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Készítsen minden eddiginél élethűbb fényképeket az új D5500-
as fényképezőgéppel. A könnyű, nagy teljesítményű és karcsú 
D-SLR továbbfejlesztett szolgáltatásokat kínál a megszokott 
érintőképernyős felülettel.

A gyors mozgások rögzítésétől a gyenge fényben történő 
fényképezésig a D5500-as modellel most még könnyebben 
készíthet borotvaéles, tiszta felvételeket. A fényképezőgép 
tudását egy sokoldalú NIKKOR objektívvel kiegészítve 
áthatóan tiszta képeket rögzíthet. A fotók és a videók nagy 
méretben kinyomtatva, illetve nagy képernyőn megjelenítve is 
torzításmentesen, élethűen adják vissza a világ azon darabját, 
amelyet megörökített rajtuk. 

Az érzékeny, elforgatható érintőképernyő használata magától 
értetődő, a beépített Wi-Fi-kapcsolat révén pedig gyerekjáték 
a kiváló minőségű fényképek megosztása egy intelligens 
készülékkel.1 A könnyű, mégis ellenálló, egy darabból álló 
szénszálas vázzal és mély markolattal rendelkező, rendkívül 
mobil D-SLR modellel elérhető közelségbe kerül a tökéletesség.

1Ha intelligens eszközét alkalmassá szeretné tenni fényképek fogadására, töltse le rá az 
ingyenes Wireless Mobile Utility alkalmazást. A Wireless Mobile Utility az iOS™ és Android™ 
operációs rendszerű intelligens eszközökkel kompatibilis, és a Google Play™ vagy az Apple 
App Store™ áruházból tölthető le intelligens eszközeire. Az Android, a Google, a Google Play, 
a YouTube és az egyéb jegyek a Google Inc. védjegyei.

Nyűgözze le barátait a róluk készült, páratlanul hatásos képekkel.

Ragadja meg a színátmenetek valóságbeli finomságát a képein. Magasan vagy alacsonyan? Az elforgatható 
monitorral mindenki megtalálja az ideális 
nézőpontot.

A magas ISO-érzékenységnek és a fejlett zajcsökkentésnek köszönhetően Ön rossz 
fényviszonyok közepette is elmosódásmentes képeket készíthet.  

Képeit könnyedén továbbíthatja intelligens eszközeire, és azonnal meg is 
oszthatja őket.

A keresőben is tartsa a szemét a leglénye-
gesebb eseményeken, és készítsen 
borotvaéles felvételeket a látottakról. 

Készítse el élete leg jobb képeit



A D5500-as modellel egy intelligens eszközhöz 

hasonlóan egyszerű a fényképezés, hiszen úgy 

tervezték, hogy az elvégzett feladattal tökéletes 

összhangban legyen. Az érintőképernyő vissza-

fordításával, megdöntésével vagy elforgatásával 

izgalmas látószögekből, az érzékeny érintőfelü-

letre koppintva készíthet fényképeket, miután 

beállította az élességet. A beállítások (pl. rekesz, 

ISO-érzékenység és záridő) módosítása egyetlen 

érintéssel, fényképezés közben is lehetséges. Ha 

pedig kíváncsi a kész művekre, pöccintéssel átla-

pozhatja őket, csippentéssel pedig a megjelenítés 

közben kicsinyítheti vagy nagyíthatja a képet.

Miért is ne mutatná meg D-SLR 

minőségű fényképeit másoknak? 

A D5500 modell beépített Wi-Fi 

funkc ió j ának  köszönhető en a 

fényképek közvetlenül a tetszőleges 

intelligens eszközre küldhetők,2 

ahonnan egyszerűen feltölthetők 

a közösségi weboldalakra. Nikon-

tulajdonosként Önnek 20 GB-nyi 

ingyenes tárhely is jár a NIKON IMAGE SPACE 

oldalon. A Wi-Fi funkcióval a távoli fényképezés 

is lehetséges az intelligens eszközökről : a 

D5500 elforgatható monitorjának és a csodás 

képminőségnek köszönhetően a készülékkel 

készített önarcképeket mindenki megbámulja.

2 Ha intelligens eszközén szeretne fényképeket fogadni, töltse 
le rá az ingyenes Wireless Mobile Utility alkalmazást. A Wireless 
Mobile Utility az iOS™ és Android™ operációs rendszerű intelligens 
eszközökkel kompatibilis, és a Google Play™ vagy az Apple App 
Store™ áruházból tölthető le intelligens eszközeire. Az Android, a 
Google, a Google Play, a YouTube és az egyéb jegyek a Google Inc. 
védjegyei.

A  k ieme lked ő en könny ű D 5 5 0 0 mo de l l 

meglepően sok helyzetben kínál tökéletes 

választást. Az új, egy darabból álló szénszálas 

váz könnyű, mégis stabil fogást biztosít, és mély 

markolattal rendelkezik. A kamera a kézbe véve 

meglepően könnyű: ha egyszer a kezébe veszi, 

nem akarja majd letenni. Az új külsejű gombokat 

könnyű elérni, a kellemes tapintású bevonat pedig 

valódi eleganciát kölcsönöz a készüléknek. Az 

eszköz energiatakarékos: az EN-EL14a lítiumion-

akkumulátor jóvoltából kb. 820 kép készíthető 

egyetlen feltöltéssel.3 És nemcsak maga a 

készülék kellemesen mobil: az új AF-S DX 

NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II 

zoomos telefotó-objektív behúzható 

mechanizmussal rendelkezik, így 

rendkívül kompakt. Az objektív 

és a D5500 modell párosával 

é l vezet  l esz  a  te le fotók 

készítése, hiszen nem kell 

hozzá nehéz súlyt cipelni. 

3 Egyképes kioldási módban, a CIPA 
szabványok alapján. 

Alulnézet

Elforgatható érintőképernyő Képalkotás és kapcsolat Minden ízében kényelmes és elegáns 

Jobbra vagy balra pöccintéssel 
válthat a képek vagy videók 
között megjelenítés, illetve 
lejátszás közben.

A beállítások villámgyorsan módosíthatók az érintőképenyőn.

A képek csippentéssel 
kicsinyíthetők és nagyíthatók.

Kényelmes, elforgatható, érintőképernyős monitor.

Távoli fényképezés Wi-Fi-kapcsolattal okostelefonról – csoportképekhez ideális. Gyors képátvitel a D5500 készülékről okostelefonra  
a beépített Wi-Fi-kapcsolat révén.

Magától értetődő működés: a beállítások villámgyorsan 
módosíthatók az érintőképenyőn.

Zökkenőmentes videokészítés automatikus 
élességállítással.

D5500 készülék és AF-S DX NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G ED VR II objektív.

D5300 készülék és AF-S DX VR 
Zoom-nikkor 55–200mm f/4–5.6G IF-
ED objektív

Magától értetődő használat és könnyű csatlakoztathatóság



A D5500 új kényelmi szintet képvisel a keresővel 
történő fényképezés világában. A vadonatúj  
Érintéses Fn funkciónak köszönhetően villám-
gyorsan, az érintőképernyőn módosíthatja a 
legfontosabb beállításokat. Le sem kell vennie 
a szemét a keresőről. A funkcióhoz akár nyolc 
beállítást is hozzárendelhet. Ilyen például az 
élességpontok, az AF mező módok, a rekesz, 
valamint az ISO-érzékenység beállítása. A be-
állítások módosítását jelző számok és ikonok a 
keresőben is megjelennek.

Mivel sosem lehet tudni, mikor 
érkezik egy kihagyhatatlan 
pillanat, a D5500 modellen a 
beállítások módosítása egy-

szerűen és gyorsan megoldható az P gombbal. 
A kereső vagy az élő nézet használatával történő 
fényképezés közben az P gomb közvetlen hozzá-
férést biztosít a gyakran használt beállításokhoz, 
így nem kell megnyitnia a fényképezőgép menü-
jét. A képek visszanézése közben az P gombbal  
a Retusálás menübe léphet, vagy kiválaszthatja, 
hogy mely képeket szeretné az intelligens eszkö-
zeire küldeni.

Felejtse el az elmosódott képeket! Mostantól 

élénk, részletgazdag felvételeket készíthet. A 

D5500-as modell speciálisan, optikai aluláteresz-

tő szűrő (OLPF) nélkül tervezett, nagyméretű, 

DX formátumú képérzékelője a lehető legtöbbet 

kihozza a 24,2 megapixeles felbontás által kínált 

lehetőségekből; a készülék – különösen NIKKOR 

objektívvel kiegészítve – lenyűgözően részlet-

gazdag felvételeket készít. A Nikon EXPEED 4 

képfeldolgozó rendszere gyors működést, fejlett 

zajcsökkentést és minőségi videofelvételt garan-

tál, így nyugodt lehet az emlékezetes pillanatok 

megörökítésekor, sőt tovább is alakíthatja a kész 

felvételeket. 

Készítsen kiváló fényképeket és videókat 

gyenge fényben is. A 100–25 600 közötti ISO-

tartománnyal minden eddiginél tisztább és 

élesebb fényképeket készíthet. Mostantól 

szabadon,  elmosódásmentesen fotózhat vaku 

nélkül is, beltéri eseményeket és szabadtéri 

történéseket egyaránt.

A D5500 modellbe épített Picture 

Control rendszer megkönnyíti az éle-

sítés, a kontraszt, a fényerő, a színárnyalat és a 

színtelítettség pontos beállítását fényképek és 

videók készítésekor. A következő hét mód közül 

választhat: Általános, Semleges, Élénk, Mono- 

króm, Portré, Tájkép, illetve Egyenletes. Az új 

Egyenletes beállítás megőrzi az összes részletet 

és gazdag tónusinformációt, ideális megoldást 

kínálva az elkészült fényképek retusálásához.

Jó minőség rossz fényviszonyok közepette

Erős fényben vagy ellenfényben fényképezve 

két mód segít megőrizni a részleteket a sö-

tét és a világos területeken. A HDR (széles  

dinamikatartomány) funkció mozdulatlan, az 

Aktív D-Lighting pedig mozgó témákhoz ide-

ális. Mindkét mód lehetőséget kínál a hatás  

erősségének beállítására.

Egyszerű fényképezés a kereső 
használatával

Mindig lenyűgöző képek

Az élességpont gyors módosítása az 
érintőképernyő hüvelykujjal történő 
végigsimításával. 

A keresővel történő  
fényképezés közben
A beállítások gyorsan módosíthatók 
az P gombbal , a fényképezőgép 
monitorának kikapcsolt állapotában is. 

Élő nézetben történő  
fényképezés közben
A beállítások mindössze az P gomb 
megérintésével módosíthatók az 
érintőképernyőn.

Visszanézés közben
Nyomja meg az P gombot a 
fényképezőgépen a képek 
értékeléséhez, a fényképek 
retusálásához, a videók 
szerkesztéséhez, illetve az 
intelligens eszközökre küldendő 
képek kiválasztásához.

A pillanat azé, aki megragadja

ISO 25 600

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/100 mp, f/8  
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Normál     
©Dixie Dixon 76

Kiemelkedő fényérzékenység   Maradéktalanul megvalósíthatja kreatív 
elképzeléseit

   A legfontosabb beállítások villámgyors 
módosítása



Tekintse meg az elkészíteni kívánt fényképeket 

a kamera szemével, és készítsen borotvaéles 

felvételeket. Akár buliban, akár koncerten 

fotóz, nézzen a keresőbe, így valós időben, 

késlekedés és a figyelme elterelődése nélkül 

készíthet képeket. Hogy a fényképezés még 

egyszerűbb legyen, a D5500 az LCD monitoron 

automatikusan megjeleníti az éppen elkészült 

képet, ahogy levette a szemét a keresőről. 

Egyes témák mozgása túlságosan gyors és 

szabálytalan ahhoz, hogy be lehessen állítani 

hozzá az élességet. A 39 darab, a képkocka nagy 

részét lefedő élességpont segítségével a D5500 

automatikus élességállítási rendszere rendkívül 

pontosan ragadja meg és követi a lefotózni kívánt 

témát. Többféle AF mező mód (egypontos AF, 

dinamikus AF mező, 3D követés, automatikus AF 

mező) közül választhat.  

A D5500 a leggyorsabb történésekkel is tartani 

tudja a lépést. A készülék gyors, 5 kép/másod-

perc sebességű sorozatfelvétel készítésére 

képes4 teljes AF teljesítménnyel, azaz minden 

mozdulatot megörökít. A 24,2 megapixeles 

felbontásnak köszönhetően éppen a megfelelő 

pillanatban, élethűen rögzíti a tovatűnő mozdula-

tokat és arckifejezéseket.

4 A CIPA irányelvei alapján.

Az események képei a résztvevők szemével Tizedmásodpercnyi történések,  
gondtalan fényképezés

Ragadja meg a gyors mozgásokat

Az eszköz, amellyel semmiről sem marad le

• Objektív: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [S] mód, 1/800 mp, f/11 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 800 • Picture Control: Normál ©Dixie Dixon
9



S

T

3

213 

Akár a magasból, akár alacsonyan 

fényképez, a D5500 elforgatható 

monitorán kényelmesen használ-

hatja az élő nézetet. Bármilyen 

pozícióban is tartja a készüléket,  

a 8,1 cm széles érintőképernyőt megérintve 

gyerekjáték lesz a kívánt felvétel elkészítése. 

Képei és videói csodálatos műal-

kotásokká alakíthatók. Válasszon 

egyet a speciális hatások – Szuper 

élénk, Kiválasztott szín, Minia-

tűr – közül, alkalmazza az adott 

témára, majd nyomja meg a felvétel gombot. 

Élő nézetben dolgozva a hatások valós időben  

jelennek meg a kijelzőn, így Ön még az előtt 

megtudja, mire számíthat, hogy elkészítené a 

felvételt. 

A képek már a készüléken kivághatók, átméretez-

hetők, szűrőkkel módosíthatók és véglegesíthe-

tők a Retusálás menüben. A D5500 új beállításai 

közé tartozik az Illusztráció és a Festmény, vala-

mint az egyszerű videoszerkesztés. 

Keressen új nézőpontot Művészi felvételek Végleges képminőség menet közben

Bontakoztassa ki a kreativitását

A magasból a készüléket messzire tartva készített felvétel.

Kiválasztott szín (speciális hatások) Sziluett (speciális hatások)

Alacsony látószögből 
készített fotó.

Fényes (speciális hatások)

Sötét (speciális hatások)

Szuper élénk (speciális hatások)

Pop (speciális hatások)

A D5500 modellen rendelkezésre álló speciális hatások 

∙ % Éjszakai ∙ S Szuper élénk ∙ T Pop 
∙ U Illusztráció5, 6 ∙ ' Játékkamera5 
∙ ( Miniatűr hatás5, 7 ∙ 3 Kiválasztott szín5  
∙ 1 Sziluett ∙ 2 Fényes ∙ 3 Sötét
5 Ezek a hatások szerkeszthetők is élő nézetben.  
6 Az ezzel a hatással készített videók lejátszáskor állóképekből álló 
diavetítésekként jelennek meg.
7 Az ezzel a hatással készített videók lejátszása gyorsítva történik. 
Hangfelvétel nem készül.

A D5500 Retusálás menüi 

∙ 0 NEF (RAW)-feldolgozás ∙ k Levágás ∙ 1 Átméretezés 
∙ i D-Lighting ∙ 2 Gyors retusálás ∙ j Vörösszemhatás-
korrekció ∙ e Kiegyenesítés ∙ (  Torzításvezérlés  
∙ r Perspektívakorrekció ∙ ) Halszemoptika  
∙ m Szűrőeffektusok ∙ l Monokróm ∙ o Képátfedés  
∙ q Vonalrajz ∙ U Illusztráció ∙ g Színes vázlat 
∙ u Miniatűr hatás ∙ 3 Kiválasztott szín ∙ ) Festmény  
∙ f Videó szerkesztése 

11



Több objektív, többféle lehetőség

  Még haladóbb minőségű képek

Legyen Ön a fény mestere 

A NIKKOR objektívek biztosította kiváló minőség jelenti 
a Nikon D-SLR készülékek egyik fő előnyét a többi 

fényképezőgéppel szemben. Hozzon létre gyönyörű 
háttérelmosódást gyors fix objektívvel, használjon 
telefotó-objektívet távoli témák fényképezéséhez, 
illetve nagy látószögű objektívet a drámai hatás 
kedvéért. Bármelyiket is választja, pontosságuk 

és rugalmasságuk révén mindegyik kiaknázza majd a 
fényképezőgép remek, 24,2 megapixeles felbontását: így 

Ön élénk színű, nagy kontrasztú fényképeket készíthet, sőt 
moziszerű effektusokkal is kísérletezhet a 
videofelvételek rögzítése közben.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
A 16,7x-es, rendkívül nagy teljesítményű zoomobjektív ideális útitárs és rendkívül sokoldalú eszköz, 
amely remek képminőséget garantál. A beépített rázkódáscsökkentő rendszer akár négy lépésközzel 
hosszabb záridő használatát is lehetővé teszi,8 és ellensúlyozza a fényképezőgép rázkódását – így Ön 
kristálytiszta, elmosódásmentes képeket készíthet.
8 A CIPA szabványai alapján. 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Gyors fix objektív – látványosan elmosódó bokeh-hatás.  
Az objektívvel csodálatosan éles, egyszersmind lágy, el-
mosódó hátterű képek készíthetők. A gyors rekesznek 
köszönhetően gyenge fényben is helyt áll.  

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
A rendkívül nagy látószögű zoomobjektív drámai per-
spektívát kölcsönöz a felvételeknek, minimális torzítás 
mellett. A legszélesebb szögű (10 mm-es) beállításnál 
109°-os látószöget bezáró objektív tudása egy  
halszemoptika teljesítményével vetekszik, és a puszta 
emberi szemmel láthatónál összetettebb látványt  
produkál. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Kisméretű, könnyű, közeli tartományban történő hasz-
nálatra tervezett objektív. A segítségével megragadha-
tók az érdekes részletek és a finom textúrák – mindez 
mutatós, elmosódott háttér előtt. 

Az SB-500 vakut egy SC-28/SC-29 TTL vezér-
lőkábellel a D5500-as készülékhez csatlakoz-
tatva9 többféle szögből is megvilágíthatja a fel-
vételt. A fenti képen a vaku hátra van fordítva 
és a fényképész háta mögötti fehér felületről 
visszaverődve minden szögből egyenletesen 
világítja meg a témát. 

9 Külső vakuk az SC-28/SC-29 TTL vezérlőkábellel 
csatlakoztathatók a D5500-as modellhez.

A környezeti fényviszonyok miatt a téma 

nem mindig örökíthető meg a kívánt módon. 

Sötétben vagy ellenfényben a D5500 modell 

beépített vakuja automatikusan megvilágítja a 

témát. Ha a fény erősségét vagy irányát sze-

retné szabályozni, a Nikon vakukkal (például 

az SB-300-as modellel) kényelmesen rögzít-

het kreatív, csodásan megvilágított képeket. 

Videók készítéséhez próbálja ki az SB-500-

as vakut, amely beépített, nagy fényerejű 

LED-lámpával is rendelkezik – így élmény lesz 

a videokészítés.

SB-500 a D5500-hoz csatlakoztatva

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G  
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF)  
• Expozíció: [M] mód, 1/125 mp, f/3,5  
• Fehéregyensúly: Automatikus  
• Érzékenység: ISO 400  
• Picture Control: Semleges (az utómunka  
során alkalmazva)
©Dixie Dixon
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Beépített mikrofon

Mikrofonérzékenység- 
szabályozás

A legmerészebb álmait is túlszárnyaló videók
Elnevezések 

Csodás pontossággal rögzített események Fényképezés más sebességgel

A D5500 modell tudása nem csupán 

a fotózásra korlátozódik. Ha az alkalom 

videokészítésért kiált, a D-videó funkcióval 

egyenletes minőségű, részletgazdag, Full 

HD felbontású videoklipeket rögzíthet, 

akár 50p / 60p képkockasebességgel. 

Az elforgatható kijelző csak fokozza a 

felhasználók kreativitását, a NIKKOR objektívekkel elérhető moziszerű 

hatások láttán pedig a profi filmkészítők is elsárgulnak az irigységtől.

Ragyogó képek gyenge fényviszonyok közepette

Az akár 25 600-ig bővíthető ISO-tartománynak köszönhetően kevés fényben 

is gazdag színvilágú, egyenletes minőségű videókat készíthet. Külön 

megvilágítás nélkül is bátran rögzítheti az éjszakai utca forgatagát vagy egy 

beltéri buli vidám pillanatait.

 Tévékészülékekhez és monitorokhoz is csatlakoztatható

A D5500-zal készült fotók és videók remekül mutatnak a készülék monitor-

án – amíg nem látta őket HD-televízión. A fényképezőgép a minitűs  

(„C” típusú) HDMI-csatlakozóval villámgyorsan csatlakoztatható külső 

kijelzőkhöz. A készüléken lévő tartalom a HDMI-CEC-kompatibilitásnak 

köszönhetően távvezérlővel is megjeleníthető.

Egy eseménysorozat nem csupán videón rögzíthető 

a D5500 készüléken: az időzített felvételkészítés 

módban rögzített időközökkel akár 9999 kép készít-

hető egymás után. A kiváló minőségű képsorozat 

darabjaiból ezután látványos időmúlásos (time-lapse)  

videó állítható össze.10 Ha olyankor készít felvételeket, amikor a fényviszo-

nyok fokozatosan módosulnak (például napkelte vagy naplemente közben), 

az expozíciósimítás funkcióval kiegyenlítheti a képek közötti átmeneteket, 

így természetes hatású, vibrálásmentes képminőség lesz az eredmény. 

Továbbfejlesztett hangfunkciók a kiváló hangminőség érdekében

A hangminőség a videó lelke. A D5500 beépített 

sztereó mikrofonnal rendelkezik, és kompatibilis a 

Nikon ME-1 sztereó mikrofonnal, amely kevésbé rög-

zíti az objektív automatikus élesség-

állításának zaját. Mindkét mikrofon 

automatikusan, illetve kézzel, felvé-

tel előtt és közben is finomhangolható.
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Az ML-L3 távvezérlő 
infravörös érzékelője (elöl)
Főkapcsoló
Kioldógomb
Videofelvétel gomb
Expozíciókompenzáció 
gomb/rekeszérték-állító 
gomb/vakukompenzáció 
gomb
Vezérlőtárcsa
Élő nézet kapcsoló
Módválasztó tárcsa
AF-segédfény/ 
önkioldó jelzőfény/
vörösszemhatás-
csökkentő lámpa
Beépített vaku 
Sztereó mikrofon
Vakupapucs (külső 
vakukhoz)
Hangszóró
Vaku mód gomb/
vakukompenzáció gomb

Funkciógomb
Csatlakozófedél 
(tartozékcsatlakozó, külső 
mikrofon csatlakozója, 
USB- és AV-csatlakozó)
Objektívkioldó gomb
Kioldási mód gomb/
sorozatfelvétel gomb/
önkioldó gomb/
távvezérlés gomb
Elforgatható monitor
Az ML-L3 távvezérlő 
infravörös érzékelője 
(hátul)
Menü gomb
Szemérzékelő
Kereső ablaka
Dioptriaszabályzó
Információs gomb
AE/AF-rögzítés gomb/
védelem gomb
Visszajátszás gomb
P gomb

OK gomb
HDMI-csatlakozó fedele
Kártyafedél
Választógomb
Visszajátszási nagyítás 
gomb
Törlés gomb
Kártyaművelet jelzőfénye
Visszajátszási kicsinyítés 
gomb/kiskép gomb/ 
súgó gomb
Akkumulátorfedél
Állványmenet

ME-1 sztereó mikrofon a 
D5500-hoz csatlakoztatva 1514

10 Külső gyártó által készített szoftvert igényel.
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Fényképezőgép típusa Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Az objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozókkal)
Tényleges látószög Nikon DX formátum; a gyújtótávolság nagyjából megfelel az FX formátumú látószöget kínáló objektívek másfélszeresének
Tényleges pixelszám 24,2 millió
Képérzékelő 23,5 x 15,6 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 24,78 millió
Porosodáscsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön megvásárolható Capture NX-D szoftver szükséges)
Képméret (képpontban) • 6000 x 4000 [L] • 4496 x 3000 [M] • 2992 x 2000 [S]
Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, tömörített • JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, beállítások és tömörítési arányok: finom (kb. 1:4), normál  

(kb. 1:8), alap (kb. 1:16) • NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Picture Control rendszer Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; Egyenletes; a beállítások módosíthatók, az egyéni Picture Control-beállítások menthetők
Adattároló SD- (Secure Digital), illetve UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Fájlrendszer DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Kereső Fix betekintési távolságú, pentatükrös, tükörreflexes kereső
Képfedés Kb. 95% vízszintesen és 95% függőlegesen
Nagyítás Kb. 0,82x-es (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 17 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás -1,7 és +0,5 m-1 között
Mattüveg „B” típusú BriteView Clear Matte Mark VII mattüveg
Tükör Gyors visszatérésű
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Az automatikus élességállítás használható AF-S és AF-I objektívekkel; az automatikus élességállítás nem használható más G és D típusú objektívekkel, 

AF objektívekkel (az IX NIKKOR és F3AF objektívek használata nem támogatott), valamint AI-P objektívekkel; nem CPU típusú objektív használható M 
módban, a fényképezőgép fénymérő rendszere azonban nem működik 
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció; időzített 
Vakuszinkron sebessége X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel képes szinkronizálni
Kioldási módok 8 (egyképes), ! (folyamatos L), 9 (folyamatos H), J (halk kioldás), E (önkioldó), " (késleltetett távkioldás; ML-L3),  

# (gyorsreagálású távkioldás; ML-L3); időzített fényképezés támogatása
A képtovábbítás sebessége • ! : legfeljebb 3 kép/mp • 9 : legfeljebb 5 kép/mp (JPEG és 12 bites NEF/RAW) vagy 4 kép/mp (14 bites NEF/RAW) 

Megjegyzés: a fenti képkockasebesség-értékek az alábbi beállítások mellett értendők: Folyamatos motoros AF, Kézi vagy Záridő-előválasztásos 
automatikus expozíció, 1/250 másodperces vagy rövidebb záridő, a kioldás az a1 (AF-C prioritás) egyéni beállításra állítva, a többi beállítás alapértékre állítva

Önkioldó 2, 5, 10 vagy 20 mp; 1–9 expozíció
Fénymérési mód TTL fénymérési rendszer 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési eljárás • Mátrix: 3D színes mátrixmérés II („G”, „E” és „D” típusú objektívekkel); színes mátrixmérés II (más CPU típusú objektívekkel) • Középre súlyozott:  

A mérés során 75%-os súlyt kap a kép 8 mm átmérőjű középpontja • Célpont: 3,5 mm átmérőjű körben (a teljes kép 2,5%-ában) mér, amelynek közepe 
a kiválasztott élességpontra esik

Fénymérési tartomány (ISO 100 • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
egyenérték, f/1,4 objektív, 20 °C)
Fénymérő csatolása Processzor
Expozíciós módok Automatikus módok (i automatikus; j aautomatikus (vaku kikapcsolva); programozott automatikus rugalmas programmal (P); záridő-előválasztásos 

automatikus (S); rekesz-előválasztásos automatikus (A); kézi (M); motívumprogramok (k portré,  l tájkép, p gyermek, m sport, n közeli, o éjszakai 
portré, r éjszakai tájkép, s összejövetel/beltéri, t tengerpart/hó, u naplemente, v alkonyat/hajnal, w háziállatportré, x gyertyafény, y virág, z őszi 
színek, 0 étel); speciálishatás-módok (% éjszakai; S szuper élénk, T pop, U illusztráció, ' játékkamera hatás, ( miniatűr hatás, 3 kiválasztott szín,  
1 sziluett, 2 fényes, 3 sötét)

Expozíciókompenzáció -5–+5 Fé mértékben, 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel módosítható P, S, A, M, motívumprogram és % módban
Expozíciósorozat 3 kép 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése A mért fényérték az A (L) gombbal rögzíthető
ISO-érzékenység   ISO 100–25 600 1/3 Fé lépésekben; automatikus ISO-érzékenység-szabályozás használható
(ajánlott expozícióindex)
Aktív D-Lighting Automatikus, Extra magas, Magas, Normál, Alacsony, Ki
ADL expozíciósorozat 2 kép
Automatikus élességállítás Nikon Multi-CAM 4800DX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 39 élességponttal (köztük 9 kereszt típusú érzékelő) és 

AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
Érzékelési tartomány -1–+19 Fé (ISO 100, 20 °C)
Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF (AF-C), automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A), a prediktív 

élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől függően • Kézi élességállítás (MF): elektronikus távolságmérő használható
Élességpont 39 vagy 11 élességpont közül választható ki
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; Automatikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az A (L) gomb megnyomásával rögzíthető
Beépített vaku i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': automatikus vakuzás, automatikus felnyílással, P, S, A, M, 0 : kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám Kb. 12, kézi vakuzásnál 12 (méter, ISO 100, 20 °C)

Vakuvezérlés TTL: 2016 (TTL) képpontos érzékelő segítségével megvalósított RGB i-TTL vakuvezérlés érhető el beépített vaku esetén; digitális SLR fényképezőgéppel 
működő i-TTL kiegyenlített derítővakuzás mátrixmérés, középre súlyozott mérés és csúcsfényre súlyozott mérés esetén, illetve digitális SLR 
fényképezőgéppel működő általános i-TTL vakuzás célpont-fénymérés esetén

Vaku módok Automatikus; Automatikus, vörösszemhatás-csökkentéssel; Automatikus hosszú záridejű szinkron; Automatikus hosszú záridejű szinkron 
vörösszemhatás-csökkentéssel; Derítő vakuzás; Vörösszemhatás-csökkentés; Hosszú záridős szinkron; Hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-
csökkentéssel; Hosszú záridős szinkron a hátsó redőnyre; Szinkron a hátsó redőnyre, Ki

Vakukompenzáció -3–+1 Fé mértékben, 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel módosítható P, S, A, M és motívumprogram módban
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén világít; teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási   SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 vagy SB-500 fővaku, illetve SU-800 vezérlő használata esetén támogatja a fejlett vezeték nélküli megvilágítást; 
Rendszer (CLS) CLS-kompatibilis vakuegység használata esetén támogatja a Vaku-színinformációk közlése funkciót
Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön vásárolható meg)
Fehéregyensúly Automatikus, Izzólámpa, Fénycső (7 típus), Közvetlen napfény, Vaku, Felhős, Árnyék, Felhasználói, a Felhasználói kivételével mindegyik beállítás 

finomhangolható
Fehéregyensúly-sorozat 3 kép 1 lépésközze
Objektív motor élő nézetben • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S), Állandó motoros AF (AF-F) • Kézi élességállítás (MF)
AF mező módok Arcprioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF
Automatikus élességállítás Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az élességpontot, ha az arcprioritásos AF vagy a témakövető 

AF van kiválasztva)
Automatikus programválasztás  i és j módban használható
Video-fénymérés TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Video-fénymérési eljárás Mátrix
Képméret (képpontban)  • 1920 x 1080, 60p (progresszív)/50p/30p/25p/24p, Hmagas/normál • 1280 x 720, 60p/50p, Hmagas/normál • 640 x 424, 30p/25p, Hmagas/normál
 és képkockasebesség A képkockasebesség 30p (a tényleges érték 29,97 kép/mp) vagy 60p (a tényleges érték 59,94 kép/mp) lehet, ha videó módban az NTSC lehetőség van 

kiválasztva; 25p és 50p lehet, ha videó módban a PAL lehetőség van kiválasztva; a tényleges képkockasebesség 23,976 kép/mp, ha a 24p lehetőség van 
kiválasztva

Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység állítható
Felvételek maximális hossza 29 p 59 mp (20 p 1920 x 1080; 60p/50p beállítással, 3 perc Miniatűr hatás módban)
ISO-érzékenység ISO 100–25 600
Monitor 8,1 cm-es, (3:2), kb. 1 037 000 képpontos (720 x 480 x 3 = 1 036 800 képpont), elforgatható, 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%-os képfedésű 

TFT LCD érintőképernyő fényerő-beállítási lehetőséggel, valamint ki- és bekapcsolható szemérzékelővel
Visszajátszás Teljes képes és kisképes (egyszerre 4, 12 vagy 80 kiskép, illetve naptár) visszajátszás zoommal, Videó lejátszása, Fénykép és/vagy videó diavetítés, 

Hisztogramkijelzés, Csúcsfények, Képinformáció, Helyadatok kijelzése, Automatikus képelforgatás, Kép értékelése és Megjegyzés (max. 36 karakter)
USB Hi-Speed USB; a beépített USB-port használata ajánlott
Videokimenet NTSC, PAL
HDMI-kimenet „C” típusú HDMI-csatlakozó
Tartozékcsatlakozó Vezeték nélküli távvezérlők: WR-1, WR-R10 (külön vásárolható meg), Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön vásárolható meg),  

GPS-egységek: GP-1/GP-1A (külön vásárolható meg)
Hangbemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő); a külön megvásárolható ME-1 sztereó mikrofon támogatása
Vezeték nélküli szabványok IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikációs protokollok • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Működési frekvencia 2412–2462 MHz (1–11-es csatorna)
Tartomány (látómező)  Kb. 30 m (interferencia nélkül; a tartomány a jelerősségtől és az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változik)
Frissítési gyakoriság 54 Mb/s; az IEEE szabvány szerint megadott maximális logikai adatátviteli sebesség; a tényleges sebesség eltérő lehet
Biztonság • Hitelesítés: nyílt rendszer, WPA2-PSK • Titkosítás: AES
Vezeték nélküli beállítás WPS támogatása
Elérési protokollok Infrastruktúra
Támogatott nyelvek Angol, arab, bengáli, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai (egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, 

maráthi, német, norvég, olasz, orosz, perzsa, portugál (portugáliai és brazíliai), román, spanyol, svéd, szerb, tamil, telugu, thai, török, ukrán, vietnami
Akkumulátor Egy db EN-EL14a lítiumion-akkumulátor
Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5A hálózati tápcsatlakozó szükséges)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz x Ma x Mé) Kb. 124 x 97 x 70 mm
Tömeg Kb. 470 g (akkumulátorral, memóriakártyával, de vázsapka nélkül); kb. 420 g (csak a váz)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C, páratartalom: 85% vagy kisebb (lecsapódás nélkül)
Mellékelt tartozékok  EN-EL14a lítiumion-akkumulátor, MH-24 akkutöltő, DK-25 gumi szemkagyló, UC-E23 USB-kábel, EG-CP16 audio-/videokábel,     
(országonként vagy régiónként  AN-DC3 szíj, BF-1B vázsapka 
különbözhetnek)  

A Nikon D5500 D-SLR fényképezőgép műszaki adatai
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• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegye. • A PictBridge védjegy. • A HDMI, a HDMI logó 
és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.  
• A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. • A Google, az Android™, a Nexus és a Google Play a Google 
Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. • A termékek és a márkanevek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett 
védjegyei. • A tájékoztatóban a keresőkben, az LCD monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek 
szimulációk. • Az illusztrációul szolgáló képek jogtulajdonosa: ©Dixie Dixon.


