaaminen väkijoukon yllä 

ja lähellä maanpintaa on yhtä helppoa, kun 
koko kuva näkyy koko näytössä. 
D5300-kameran kontrastin havaitseva 
automaattitarkennus reaaliaikanäkymässä on 
aiempia malleja parempi, joten kohde on 

jatkuvasti tarkka nopeamman ja 
täsmällisemmän tarkennusliikkeen ansiosta*.

*Suorituskyky riippuu käytettävästä objektiivista.

Laaja 8,1-cm:n
(3,2 tuuman) 
kääntyvä
nestekidenäyttö

Omakuvien ottaminen on helppoa, kun käännät nestekidenäytön itseäsi kohti.
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*Kamera valitsee automaattisesti enintään kolme kohdetta muotokuvan D-Lighting-tilassa.

Luo elokuvan tunnelmaa laadukkaalla 
videokuvalla

Päästä luovuutesi valloilleen

D5300 tukee HDMI-lähtöä, joten voit katsella valokuvia ja elokuvia teräväpiirtotelevisiosta. 
Huomautus: toistoa varten tarvitaan tyypin C miniliittimellä varustettu HDMI-kaapeli (saatavana kaupoissa).

D5300:sta saa tukevan otteen, joten elokuvien kuvaaminen käsivaralta on helppoa. HDR-maalaus

Lelukameratehoste

Valikoiva väri

Siluetti

Miniatyyritehoste

Tallenna liike 
helposti
Jätä videokamera kotiin. 
D5300 on myös tehokas 

videokamera, jolla voit kuvata 1 920 x 
1 080 -muodossa Full HD -D-videoita, jotka 
ovat 60p/50p-yhteensopivia. Videokuvaus 
on tasaista jopa nopeasti liikkuvia kohteita 
kuvattaessa. CMOS-kuvakenno, jossa on 
24,2 tehollista megapikseliä,  
ja EXPEED 4 -kuvaprosessori  
toimivat yhdessä ja takaavat tarkan 
videokuvan, jossa on vähän kohinaa 
valaistusolosuhteista riippumatta. 
Alkuperäisen digitaalisen järjestelmä- 
kameran muotoilun ansiosta kameraa  
on helppo pidellä, ja voit asettua tukevasti 
käsivaralta kuvatessasi. Lisäksi uuden 
kääntyvän nestekidenäytön kuva on 
suurempi, mikä lisää kuvausmukavuutta. 
Vakaa käsivaralta kuvaaminen, kameran 
tärähtämisen minimointi ja laaja valikoima 
tarkkoja ja luotettavia NIKKOR-objektiiveja 
takaavat ainutlaatuiset elokuvat, vaikka et 
olisikaan kokenut videokuvaaja. D5300:n 
tehosteiden avulla voit luoda elokuviisi 
hauskan ja luovan ilmeen ja 
helppokäyttöisten muokkaustoimintojen 
avulla voit luoda leikkeitä, lyhytelokuvia tai 
muita luovia teoksia yhdistelemällä 
liikkuvaa kuvaa ja valokuvia. 

Sujuvaa automaattitarkennusta 
videokuvauksessa
D5300-kamerassa on sujuva automaatti- 
tarkennus sekä reaaliaikanäkymässä 
kuvattaessa että videon tallennuksessa. 
Parannettu kohteen seuranta ja 
kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F) 
pitävät kohteet täsmällisesti tarkennettuina 
niiden ollessa liikkeessä. Automaattisen 
kasvotarkennuksen ansiosta D5300 kuvaa 
muuttuvat ilmeet automaattisesti. Laajan 
NIKKOR-objektiivivalikoiman kanssa 
käytettynä D5300 tarjoaa nopean ja tarkan 
automaattitarkennuksen videokuvauksessa.

Tarkka äänenhallinta ja sisäinen 
stereomikrofoni
Äänenlaatu vaikuttaa 
suuresti videon laatuun. 
Liikkuvaa tallennusta 
varten D5300:ssa on 
sisäinen stereomikrofoni, jota voidaan 
hallita automaattisesti tai manuaalisesti 
20-portaisesti. Äänentaso voidaan 
helposti tarkistaa nestekidenäytöstä, ja 
sitä voidaan säätää kätevästi sekä ennen 
videon tallennusta että sen aikana.

1080/60p
Fu l l  HD 

D-videotoiminto

Paras vaihtoehto hiljaisempaan 
elokuvan kuvaukseen 
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
NIKKOR on paras mahdollinen 
objektiivi D5300-kameraan. 
Objektiivin hiljainen 
käyttöääni tehostaa videon 
tallennusta, ja sen 
tärinänvaimennus (VR) 
mahdollistaa elokuvan 
tallentamisen käsivaralta 
ilman huolta kameran tärinästä.

Lisävarusteena saatava 
stereomikrofoni ME-1 
Äänenlaatua voi parantaa 
valitsemalla lisävarusteena 
saatavan ME-1-stereomikrofonin.  
Se tallentaa laadukkaan stereoäänen, 
ja automaatti-tarkennusjärjestelmästä 
lähtevä ääni on 
mahdollisimman hiljainen.

Ainutlaatuisia kuvia ja videoita

Päästä luovuutesi valloilleen ja muokkaa kuviasi  
ja elokuviasi yhdeksällä helppokäyttöisellä 

erikoistehosteella. Kokeile uusia HDR-maalaus- tai 
Lelukameratehoste-ominaisuuksia ja anna kuvillesi omaperäinen 
ja taiteellinen silaus. Voit jopa tarkistaa ennen kuvausta, miltä 
tehoste näyttää reaaliajassa reaaliaikanäkymässä*.

*Elokuvan tallennus ja tehosteen esikatselu ennen kuvausta eivät ole käytettävissä 
HDR-maalaus-tilassa.

Erikoistehosteet: Väriluonnos, Miniatyyritehoste, Valikoiva väri, Siluetti, 
Lelukameratehoste, HDR-maalaus, Valoisa, Tumma ja Pimeänäkö

Tallenna enemmän yksityiskohtia, kun 
valaistuksen kontrasti on suuri

D5300 tarjoaa kaksi vaihtoehtoa kuvattaessa 
olosuhteissa, joissa kirkkaimpien ja tummimpien 

alueiden välinen kontrasti on suuri: HDR (laaja dynaaminen alue) ja 
Aktiivinen D-Lighting. HDR tuottaa dramaattisemman vaikutuksen ja 
toimii parhaiten maisemien ja muiden paikallaan olevien kohteiden* 
kuvauksessa. Aktiivinen D-Lighting toimii hyvin kuvattaessa yleisiä 
suurikontrastisia kohteita, kuten ihmisiä tai liikkuvia kohteita, ja 
säilyttää luonnollisen sävyn luoden samalla vahvan vaikutelman. 
Voimakkuustaso voidaan valita molemmissa tiloissa. 

*Kamera ottaa HDR-tilassa yhdellä laukaisimen painalluksella kaksi kuvaa. Jalustan 
käyttö on suositeltavaa terävien kuvien saamiseksi. 

Nauti kuvien muokkaamisesta  
kuvauksen jälkeen
D5300:ssa on useita kameran sisäisiä 

muokkaustoimintoja, joiden avulla kuvien muokkaaminen on helppoa. 
Toimintoihin kuuluu äskettäin kehitetty D-Lighting-ominaisuus 
Muotokuvien kohteet, joka parantaa ihmiskohteiden valotusta 
säilyttäen hämärästi valaistun taustan luonnollisen tunnelman*.

Helppoa valokuvausta

Jos kohteesi on jokin suosituista kuvausaiheista, 
valitse sopiva kuvausohjelma 16:sta eri 

vaihtoehdosta. D5300 voi automaattisesti valita parhaat 
kamera-asetukset, joten saat kuvistasi juuri sellaisia, kuin olet aina 
toivonut. Viisi yleisimmin käytettyä kuvaustilaa, mukaan luettuna 
Muotokuva ja Maisema, 
voidaan valita 
tilanvalitsimella. Muut tilat, 
kuten Auringonlasku, Ilta-/
aamuhämärä ja Ruoka, 
valitaan kiertämällä 
komentokiekkoa, kun 
tilanvalitsin on 
SCENE-asennossa. 

Erikois- 
tehosteet 

Muokkaus- 
valikko

Kuvaus-
ohjelmat

HDR / 
Aktiivinen 
D-Lighting Kuvattu käyttämällä D-Lighting  

(Muotokuvien kohteet) -toimintoa

Ei käsitelty

Aktiivinen D-Lighting: päällä

Aktiivinen D-Lighting: pois

Lähikuvaustila
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NIKKOR-objektiivit ovat eräs suurimmista D5300:n eduista. Näet ja tallennat maailman 
aivan uudella tavalla käyttäessäsi eri objektiiveja. Laajakulmaobjektiiveilla voit kuvata 
maisemia ja ryhmäkuvia. Teleobjektiiveilla pääset lähelle tapahtumien keskipistettä. 
Micro-NIKKOR-objektiivit tallentavat pienet yksityiskohdat suurella 
suurennuksella, ja zoom-objektiiveilla voi kuvata uskomattoman 
monipuolisesti. Nikonin digitaalisiin järjestelmäkameroihin 
suunnitellut NIKKOR-objektiivit valmistetaan laadusta 
tinkimättä.

Luova näkökulma – NIKKOR-objektiivit

Kokeile ideoitasi entistä hauskemmalla tavalla

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Tämä erittäin kevyt, pieni ja ketterä mikro-objektiivi  
täydentää DX-kameroita erinomaisesti. Voit ottaa objektiivilla 
dynaamisia, luonnollisen kokoisia lähikuvia (1x), ja objektiivin 
40 mm:n polttoväli soveltuu monenlaiseen kuvaukseen, esimerkiksi muoto- ja 
maisemakuvaukseen. Micro NIKKOR -objektiivi on erinomainen kaikkiin 
DX-kameroihin.

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Sopii erinomaisesti lähes kaikkeen kuvaukseen. Tämän erittäin 
monipuolisen objektiivin noin 16,7-kertainen zoomausalue 
kattaa kuvakulmat laajakulmaotoksista telekuvaukseen. Siinä on 
myös tärinänvaimennus (VR), jonka vaikutus vastaa 3,5 askelta* lyhyemmällä 
suljinajalla otettua kuvaa. Objektiivi on erittäin käytännöllinen matkoilla.

*Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty DX-koon 

digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla teleasetuksella.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Tämä kevyt ja kompakti objektiivi on suunniteltu erityisesti 
DX-koon kameroille, ja se tarjoaa juuri sellaista tarkkuutta ja 
taustan epäterävyyttä, jota voit odottaa kiinteäpolttoväliseltä 
objektiivilta. Suuren valovoiman ansiosta se sopii erittäin 
hyvin muotokuvaukseen ja parantaa kuvausmahdollisuuksia 
heikossa valaistuksessa.

Polttoväli: 18 mm

• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/1,8 • Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio 
©Kwaku Alston

• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/20 sekuntia, f/3,2 • Valkotasapaino: 
Automaattinen • Herkkyys: ISO 200 • Picture Control: Vakio           ©Kwaku Alston

Polttoväli: 300 mm
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/500 sekuntia, f/8  
• Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 400 • Picture Control: Vakio
©Kwaku Alston

Enemmän valoa, parempia kuvia
Valolla saa ihmeitä aikaan. Salama voi tehdä hyvistä kuvista 
erinomaisia, ja D5300-kameralla salamakuvaus on helppoa. 
Nikonin älykäs i-TTL-salamaohjausjärjestelmä arvioi 
automaattisesti ympäristön valon ja laskee oikean valotuksen 
parasta mahdollista kuvaa varten. 

Yhdysrakenteinen esiin ponnahtava salama on hyödyllinen yöllä ja päivällä
D5300-kameran yhdysrakenteinen salama 
on käytännöllinen yöllä ja sisätiloissa, mutta 
se myös pehmentää häiritseviä varjoja 
kohteiden kasvoissa, kun valo tulee kohteen 
takaa tai kohteella on hattu. Kamera lisää 
automaattisesti tarvittavan määrä valoa, ja 
Automaattinen- tai Muotokuva-tiloissa 
salama ponnahtaa esiin tarpeen mukaan.

Lisää loistoa

Yhdysrakenteisen 
salaman kanssa

Ilman yhdysrakenteista salamaa

SB-300

Lisävarusteena saatava salamalaite tarjoaa luonnollista valaistusta
Ammattilaisten käyttämän heijastetun 
salamavalon käyttö on helppoa SB-300:n* 
kanssa. Suuntaa välähdyspää ylöspäin ja 
tarvittava määrä valoa heijastuu katosta. Saat 
kuvaan pehmeän ja luonnollisen valaistuksen, 
joka olisi voinut olla muuten liian suora tai kova.

*SB-300 ei tue kehittynyttä langatonta valaistusta.

Langaton WR-R10- ja WR-T10-kauko-ohjain

Kuvaaminen kauko-ohjauksen avulla on helppoa langattomilla 
WR-R10- ja WR-T10-kauko-ohjaimilla*. Radioaaltoja hyödyntävien 
kauko-ohjainten avulla kauko-ohjattava kuvaus on mahdollista, 
vaikka tiellä olisi esteitä, esimerkiksi puita. Kun WR-R10 on 
kiinnitettynä, voit ohjata yhtä tai useampaa kameraa (kameroiden 
määrää ei ole rajoitettu) käyttämällä WR-T10:tä lähettimenä.  
Sen lisäksi, että voit käyttää automaattitarkennusta painamalla 
kauko-ohjaimen laukaisimen puoliväliin ja sarjakuvausta 
painamalla laukaisinta pitempään, voit käyttää kauko-ohjaimilla 
myös useita D5300:n toimintoja, kuten elokuvien tallennusta.

*Suurin käyttöetäisyys on noin  
20 metriä. Etäisyys noin 1,2 metrin 
korkeudella vaihtelee sääolojen ja 
esteiden mukaan.

 

Kuvien selaus- ja muokkausohjelmisto: ViewNX 2 
(vakio) / Capture NX 2 (lisävaruste)
Toimitetun ViewNX 2 -ohjelmiston avulla voit tuoda, selata  
ja muokata valokuvia ja tehdä omia elokuvia sekä käyttää 
kuvankäsittelytoimintoja, kuten koon muokkausta ja kirkkauden 
säätöä. Capture NX 2 -ohjelmiston avulla voit hyödyntää täysin 
NEF-tiedot (Nikonin RAW-tiedot), joten kuvien muokkaaminen 
on nopeaa ja mutkatonta, vaikka tietomäärä olisikin suuri. 
RAW-kehityksen lisäksi ohjelmistossa on useita eri toimintoja, 
kuten intuitiivinen ja helppo kuvien muokkaus käyttämällä 
värinsäätöpisteitä, 
automaattista 
muokkaussivellintä ja 
eräkäsittelyä. Voit 
keskittyä muokkaamiseen, 
sillä alkuperäisen kuvan 
voi säilyttää. Lisäksi voit 
käyttää ViewNX 2- ja 
Capture NX 2 
-ohjelmistoissa 
mukautettuja Picture 
Control -asetuksia 
RAW-tiedostoja 
kehittäessäsi.

WR-R10 (lähetin-vastaanotin) WR-T10 (lähetin)

Capture NX 2

ViewNX 2
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Anna tekniikan tuoda väriä elämääsi
Ulkopuolella virtaviivainen muotoilu, sisäpuolella edistyksellinen tekniikka

Pienikokoinen ja kevyt runko
D5300 on suunniteltu liikkuvaan elämään. Kameran uusi sisäinen rakenne 
tekee siitä paljon kompaktimman ja kevyemmän verrattuna D5200-malliin 
kestävyydestä tinkimättä. Myös kahvaa on kehitetty niin, että kameran  
rungon kannattelu on vakaampaa sekä etsimen avulla kuvattaessa että 
reaaliaikanäkymässä. Kamera ei tärise ja kuvien terävyys paranee. Valitse 
tyyliisi sopiva musta, punainen tai harmaa malli ja nauti tehokkaan 
kuvauslaitteen tuomasta ilosta.

Optinen etsin tuo selkeyttä
D5300-kamerassa on uusi pentapeili ja entistä parempi noin 0,82-kertainen 
suurennus, jonka kuva-ala on noin 95 %. Kuvausnäkymä on selkeä ja 
miellyttävä. 

“ P”-painikkeella säädät asetukset nopeasti
D5300:n käyttö on entistä helpompaa, kun voit siirtyä useimmin 
käyttämiisi asetuksiin suoraan painamalla uutta “P”-painiketta. 
Sinun ei tarvitse käyttää valikkoa. Voit siirtyä toiston aikana 
muokkausvalikkoon tai valita kuvat, jotka haluat lähettää 
älylaitteisiisi.

Laaja koko näytön kattava kuva
D5300:n laajan 8,1 cm:n (3,2 tuuman)
nestekidenäytön ansiosta kuvasuhde 
on muutettu suhteesta 4:3 suhteeseen 
3:2, joten koko kuva voidaan näyttää 
näytössä. Voit tarkastella siis kaikkia 
kuvan yksityiskohtia. D5200 D5300

1 Laukaisin
2 Virtakytkin
3 ML-L3-kauko-ohjaimen 

infrapunavastaanotin 
(edessä)

4 Valotuksen korjauspainike 
/ Aukon säätöpainike / 
Salaman korjauspainike

5 Tietopainike
6 Reaaliaikanäkymän kytkin
7 Elokuvan tallennuspainike
8 Tilanvalitsin
9 Tarkennusapuvalo / 

Itselaukaisimen 
merkkivalo / 
Punasilmäisyyden 
vähennysvalo

! Yhdysrakenteinen salama
" Varusteluisti 

(lisävarusteena saataville 
salamalaitteille)

# Stereomikrofoni

$ Kaiutin
% Salamatilapainike / 

Salaman korjauspainike
& Toimintopainike
( Liitäntäsuojus (ulkoisen 

mikrofonin liitin, USB-  
ja AV-liitäntä, 
lisälaiteliitäntä ja 
HDMI-miniliitin)

) Objektiivin 
vapautuspainike

~ Kuvanottotavan painike /
Sarjakuvauspainike / 
Itselaukaisinpainike / 
Kauko-ohjauspainike

+ ML-L3-kauko-ohjaimen 
infrapunavastaanotin 
(takana)

, Näyttö
- Valikkopainike
. Etsimen okulaari
/ Diopterin säädin

: Tietojen muokkauspainike
; AE-L/AF-L-painike / 

Suojauspainike
< Komentokiekko
= Toistopainike
> Monivalitsin
? OK-painike
@ Muistikorttipaikan kansi
[ Toistozoomauksen 

lähennyspainike
\ Poistopainike
] Muistikortin merkkivalo
^ Toistozoomauksen 

loitonnuspainike / 
Pienoiskuvapainike / 
Ohjepainike

_ Akkutilan kansi
{ Jalustakierre

Osien nimet
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Järjestelmäkaavio
ETSIMEN LISÄVARUSTEET SALAMALAITTEET

Suurentava okulaari 
DG-2

Kulmatähtäin DR-6

Okulaarin korjauslinssi 
DK-20C (-5...+3 m-1)

Okulaarisovitin DK-22

Okulaarisuojus DK-5*

Kuminen silmäsuppilo 
DK-25*

Salamalaite 
SB-910 Salamalaite 

SB-700

Salamalaite 
SB-400 

Salamalaite 
SB-300 

Salamalähikuvauksen 
ohjainsarja R1C1

Studiosalamalaitteet** SB-910/700/400/300 
-salamalaitteet

Täsmäysliitännän 
sovitin AS-15

TTL-kaukolaukaisin 
SC-28/29

KAUKO-OHJAIN, GPS-LISÄVARUSTEET JA 
STEREOMIKROFONI

Langallinen kauko-ohjain 
MC-DC2

Stereomikrofoni 
ME-1

Kauko-ohjain 
ML-L3 

GPS-laite GP-1A Langaton kauko-ohjain 
WR-R10 (lähetin-

vastaanotin)

Langaton kauko-ohjain 
WR-R1 (lähetin-
vastaanotin/lähetin)

Langaton 
kauko-ohjain 

WR-T10 (lähetin)

WR-T10 WR-1 

TV-näyttö**

HDMI-kaapeli**

AV-kaapeli EG-CP16*

TV-KÄYTÖN LISÄVARUSTEET

Digitaalisen 
järjestelmäkameran 
Fieldscope-sovitin FSA-L1

Digitaalisen 
järjestelmäkameran 
Fieldscope-sovitin FSA-L2

DIGISCOPING-
LISÄVARUSTEET

Litiumioniakku
EN-EL14a*

Verkkolaite
EH-5b

Virtaliitäntä
EP-5A

VERKKOLAITTEET, AKUT JA LATURIT

Akkulaturi 
MH-24*

Älylaite**
(iOS / Android OS)

Wireless Mobile 
Utility†

ÄLYLAITTEIDEN 
SOVELLUKSET

Puolikova laukku 
CF-DC2

LAUKKU
SD-muistikortti**

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET
PC-korttisovitin**

SD-muistikortinlukija**

USB-kaapeli UC-E17*/UC-E6

Capture NX 2

ViewNX 2*

Tietokone**
Camera Control Pro 2

NIKKOR-OBJEKTIIVIT
D5300 on suunniteltu 
käytettäväksi yhdessä AF-S-  
ja AF-I  
NIKKOR -objektiivien kanssa. 
Näissä objektiiveissa on 
automaattitarkennusmoottori.

*Vakiovarusteet  **Muut kuin Nikon-tuotteet† Ladattavissa kunkin älylaitteen sovelluskaupasta (ilmaiseksi).

Muistikortin kapasiteetti 
Seuraavassa taulukossa luetellaan 16 Gt:n SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I -muistikorttiin eri 
kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla tallennettavissa olevien kuvien arvioidut määrät.

Kuvanlaatu Kuvakoko Tiedostokoko1 Kuvien määrä1 
 Puskurimuistin 

kapasiteetti2

NEF (RAW), pakattu, 14-bittinen — 23,8 Mt 437 6
NEF (RAW), pakattu, 12-bittinen — 19,0 Mt 524 13

JPEG, hieno
Suuri 12,0 Mt 1000 100

Keskikokoinen 7,4 Mt 1700 100
Pieni 3,8 Mt 3300 100

JPEG, normaali
Suuri 6,3 Mt 2000 100

Keskikokoinen 3,8 Mt 3300 100
Pieni 2,0 Mt 6300 100

JPEG, perus
Suuri 2,7 Mt 3900 100

Keskikokoinen 1,9 Mt 6500 100
Pieni 1,0 Mt 12100 100

Hyväksytyt muistikortit
Seuraavat SD-muistikortit on testattu ja hyväksytty käytettäväksi D5300-kamerassa. Elokuvan 
tallennukseen suositellaan kirjoitusnopeudeltaan vähintään luokan 6 kortteja. Tallennus voi 
loppua odottamatta, jos käytetään korttia, jonka kirjoitusnopeus on pienempi.

SD-muistikortit SDHC-muistikortit4 SDXC-muistikortit5 
SanDisk

2 Gt3

4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt 64 Gt
Toshiba

Panasonic
4 Gt, 6 Gt, 8 Gt, 

 12 Gt, 16 Gt, 24 Gt, 32 Gt
48 Gt, 64 Gt

Lexar Media 
4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt

—
  Platinum II 64 Gt
  Professional 64 Gt, 128 Gt
  Full-HD Video — 4 Gt, 8 Gt, 16 Gt —

1 Kaikki luvut ovat vain suuntaa antavia. Tulokset vaihtelevat korttityypin, kameran asetusten ja kuvauskohteen mukaan.
2 Puskurimuistiin tallennettavissa olevien kuvien enimmäismäärä ISO-herkkyydellä 100. Määrä on pienempi, jos käytössä on 

kohinanvähennys pitkän valotuksen yhteydessä, automaattinen vääristymien korjaus tai jos päiväyksen tulostus on käytössä.
3 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, tukee 2 Gt:n kortteja.
4 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, on SDHC-yhteensopiva. Kamera tukee UHS-I-muistikortteja.
5 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, on SDXC-yhteensopiva. Kamera tukee UHS-I-muistikortteja.



Kameratyyppi Digitaalinen järjestelmäkamera
Objektiivin kiinnike Nikonin F-bajonetti (AF-koskettimet)
Tehollinen kuvakulma Nikonin DX-muoto: polttoväli vastaa n. 1,5-kertaisesti FX-muodon kuvakulmalla varustettujen objektiivien polttoväliä
Teholliset kuvapisteet 24,2 miljoonaa
Kuvakenno 23,5 × 15,6 mm:n CMOS-kenno
Kuvapisteet yhteensä 24,78 miljoonaa
Pölynpoistojärjestelmä Kuvakennon puhdistus, kuvan pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan lisävarusteena saatava Capture NX 2 -ohjelmisto)
Kuvakoko (kuvapistettä) • 6 000 × 4 000 [L] • 4 496 × 3 000 [M] • 2 992 × 2 000 [S]
Tiedostomuoto • NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, pakattu • JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva, 

pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16). • NEF (RAW) 
+ JPEG: yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa.

Picture Control -järjestelmä Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema, valittua Picture Controlia 
voidaan muuttaa, tallennustilaa mukautettuja Picture Controleja varten

Tallennusväline SD (Secure Digital) - ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Tiedostojärjestelmä DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 

(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Etsin Silmän tasolla oleva järjestelmäkameran pentapeilietsin
Kuva-ala Noin 95 % vaakasuunnassa ja 95 % pystysuunnassa
Suurennus Noin 0,82-kertainen (äärettömään tarkennettu 50 mm:n f/1,4-objektiivi; –1,0 m-1)
Katselupiste 18 mm (-1.0 m-1; etsimen okulaarin linssin pinnan keskikohdasta)
Diopterin säätö -1.7...+1.0 m-1

Tähyslasi B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VII
Peili Pikapalautus
Objektiivin aukko Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit Automaattitarkennus on käytettävissä AF-S- ja AF-I-objektiivien kanssa, automaattitarkennus ei 

ole käytettävissä muiden G- ja D-objektiivien, AF-objektiivien (IX NIKKOR -objektiiveja ja 
F3AF-kameran objektiiveja ei tueta) eikä AI-P-objektiivien kanssa, ei-mikroprosessoriohjattuja 
objektiiveja voidaan käyttää tilassa M , mutta tällöin kameran valotusmittari ei toimi.
Elektroninen etäisyysmittari on käytettävissä, kun objektiivin suurin aukko on f/5,6 tai suurempi

Suljintyyppi Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
Suljinaika 1/4 000–30 s 1/3 tai 1/2 EV:n välein, aikavalotus (bulb, time)
Salamatäsmäysnopeus X=1/200 s, täsmää sulkimen kanssa enintään nopeudella 1/200 s
Kuvanottotavat  8 (yksittäiskuvaus), ! (hidas sarjakuvaus), 9 (nopea sarjakuvaus), J  (hiljainen 

laukaisu), E (itselaukaisu),  "  (viivästetty kaukolaukaisu ML-L3), # (nopea kaukolaukaisu 
ML-L3), tukee ajastettua kuvausta

Kuvausnopeus • ! Jopa 3 kuvaa /s • 9 Jopa 5 kuvaa /s (JPEG ja 12-bittinen NEF/RAW) tai 4 kuvaa / s 
(14-bittinen NEF/RAW) 
Huomautus: kuvausnopeus pätee, kun valittuna on jatkuva tarkennus, valotuksen käsisäätö tai 
suljinajan esivalinta-automatiikka, kun suljinaika on 1/250 sekuntia tai nopeampi, kun mukautettuna 
asetuksena a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta) on laukaisu ja kun muut asetukset ovat oletusarvoissa.

Itselaukaisin 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1–9 kuvaa
Valotuksen mittaustila TTL-valotusmittaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennon avulla
Mittausmenetelmä • Matriisi: kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-, E- ja D-objektiivien kanssa); 

värimatriisimittaus II (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit) • Keskustapainotteinen: 
75 prosentin painotus kuvan keskellä olevalle 8 mm:n ympyrälle • Piste: mittaa läpimitaltaan 
3,5 mm:n ympyrän alan (noin 2,5 prosenttia kuvasta) valitussa tarkennuspisteessä

Mittausalue • Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV • Pistemittaus: 2–20 EV
(ISO 100, f/1.4-objektiivi, 20°C)

Valotusmittarin liitäntä Prosessori
Valotustilat Automaattiset tilat (i automaattinen, j automaattinen [ei salamaa]), ohjelmoitu automatiikka 

joustavalla ohjelmalla ( P ), suljinajan esivalinta-automatiikka (S ), aukon esivalinta-automatiikka 
(A ), käsisäätö (M ), kuvausohjelmat (k muotokuva;  l maisema, p  lapsi, m urheilu,                  
n lähikuva, o yömuotokuva, r yömaisema, s juhlat/sisätila, t ranta/lumi, u auringonlasku, 
v ilta-/aamuhämärä, w lemmikkikuva, x kynttilänvalo, y kukinnot, z ruska, 0 ruoka), 
erikoistehostetilat (% pimeänäkö, g väriluonnos, ' lelukameratehoste, ( miniatyyritehoste, 
3 valikoiva väri, 1 siluetti, 2 yläsävy, 3 alasävy,  ) HDR maalaus)

Valotuksen korjaus Voidaan säätää –5...+5 EV 1/2 tai 1/3 EV:n välein tiloissa  P, S, A ja M
Valotuksen haarukointi 3 kuvaa 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Valotuksen lukitus Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla (tag) -painiketta
ISO-herkkyys ISO 100–12 800, 1/3 EV:n välein. Voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,7, tai 1 EV 
(suositeltu valotusindeksi) (ISO 25 600:aa vastaava arvo) suuremmaksi kuin ISO 12 800, automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting Automaattinen, erittäin korkea, korkea, normaali, matala tai pois
ADL-haarukointi 2 kuvaa
Automaattitarkennus Nikon Multi-CAM 4800DX -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-vaiheentunnistus, 

39-tarkennuspistettä (sisältää yhdeksän ristikkäistä tunnistinta) ja tarkennusapuvalo 
(toimintaetäisyys noin 0,5–3 m).

Tunnistusalue –1...+19 EV (ISO 100, 20 °C)
Tarkennustavat • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), jatkuva tarkennus (AF-C), automaattinen 

AF-S/AF-C-valinta (AF-A), ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti 
kohteen tilan mukaisesti • Käsitarkennus (MF): elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää

Tarkennuspiste Voidaan valita 39 tai 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetilat Pistetarkennus, 9, 21 tai 39 pisteen dynaaminen tarkennus, 3D-seuranta, automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla 

(tag) -painiketta
Yhdysrakenteinen salama i, k, p, n, o, s, w, g, ': automaattisesti esiin ponnahtava automaattisalama 

P, S, A, M, 0 : painikkeella esiin nostettava
Ohjeluku Noin 12, 13 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100, 20 °C)
Salaman ohjaus TTL: i-TTL-salamaohjaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennolla, kun käytössä on yhdysrakenteinen salamalaite tai 

SB-910-, SB-900-, SB-800-, SB-700-, SB-600-, SB-400- tai T103-salamalaite; digitaaliselle järjestelmäkameralle 
tarkoitettua tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään matriisimittauksessa tai keskustapainotteisessa 
mittauksessa, digitaalisen järjestelmäkameran i-TTL-vakiosalamaa pistemittauksessa

Salamatilat Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, automaattinen hidas täsmäys, automaattinen 
hidas täsmäys ja punasilmäisyyden vähennys, täytesalama, punasilmäisyyden vähennys, hidas täsmäys, 
hidas täsmäys ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverho ja hidas täsmäys, jälkiverhon täsmäys, pois

Salaman korjaus –3...+1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Valo syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite on 

latautunut, valo vilkkuu, kun salama on välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova Kehittynyttä langatonta valaistusta tuetaan käytettäessä SB-910-, SB-900-, SB-800- tai SB-700-
valaistusjärjestelmä (CLS) salamalaitetta pääsalamalaitteena tai käytettäessä SU-800-laitetta ohjaavana laitteena. 

Salaman väritietojen välitystä tuetaan käytettäessä CLS-yhteensopivaa salamalaitetta.
Täsmäysliitin Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavana erikseen)
Valkotasapaino Automaattinen, hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama, 

pilvinen, varjo, esiasetus käsin, hienosäätö muissa kuin esiasetuksessa
Valkotasapainon  3 kuvaa 1 askeleen välein
haarukointi
Reaaliaikanäkymän  • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), kokoaikainen automaattitarkennus
tarkennustavat  (AF-F) • Käsitarkennus (MF)
Tarkennusaluetilat Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen 

automaattitarkennus ja kohteen seuranta
Automaattitarkennus Kontrastin havaitseva automaattitarkennus missä tahansa kuvan kohdassa (kamera 

valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen 
seuranta on valittuna)

Automaattinen Käytettävissä tiloissa i ja j 
kuvausohjelman valinta
Muokkausvalikko D-Lighting, punasilmäisyyden korjaus, rajaus, yksivärinen, suodintehosteet, väritasapaino, 

kuvan sulauttaminen, NEF (RAW) -käsittely, muuta kokoa, pikamuokkaus, suoristus, 
vääristymän korjaus, kalansilmä, väritysääriviivat, väriluonnos, perspektiivin korjaus, 
miniatyyritehoste, elokuvan muokkaus, vertailu vierekkäin

Elokuvan valotuksenmittaus TTL-valotuksenmittaus pääkuvakennolla
Mittausmenetelmä Matriisi
Kuvakoko (kuvapisteinä) • 1 920 × 1 080, 60p (progressiivinen)/50p/30p/25p/24p, H suuri/normaali • 1 280 × 720, 60p/50p, 
ja kuvataajuus H suuri/normaali • 640 × 424, 30p/25p, H suuri/normaali. NTSC-videotilassa on 

käytettävissä kuvataajuudet 30p (todellinen kuvataajuus 29,97 kuvaa/s) ja 60p (todellinen 
kuvataajuus 59,94 kuvaa/s), PAL-videotilassa on käytettävissä kuvataajuudet 25p ja 50p; 
kun valittuna on 24p, todellinen kuvataajuus on 23,976 kuvaa/s

Tiedostomuoto MOV
Videon pakkaus H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänitallennemuoto Lineaarinen PCM
Äänitallennuslaite Sisäinen tai ulkoinen stereomikrofoni, herkkyys säädettävissä
Enimmäispituus 29 min 59 s (20 min tilassa 1 920 × 1 080, 60p/50p, 3 min miniatyyritilassa)
ISO-herkkyys ISO 100–12 800, voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,7 tai 1 EV suuremmaksi kuin ISO 12 800 

(vastaa arvoa ISO 25 600)
Näyttö 8,1 cm:n (3,2 tuuman) (3:2) noin 1 037 000 pisteen (720 × 480 × 3 = 1 036 800 pistettä) kääntyvä 

TFT-näyttö, jossa 170 asteen katselukulma, noin 100-prosenttinen kuva-ala ja kirkkauden säätö
Toisto Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 12 tai 80 kuvaa tai kalenteri) toiston zoomauksella, 

elokuvatoisto, valokuvien tai elokuvien kuvaesitys, histogramminäyttö, valoalueet, 
automaattinen kuvan kääntö, kuvan luokittelu ja kuvaselitys (enintään 36 merkkiä)

USB Hi-Speed USB
Videolähtö NTSC, PAL
HDMI-lähtö Tyypin C HDMI-miniliitäntä
Lisälaiteliitäntä • Langattomat kauko-ohjaimet : WR-1, WR-R10 (saatavana erikseen) • Langallinen 

kauko-ohjain: MC-DC2 (saatavana erikseen) • GPS-laitteet GP-1/GP-1A (saatavana erikseen)
Äänitulo Pieninapainen stereoliitin (halkaisija 3,5 mm), tukee lisävarusteena saatavaa ME-1-stereomikrofonia
Wi-Fi-standardit IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Tiedonsiirtoprotokollat • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Käyttötaajuus 2 412–2 462 MHz (kanavat 1–11)
Etäisyys (näkökenttä) Noin 30 m (ilman häiriöitä, etäisyys voi vaihdella signaalin voimakkuuden tai esteiden 

mukaan)
Tiedonsiirtonopeus 54 Mbps, nopeimmat paikalliset tiedonsiirtonopeudet IEEE-standardin mukaisesti, 

todellinen nopeus voi vaihdella
Suojaus • Todennus: avoin järjestelmä, WPA2-PSK • Salaus: AES
Langaton asennus WPS-tuki
Käyttöprotokollat Infrastruktuuri
Sijaintitietojen 1575,42 MHz (C/A-koodi)
vastaanottotaajuus
Geodeettinen järjestelmä WGS84
Tuetut kielet Arabia, bengali, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, 

suomi, ranska, saksa, kreikka, hindi, unkari, indonesia, italia, japani, korea, norja, persia, 
puola, euroopan- ja brasilianportugali, romania, venäjä, espanja, ruotsi, tamili, thai, turkki, 
ukraina, vietnam

Akku Yksi litiumioniakku EN-EL14a
Verkkolaite Verkkolaite EH-5b, edellyttää virtaliitäntää EP-5A (saatavana erikseen)
Jalustakierre 1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S) Noin 125 × 98 × 76 mm
Paino Noin 530 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin 480 g (pelkkä 

kameran runko)
Käyttöympäristö Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei kondensaatiota)
Vakiovarusteet  Litiumioniakku EN-EL14a, akkulaturi MH-24, okulaarisuojus DK-5, kuminen silmäsuppilo DK-25,
(voivat vaihdella maittain tai alueittain)  USB-kaapeli UC-E17 AV-kaapeli EG-CP16, kameran hihna AN-DC3, rungon suojus BF-1B, 

varusteluistin suojus BS-1 ja ViewNX 2 -CD-ROM-levy
• SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD Card Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. • PictBridge on tavaramerkki. 
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Google ja Android™ ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. • Wi-Fi on  Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. •Tuotteet ja tuotemerkkien nimet ovat 
omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Tässä esitteessä esiintyvät etsin-, 
nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat jäljitelmiä.

Nikon digitaalinen järjestelmäkamera D5300 – tekniset tiedot
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