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Pokaż światu co potrafisz z nowym modelem D5500. Ta lekka 
i zgrabna cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa z przyjazną 
obsługą przy użyciu ekranu dotykowego ułatwia swobodne 
wyrażanie siebie przez fotografie.

Zarówno w przypadku szybko poruszających się obiektów, jak 
i w trudnych warunkach oświetleniowych zdjęcia wykonane 
lustrzanką D5500 będą ostrzejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 
Połączenie możliwości tego aparatu z możliwościami 
obiektywów NIKKOR zapewni doskonałe technicznie zdjęcia. 
Nawet po wydrukowaniu w dużym formacie lub wyświetleniu na 
wielkim ekranie będą one z doskonałą ostrością odzwierciedlać 
postrzeganie świata przez autora. 

Świetnie reagujący ruchomy ekran dotykowy zapewnia intuicyjną 
obsługę, a wbudowany interfejs Wi-Fi upraszcza udostępnianie 
wysokiej jakości zdjęć przez urządzenie inteligentne1. Dzięki 
lekkiej, ale monolitycznej konstrukcji i głębokiemu uchwytowi ta 
poręczna cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa doskonale leży 
w dłoni.

1 Aby przygotować urządzenie inteligentne do odbierania zdjęć, wystarczy pobrać aplikację 
Wireless Mobile Utility. Aplikacja Wireless Mobile Utility jest kompatybilna z urządzeniami 
inteligentnymi z systemem iOS™ i Android™ i można ją pobrać na urządzenie inteligentne  
z serwisu Google Play™ lub Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube i inne 
znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Można zadziwić znajomych niesamowitymi zdjęciami, które właśnie 
zostały zrobione.

Można rejestrować nawet subtelne gradacje kolorów tak żywe, jak  
w rzeczywistości. 

Z góry czy z dołu? Dzięki ruchomemu monitorowi 
łatwo znaleźć odpowiedni punkt widzenia.

Wolne od poruszenia zdjęcia w słabym świetle za sprawą wysokiej czułości ISO  
i zaawansowanej redukcji szumów. 
 

Błyskawiczne przesyłanie zdjęć do urządzenia inteligentnego i udostępnianie ich.

Śledzenie szybkiej akcji w wizjerze i rejestra- 
cja każdego ruchu z doskonałą ostrością.

Zrób na jlepsze zdjęcie w życiu



Za pomocą lustrzanki D5500 fotografuje się rów-
nie intuicyjnie, jak dowolnym urządzeniem inteli-
gentnym. Nikon D5500 zapewnia pełną jedność 
fotografującego, aparatu i obrazu. Przekręcając, 
pochylając i obracając ruchomy monitor, można 
komponować ujęcia z niezwykłej perspektywy. 
Potem wystarczy stuknąć doskonale reagujący 
ekran dotykowy, aby ustawić ostrość i zrobić 
zdjęcie. Podczas fotografowania dotykiem można 
także zmieniać takie ustawienia jak przysłona, 
czułość ISO i czas otwarcia migawki. Podczas 
przeglądania zrobionych zdjęć wystarczy przesu-
nąć palcem, aby je przewinąć, a rozsuwanie dwo-
ma palcami pozwala powiększać i pomniejszać 
obraz podczas odtwarzania.

Dlaczego zatrzymywać niesamowite 
zdjęcia o jakości cyfrowej lustrzan-
ki jednoobiektywowej dla siebie? 
Dzięki wbudowanej w aparat D5500 
karcie Wi-Fi zdjęcia można wysyłać 
bezpośrednio na dowolne urządzenie 
inteligentne2, za pomocą którego z ła-
twością opublikujesz je w serwisach 
społecznościowych. Każdy właści-
ciel aparatu Nikon może dodatkowo 
skorzystać z 20 GB wolnego miejsca  

w serwisie NIKON IMAGE SPACE. Komunikacja 
Wi-Fi pozwala także zdalnie fotografować przy 
użyciu urządzenia inteligentnego: za sprawą ru-
chomego monitora i jakości zdjęć autoportrety 
wykonane za pomocą lustrzanki D5500 z pewno-
ścią przyciągną uwagę.

2 Aby przygotować urządzenie inteligentne do odbierania zdjęć, 
wystarczy pobrać aplikację Wireless Mobile Utility. Aplikacja Wire-
less Mobile Utility jest kompatybilna z urządzeniami inteligentnymi 
z systemem iOS™ i Android™ i można ją pobrać na urządzenie in-
teligentne z serwisu Google Play™ lub Apple App Store™. Android, 
Google, Google Play, YouTube i inne znaki są znakami towarowymi 
firmy Google Inc.

Dzięki jego wyjątkowej poręczności będziesz 
korzystać z modelu D5500 do różnych zadań 
częściej, niż można by się spodziewać. Nowa 
monolityczna konstrukcja charakteryzuje się wy-
trzymałą, ale jednocześnie smukłą budową, która 
pozwala na pewny chwyt. Po wzięciu do ręki apa-
rat zaskakuje lekkością: gdy palcami obejmie się 
uchwyt, nie chce się go odkładać. Palce łatwiej 
trafiają na zaprojektowane od nowa przyciski, któ-
rych teksturowane wykończenie nadaje aparatowi 
wyjątkowego stylu. Także energooszczędność 
wygląda zachęcająco: dostarczany w zestawie 
akumulator jonowo-litowy EN-EL14a pozwala 
zrobić około 820 zdjęć po jednokrotnym 
naładowaniu3. Nie tylko aparat jest wy-
jątkowo poręczny: nowy teleobiektyw 
zmiennoogniskowy AF-S DX NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G ED VR II ma 
mechanizm chowania obiektywu, 
dzięki któremu jest w pełni kom-
paktowy. Z tym obiektywem i 
lustrzanką D5500 można od-
krywać kreatywny potencjał 
fotografowania z teleobiek-
tywem bez konieczności 
noszenia ciężkiego sprzętu. 

3 W trybie zdjęć pojedynczych, zgodnie 
ze standardem stowarzyszenia Camera 
& Imaging Products Association. 

Widok z dołu

Ruchomy ekran dotykowy Tworzenie i łączenie Komfort i styl są najważniejsze 

Szybkie przesunięcie palcem 
w lewo lub w prawo pozwala 
przechodzić między zdjęciami  
i filmami podczas odtwarzania.
.

Szybka zmiana ustawień na ekranie dotykowym.

Po dotknięciu ekranu dwoma 
palcami można powiększać 
obraz i pomniejszać go, 
rozsuwając i zsuwając palce.

Wygodny ruchomy monitor z ekranem dotykowym.

Zdalne wyzwalanie migawki przez Wi-Fi przy użyciu smartfona – idealne do zdjęć 
grupowych.

Szybkie przesyłanie zdjęć z lustrzanki D5500 do smartfonu przez 
wbudowany interfejs Wi-Fi.

Intuicyjna obsługa: szybka zmiana ustawień na ekranie dotykowym.

Płynne filmowanie dzięki autofokusowi sterowanemu dotykiem.

Nikon D5500 z obiektywem AF-S DX 
NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II

Nikon D5300 z obiektywem AF-S DX  
VR Zoom-Nikkor 55–200mm  
f/4–5.6G IF-ED 

Intuicyjny w obsłudze i ze stałą łącznością



Nikon D5500 oferuje nowy poziom wygody 

fotografowania z użyciem wizjera optycznego. 

Dzięki nowej funkcji Dotykowy Fn można szybko 

korygować kluczowe ustawienia na ekranie 

dotykowym bez konieczności odrywania oka 

od wizjera. Do tej funkcji można przypisać 

maksymalnie osiem ustawień, w tym pola AF, 

tryby pól AF, przysłonę i czułość ISO. Liczby         

i ikony potwierdzające wprowadzane zmiany są 

wyświetlane w wizjerze.

Ponieważ nigdy nie wiado -

mo, jak rozwinie się sytuacja,  

Nikon D5500 umożliwia szybką 

zmianę ustawień za pomocą 

przycisku P. Zarówno podczas 

fotografowania z użyciem wizjera, jak i w trybie 

podglądu na żywo przycisk P zapewnia bezpo-

średni dostęp do często używanych ustawień bez 

konieczności otwierania menu aparatu. W trakcie 

odtwarzania zdjęć można użyć przycisku P, aby 

przejść do menu Retusz lub wybrać zdjęcia w 

celu wysłania do urządzeń inteligentnych.

Zapomnij o poruszeniu i ciesz się intensywnymi, 

bogatymi w szczegóły zdjęciami. Duża matryca 

formatu DX w Nikonie D5500 została specjalnie 

pozbawiona optycznego filtru dolnoprzepusto-

wego (OLPF), aby maksymalnie wykorzystać 

rozdzielczość 24,2 mln pikseli. Aparat zapewnia 

ostrość najsubtelniejszych tekstur i zapisuje ob-

razy z niesamowitą szczegółowością – zwłaszcza   

w przypadku fotografowania obiektywami  

NIKKOR. A dzięki procesorowi obrazu EXPEED 4 

firmy Nikon zapewniającemu szybkie działanie, 

zaawansowaną redukcję szumów i płynne nagry-

wanie filmów użytkownik może swobodnie reje-

strować ważne chwile, nie martwiąc się o wyniki. 

Nawet przy niedostatecznym oświetleniu można 

rejestrować świetne zdjęcia i filmy. Dzięki 

szerokiemu zakresowi czułości ISO od 100 do 

25600 zdjęcia będą lepsze niż kiedykolwiek. 

Można swobodnie robić nie poruszone zdjęcia 

we wnętrzach i na przyjęciach bez użycia lampy 

błyskowej.

Dostępne w aparacie D5500 ustawie-

nia Picture Control pozwalają łatwo 

przejąć pełną kontrolę nad wyostrza-

niem, kontrastem, jasnością, odcieniem i nasy-

ceniem zarówno podczas fotografowania, jak i 

filmowania. Do wyboru jest siedem ustawień: 

Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochroma-

tyczne, Portret, Krajobraz i Równomierne. Nowe 

ustawienie Równomierne zachowuje wszelkie 

szczegóły i bogate informacje tonalne, więc 

najlepiej je wybrać, gdy planuje się późniejszy 

retusz zdjęć.

Dwa programy umożliwią uchwycenie szczegó-

łów zarówno w ciemnych, jak i jasnych obszarach 

kadru podczas fotografowania przy mocnym 

oświetleniu lub pod światło. Funkcja HDR (wysoki 

zakres dynamiki) idealnie nadaje się do robienia 

zdjęć nieruchomym obiektom, a aktywna funk-

cja D-Lighting – do fotografowania obiektów  

w ruchu. Oba tryby umożliwiają wybór poziomu 

intensywności.

.

Intuicyjne fotografowanie z użyciem wizjera Szybka zmiana najważniejszych ustawień Zdjęcia, które zawsze robią wrażenie Perfekcyjna realizacja kreatywnych wizji

Szybka zmiana pola AF przez przesuwanie 
kciuka po ekranie dotykowym.

Podczas fotografowania  
z użyciem wizjera
Szybka zmiana ustawień 
przyciskiem P, nawet gdy 
monitor aparatu jest wyłączony. 

Podczas fotografowania  
w trybie podglądu na żywo
Prosta zmiana ustawień przez 
dotykanie przycisku P na 
ekranie dotykowym.

Podczas odtwarzania zdjęć
Naciśnij przycisk P z tyłu 
aparatu, aby oceniać zdjęcia, 
retuszować je, edytować 
filmy oraz wybierać zdjęcia 
do wysłania do urządzenia 
inteligentnego.
.

Zobacz i zachowa j

ISO 25600

• Obiektyw: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/100 s, f/8  
• Balans bieli: Automatyczny • Czułość: ISO 200  
• Ustawienie Picture Control: Standardowe     ©Dixie Dixon 76

Świetne działanie w słabym świetle 

Trudne warunki oświetleniowe nie muszą 
oznaczać nieudanego zdjęcia



Widzieć to, co widzi aparat, i fotografować w ab- 

solutnym skupieniu. Niezależnie od tego, czy foto- 

grafuje się przyjęcie u znajomych czy koncert 

rockowy, przyłożenie oka do wizjera pozwala 

fotografować bez opóźnień i bez rozpraszania. 

Aby proces fotografowania przebiegał jeszcze 

płynniej, Nikon D5500 automatycznie wyświetla 

zrobione właśnie zdjęcie na monitorze LCD  

w chwili, gdy fotografujący odrywa oko od 

wizjera. 

Niektóre obiekty poruszają się zbyt szybko i 

chaotycznie, aby utrzymać na nich ostrość. Dzięki 

39 polom AF pokrywającym znaczną część kadru 

system autofokusa w lustrzance D5500 pomaga 

ustawić ostrość i śledzić cel z zadziwiającą 

precyzją. Do wyboru jest wiele trybów pól AF, 

w tym jednopolowy AF, dynamiczny wybór pola 

AF, śledzenie 3D i automatyczny wybór pola AF. 

Nikon D5500 potrafi dotrzymać kroku nawet 

bardzo dynamicznym zdarzeniom. Dzięk i 

możliwości rejestrowania wydarzeń w tempie 

pięciu klatek na sekundę4 z pełną wydajnością 

autofokusa ten aparat zarejestruje każdy ruch. 

Dzięki rozdzielczości wynoszącej 24,2 mln 

pikseli ulotne gesty i mimikę można uchwycić  

w idealnym momencie i z wyraźnymi szczegółami.

4 Na podstawie wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging 
Products Association. 

Zanurzyć się w akcję Uchwycić ułamki sekundBlokowanie ostrości na szybko 
poruszających się obiektach

Fotografowanie bez straconych okazji

Obiektyw: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF)  • Ekspozycja: tryb [S], 1/800 s, f/11  • Balans bieli: Automatyczny • Czułość: ISO 800  • Ustawienie Picture Control: Standardowe      ©Dixie Dixon
9
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Zarówno podczas fotografowania 

z dołu, jak i z góry, ruchomy mo- 

nitor lustrzanki D5500 zapewnia 

wygodną pracę w trybie podglą- 

du na żywo. Niezależnie od pozycji, 

w której jest trzymany aparat, szeroki 

ekran dotykowy o przekątnej 8,1 cm/3,2 cala 

ułatwia zrobienie wymarzonego zdjęcia. 

Rejestrowane zdjęcia i filmy można 

zmieniać w unikatowe dzie ła 

sztuki. Wystarczy wybrać jeden 

z dziesięciu dostępnych efektów 

specjalnych – na przykład Żywe 

kolory, Kolor selektywny czy Efekt miniatury – 

i zastosować go podczas robienia zdjęć. Podczas 

fotografowania w trybie podglądu na żywo 

efekt jest wyświetlany na ekranie w czasie 

rzeczywistym, co pozwala ocenić wynik jeszcze 

przed zrobieniem zdjęcia. 

Przy użyciu menu Retusz można przycinać 

zdjęcia, zmieniać ich wielkość lub stosować 

efekty filtrów i nadawać zdjęciom ostateczny 

wygląd w aparacie. Nowe opcje w aparacie 

D5500 to Ilustracja i Malowidło oraz prosta 

edycja filmów.  

Znaleźć odmienny punkt widzenia Nadać zdjęciom artystyczny charakter Tworzenie końcowych wersji zdjęć  
w mgnieniu oka

Wyzwolić iskrę kreatywności

Ujęcie z góry, aparat trzymany z dala od ciała.

Kolor selektywny (Efekty specjalne) Sylwetka (Efekty specjalne)

Ujęcie z dołu, aparat 
trzymany nisko.

High key (Efekty specjalne)

Low key (Efekty specjalne)

Żywe kolory (Efekty specjalne)

Pop (Efekty specjalne)

Efekty specjalne w lustrzance D5500 

∙ % Noktowizor ∙ S Żywe kolory ∙ T Pop 
∙ U Ilustracja5, 6 ∙ ' Efekt aparatu zabawkowego5 
∙ ( Efekt miniatury5, 7 ∙ 3 Kolor selektywny5  
∙ 1 Sylwetka ∙ 2 High key ∙ 3 Low key
5 Te efekty można dostosowywać w trybie podglądu na żywo. 
6 Filmy nagrane z tym efektem będą odtwarzane jako pokaz slajdów 
składający się z serii zdjęć.
7 Filmy nagrane z tym efektem są odtwarzane w przyspieszeniu. 
Dźwięk nie jest rejestrowany.

Menu retuszu w lustrzance D5500 

∙ 0 Przetwarzanie NEF (RAW) ∙ k Przycinanie ∙ 1 Zmień 
wielkość ∙ i D-Lighting ∙ 2 Szybki retusz ∙ j Korekcja 
efektu czerwonych oczu ∙ e Prostowanie ∙ ( Korekta 
dystorsji ∙ r Korekcja kształtu ∙ ) Rybie oko ∙ m Efekty 
filtrów ∙ l Monochromatyczne ∙ o Nakładanie zdjęć  
∙ q Kolorowy kontur ∙ U Ilustracja ∙ g Szkic kolorowy 
∙ u Efekt miniatury ∙ 3 Kolor selektywny ∙ ) Malowidło  
∙ f Edytuj film 

11



Więcej obiektywów, większa różnorodność

  Przekraczanie granic fotografii

Przejąć kontrolę nad światłem 

Jakość obiektywów NIKKOR to jedna z głównych zalet wyróż-
niających cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe Nikon 

spośród innych rodzajów aparatów. Jasne obiektywy 
stałoogniskowe pozwalają uzyskać piękne rozmycie 
tła, teleobiektywy – fotografować odległe obiekty, 
a obiektywy szerokokątne – uzyskać dramatyczny 
efekt. Każdy rodzaj obiektywu zapewnia precyzję  

i elastyczność, dzięki którym można maksymalne wy- 
korzystać rozdzielczość aparatu wynoszącą 24,2 mln 

pikseli: uzyskiwać żywe kolory i wysoki kontrast na zdjęciach  
o raz  ekspe r ymentowa ć z  e fek t ami                   
kino-wymi podczas nagrywania filmów.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
Idealny towarzysz podróży – ten 16,7-krotny ultrazoom oferuje doskonałą jakość zdjęć, a zarazem 
niewiarygodną wszechstronność. Skuteczny system wbudowanej redukcji drgań pozwala wydłużyć 
czas otwarcia migawki o cztery stopnie8 i pomaga eliminować efekty drgań aparatu w celu uzyskania 
wyraźnych, wolnych od poruszenia zdjęć.
8 Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Jasny obiektyw stałoogniskowy z pięknym rozmyciem 
tła (bokeh). Zdjęcia robione przy użyciu tego obiektywu 
są połączeniem niesamowitej ostrości i kreatywnie 
rozmytego tła. Duży otwór względny zapewnia także  
doskonałe działanie w słabym świetle. 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
Ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy oferu-
jący dramatyczną perspektywę z minimalną dystorsją. 
Na szerokim końcu o ogniskowej 10 mm kąt widzenia 
wynosi 109°, jest zatem większy niż kąt widzenia oczu 
człowieka. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Mała i lekka konstrukcja, doskonała do zdjęć z małych 
odległości. Pozwala rejestrować najdrobniejsze detale 
i delikatne tekstury z pięknie rozmytym tłem. 

Podłączenie lampy błyskowej SB-500 do Nikona 
D5500 przy użyciu przewodu zdalnego stero-
wania TTL SC-28/SC-299 pozwala oświetlać 
scenę pod różnymi kątami. W tym przypadku 
lampa jest skierowana do tyłu, a błysk odbija się 
od arkusza białego papieru umieszczonego za 
fotografującym i równomiernie oświetla obiekt. 

9 Do podłączenia lampy błyskowej używanej bez 
mocowania w stopce lustrzanki D5500 potrzebny 
jest przewód zdalnego sterowania TTL SC-28/SC-29.

Czasami trudno uchwycić motywy zgod- 
nie z zamierzeniem twórczym podczas 
fotografowania w świetle zastanym. Gdy 
jest ciemno lub podczas fotografowania 
pod światło wbudowana lampa błyskowa 
Nikona D5500 automatycznie rozjaśnia 
obiekt. Gdy potrzeba większej kontroli nad 
ilością i kierunkiem światła, lampy błyskowe 
Nikon, na przykład SB-300, oferują poręczny 
sposób uzyskiwania kreatywnych, pięknie 
oświetlonych zdjęć. W przypadku rejestracji 
materiału wideo można spróbować użyć 
lampy SB-500 z wbudowaną diodą LED  
o wysokiej jasności, która doskonale sprawdza 
się podczas filmowania.

D5500 z SB-500

• Obiektyw: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)  
• Ekspozycja: tryb [M], 1/125 s, f/3,5  
• Balans bieli: Automatyczny  
• Czułość: ISO 400  
• Ustawienia Picture Control: Neutralne (zastosowane 
w późniejszej obróbce)
©Dixie Dixon
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Odbiornik podczerwieni 
pilota zdalnego 
sterowania ML-L3 (przód)
Włącznik zasilania
Spust migawki
Przycisk nagrywania filmu
Przycisk kompensacji 
ekspozycji/regulacji 
przysłony/kompensacji 
mocy błysku
Pokrętło sterowania
Przełącznik podglądu na 
żywo
Pokrętło trybu pracy
Dioda wspomagająca AF/
dioda samowyzwalacza/
lampa redukcji efektu 
czerwonych oczu
Wbudowana lampa 
błyskowa 
Mikrofon stereofoniczny
Sanki mocujące (do 
opcjonalnej lampy 
błyskowej)

Głośnik
Przycisk trybu lampy 
błyskowej/przycisk 
kompensacji mocy błysku
Przycisk funkcji
Pokrywka gniazda 
(gniazdo akcesoriów, 
złącze mikrofonu 
zewnętrznego, złącze 
USB i A/V)
Przycisk zwalniania 
obiektywu
Przycisk trybu 
wyzwalania migawki/
zdjęć seryjnych/
samowyzwalacza/
zdalnego sterowania
Ruchomy monitor
Odbiornik podczerwieni 
pilota zdalnego 
sterowania ML-L3 (tył)
Przycisk menu
Czujnik zbliżenia oka
Okular wizjera

Pokrętło korekcji 
dioptrażu
Przycisk Informacje
Przycisk blokady AE/AF/
ochrony
Przycisk odtwarzania

Przycisk P
Przycisk OK
Osłona złącza HDMI
Pokrywa gniazda karty 
pamięci
Wybierak wielofunkcyjny
Przycisk powiększenia  
w trybie odtwarzania
Przycisk usuwania
Dioda dostępu do karty 
pamięci
Przycisk pomniejszenia  
w trybie odtwarzania/
widoku miniatur/pomocy
Pokrywa komory 
akumulatora
Gniazdo mocowania 
statywu

Wbudowany mikrofon

Regulacja czułości mikrofonu

Filmy jak na jdziksze sny
Nazewnictwo

Dynamiczna akcja rejestrowana z niezwykłą płynnością Fotografia poklatkowa

Fotografowanie to dopiero połowa zaba- 

wy z lustrzanką D5500. Gdy daną sytu-

ację warto uwiecznić jako materiał wideo, 

funkcja nagrywania fi lmów D -Movie 

pozwala rejestrować p ł ynne, pe łne 

szczegółów klipy wideo w rozdzielczości 

Full HD z szybkością nawet 50/60 klatek 

na sekundę i skanowaniem progresywnym. Ruchomy ekran dodatkowo  

wyzwala kreatywność, a kinowe efekty obiektywów NIKKOR mogą  

wzbudzić zazdrość nawet u profesjonalnych filmowców.

Doskonałe wyniki, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych

Dzięki zakresowi czułości ISO rozszerzalnemu nawet do wartości ISO 25600 

można rejestrować wysokiej jakości materiał filmowy także w trudniejszych 

warunkach oświetleniowych. Daje to swobodę filmowania scen ulicznych 

nocą lub zabawy na przyjęciach we wnętrzach bez konieczności stosowania 

dodatkowego sprzętu oświetleniowego.

 Błyskawiczne łączenie z telewizorami i monitorami

Filmy i zdjęcia zrobione lustrzanką D5500 mogą wyglądać dobrze na 

monitorze aparatu, jednak ich prawdziwą jakość można ocenić dopiero 

na ekranach telewizorów HD. Złącze mini HDMI (typu C) pozwala łatwo 

podłączyć aparat do ekranu zewnętrznego. Dzięki zgodności aparatu ze 

standardem HDMI-CEC można obsługiwać odtwarzanie przy użyciu pilota 

od telewizora.

Filmowanie nie jest jedynym sposobem rejestrowa-

nia sekwencji zdarzeń za pomocą lustrzanki D5500. 

Dostępny w aparacie tryb fotografowania z interwa-

lometrem pozwala wykonać liczącą maksymalnie 

9999 klatek serię zdjęć z określonym interwałem 

między poszczególnymi zdjęciami. Z takich serii wysokiej jakości zdjęć 

można tworzyć zadziwiające sekwencje poklatkowe10. W przypadku foto-

grafowania sceny ze stopniową zmianą jasności, na przykład wschodu lub 

zachodu Słońca, należy użyć funkcji wygładzania ekspozycji, aby zapewnić 

płynność przejść pomiędzy poszczególnymi zdjęciami i uzyskać naturalnie 

wyglądające wyniki bez migotania. 

Krystalicznie czysty dźwięk dzięki zaawansowanym funkcjom audio

Jakość dźwięku może przesądzić o jakości filmu. Na 

szczęście Nikon D5500 ma wbudowany mikrofon ste-

reofoniczny i może współpracować z zewnętrznym 

mikrofonem stereofonicznym ME-1 

firmy Nikon, który filtruje szumy 

powodowane przez mechanizm au-

tofokusa w obiektywie. Oba mikrofony 

można dostrajać automatycznie 

i ręcznie zarówno przed rozpo-

częciem filmowania, jak i w jego 

trakcie.

Nikon D5500 z mikrofonem 
stereofonicznym ME-1 1514

10 Wymaga oprogramowania innych firm.
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Rodzaj aparatu Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie obiektywu Mocowanie F firmy Nikon (ze stykami AF)
Efektywny kąt widzenia Format Nikon DX, odpowiadający użyciu obiektywu o ogniskowej około 1,5× dłuższej niż w formacie FX
Rozdzielczość 24,2 mln pikseli
Matryca Matryca CMOS o wymiarach 23,5 × 15,6 mm
Całkowita liczba pikseli 24,78 mln
System usuwania kurzu Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga programu Capture NX-D)
Wielkość zdjęcia (w pikselach) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
Format plików • NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją • JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG przy zastosowaniu współczynnika kompresji Fine  

(około 1:4), Normal (około 1:8) lub Basic (około 1:16) • NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Ustawienia Picture Control Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret, Krajobraz i Równomierne; możliwość zmiany wybranych ustawień Picture Control; 

przechowywanie osobistych ustawień Picture Control
Nośnik danych Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC zgodne ze standardem UHS-I
System plików DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Wizjer Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka
Pokrycie kadru Około 95% w poziomie i 95% w pionie
Powiększenie Około 0,82× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność, -1,0 m-1)
Dystans widzenia całej matówki 17 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera)
Korekcja dioptrażu Od -1,7 do +0,5 m-1
Matówka BriteView Clear Matte Mark VII typu B
Lustro Szybkopowrotne
Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące obiektywy Autofokus jest dostępny w obiektywach AF-S i AF-I; nie jest dostępny z innymi obiektywami typu G i D, obiektywami AF (nie można używać obiektywów IX 

NIKKOR ani obiektywów do aparatu Nikon F3AF) ani obiektywami AI-P; obiektywów bez procesora można używać w trybie M, ale nie działa wówczas 
pomiar ekspozycji aparatu. Wskaźnik ustawienia ostrości może być używany z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub większym

Typ migawki Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości
Czas otwarcia migawki Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, ustawienie T 
Czas synchronizacji błysku X=1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższego
Tryby wyzwalania migawki 8 (pojedyncze zdjęcie), ! (seryjne wolne), 9 (seryjne szybkie), J (cicha migawka), E (samowyzwalacz), " (zdalne z opóźnieniem; ML-L3),  

# (natychmiastowe zdalne wyzwolenie; ML-L3); obsługiwane fotografowanie z interwalometrem
Szybkość rejestrowania zdjęć • ! : maks. 3 kl./s • 9 : maks. 5 kl./s (JPEG i 12-bitowy NEF/RAW) lub 4 kl./s (14-bitowy NEF/RAW).
 Uwaga: podane liczby klatek na sekundę obowiązują dla trybu ciągłego AF, trybu manualnego lub trybu automatyki z preselekcją czasu, czasu otwarcia 

migawki 1/250 s lub krótszego, wyboru migawki w ustawieniu osobistym a1 (Priorytet w trybie AF-C) i domyślnych wartości innych ustawień.
Samowyzwalacz 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 zdjęć
Pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika pomiaru ekspozycji RGB
Metoda pomiaru ekspozycji • Matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix II (obiektywy typu G, E i D); matrycowy pomiar ekspozycji Color Matrix II  

(pozostałe obiektywy z procesorami) • Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do obszaru o średnicy 8 mm w środku kadru  
• Punktowy: pomiar z obszaru o średnicy 3,5 mm (około 2,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF

Zakres pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od 0 do 20 EV 
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C) • Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
Sprzężenie światłomierza Za pomocą CPU obiektywu
Tryby ekspozycji Tryby automatyczne (i automatyczny; j automatyczny, błysk wyłączony); automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją 

czasu (S); automatyka z preselekcją przysłony (A); tryb manualny (M); programy tematyczne (k portret,  l krajobraz, p dziecko, m zdjęcia sportowe,  
n makro, o portret nocny, r krajobraz nocny, s przyjęcie/wnętrza, t plaża/śnieg, u zachód słońca, v zmierzch/świt, w portret zwierzaka, x blask 
świec, y kwiaty, z barwy jesieni, 0 żywność); tryby efektów specjalnych (% noktowizor, S żywe kolory, T pop, U ilustracja,  
' efekt aparatu zabawkowego, ( efekt miniatury, 3 kolor selektywny, 1 sylwetka, 2 high key, 3 low key)

Kompensacja ekspozycji Regulacja w zakresie od -5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M, h oraz % 
Braketing ekspozycji 3 zdjęcia w odstępach co 1/3 lub 1/2 EV
Blokada ekspozycji Blokada zmierzonej wartości jasności przyciskiem A (L) 
Czułość ISO ISO 100–25600 w krokach co 1/3 EV; dostępny automatyczny dobór ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Automatyczna, Bardzo wysoka, Wysoka, Normalna, Niska, Wyłączona
Braketing ADL 2 zdjęcia
Autofokus Moduł czujnika autofokusa Nikon Multi-CAM 4800DX z detekcją fazową TTL, 39 polami AF (w tym 9 polami krzyżowymi) i diodą wspomagającą AF (zasięg 

ok. 0,5–3 m)
Zakres czułości autofokusa Od -1 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
Ustawianie ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); ciągły AF (AF-C); automatyczny wybór AF-S/AF-C (AF-A); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane 

automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu • Ręczne ustawianie ostrości (MF): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
Pole AF Możliwość wyboru jednego z 39 lub 11 pól AF
Tryby pola AF Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 39-polowy AF z dynamicznym wyborem pola, śledzenie 3D, automatyczny wybór pola AF
Blokada ostrości Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) lub naciskając przycisk A (L)  
Wbudowana lampa błyskowa i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': automatyka lampy błyskowej z samoczynnym podnoszeniem lampy, P, S, A, M, 0 : manualne podnoszenie lampy 

za pomocą przycisku
Liczba przewodnia Około 12 w trybie manualnym (m, ISO 100, 20°C)
Sterowanie błyskiem TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości 2016 pikseli możliwe dla wbudowanej lampy błyskowej; zrównoważony 

błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest używany z pomiarem matrycowym i centralnie ważonym; standardowy błysk 
i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest używany z pomiarem punktowym

Tryby lampy błyskowej Automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, automatyczna 
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcja efektu czerwonych oczu, błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja 

  z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcja efektu czerwonych oczu oraz synchronizacja na tylną kurtynkę 
migawki i synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozycji, wyłączona

Kompensacja błysku Regulacja w zakresie od -3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M oraz SCENE
Wskaźnik gotowości lampy Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku z pełną mocą
Sanki mocujące Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i komunikacji oraz blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system oświetlenia  Współpraca z zaawansowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia w przypadku użycia lampy błyskowej SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 lub 
firmy Nikon (CLS) SB-500 jako lampy sterującej albo wyzwalacza SU-800 w roli sterownika; informowanie o temperaturze barwowej błysku obsługiwane w przypadku 

wszystkich lamp błyskowych zgodnych z systemem CLS
Gniazdo synchronizacyjne Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny oddzielnie)
Balans bieli Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny  

(wszystkie oprócz pomiaru manualnego z dokładną regulacją)
Braketing balansu bieli 3 zdjęcia w odstępach co 1
Ustawianie ostrości w trybie • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); full-time-servo AF (AF-F)  
podglądu na żywo  • Manual focus (MF)
Tryby pola AF AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
Autofokus AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po włączeniu opcji AF z priorytetem twarzy lub AF ze śledzeniem 

obiektu)
Automatyczne wybieranie  Dostępne w trybach i oraz j 
programu tematycznego 
Pomiar ekspozycji dla filmu Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
Metoda pomiaru ekspozycji   Matrycowy
w trybie filmowania 
Rozmiar klatki (w pikselach)  • 1920 × 1080, 60p (progresywny)/50p/30p/25p/24p, Hwysoka/normalna • 1280 × 720, 60p/50p, Hwysoka/normalna • 640 × 424, 30p/25p,  
liczba klatek na sekundę  Hwysoka/normalna. Szybkości: 30 kl./s (rzeczywista szybkość 29,97 kl./s) oraz 60 kl./s (rzeczywista szybkość 59,94 kl./s) ze skanowaniem   
 progresywnym są dostępne w trybie NTSC, szybkości 25 kl./s i 50 kl./s ze skanowaniem progresywnym są dostępne w trybie PAL; rzeczywista szybkość  
 rejestrowania w przypadku wybrania ustawienia 24 kl./s ze skanowaniem progresywnym wynosi 23,976 kl./s
Format plików MOV
Kompresja wideo H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Format zapisu dźwięku Liniowy PCM
Urządzenie do zapisu dźwięku Wbudowany mikrofon lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości
Maksymalny czas ujęcia 29 min 59 s (20 min w rozdzielczości 1920 × 1080; 60p/50p, 3 min w trybie efektu miniatury)
Czułość ISO Od 100 do 25600
Monitor Przekątna 8,1 cm (3:2), ok. 1 037 000 punktów (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punktów), ruchomy wyświetlacz dotykowy LCD z matrycą TFT o kącie 

oglądania 170°, niemal 100% pokrycia kadru, regulacja jasności oraz włączanie/wyłączanie sterowane czujnikiem zbliżenia oka
Odtwarzanie Odtwarzanie pełnoekranowe lub widok miniatur (zdjęcia – 4, 12 lub 80 – lub kalendarz), powiększenie w trybie odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz 

slajdów obejmujący zdjęcia i/lub filmy, wyświetlanie histogramów, wyróżnianie obszarów prześwietlonych, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych 
pozycji, automatyczny obrót zdjęć, ocenianie zdjęć i wprowadzanie komentarzy do zdjęć (o maksymalnej długości 36 znaków)

USB Hi-Speed USB; zalecane połączenie z wbudowanym portem USB
Wyjście wideo NTSC, PAL
Wyjście HDMI Złącze HDMI typu C
Gniazdo akcesoriów Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-1, WR-R10 (sprzedawane oddzielnie),przewód zdalnego sterowania: MC-DC2 (sprzedawany oddzielnie), 

odbiorniki GPS: GP-1/GP-1A (sprzedawane oddzielnie)
Wejście audio Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm); współpracuje z opcjonalnym mikrofonem stereofonicznym ME-1.
Standardy Wi-Fi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protokoły komunikacyjne • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Częstotliwość pracy Od 2412 do 2462 MHz (kanały od 1 do 11)
Zasięg (w linii wzroku)  Około 30 m (przy braku zakłóceń; zasięg zależy od siły sygnału i obecności przeszkód)
Szybkość przesyłania danych 54 Mb/s; maksymalne logiczne szybkości przesyłania danych według standardu IEEE; rzeczywista szybkość może być inna
Zabezpieczenia • Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK • Szyfrowanie: AES
Konfiguracja sieci bezprzewodowej Zgodność ze standardem WPS
Protokoły dostępu Infrastruktura
Języki menu Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hindi, hiszpański, holenderski, 

indonezyjski, japoński, koreański, marathi, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski, 
tamilski, telugu, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski

Akumulator Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5A)
Gniazdo mocowania statywu 1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około 124 × 97 × 70 mm
Masa Około 470 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu; masa samego korpusu: ok. 420 g
Środowisko pracy Temperatura: od 0 do 40°C; wilgotność: 85% lub mniej (bez kondensacji)
Akcesoria dostarczone w zestawie  Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a, ładowarka MH-24, gumowa muszla oczna DK-25, kabel USB UC-E23, kabel audio-wideo 
(w zależności od kraju lub regionu) EG-CP16, pasek aparatu AN-DC3, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D5500 – dane techniczne
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• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. • PictBridge jest znakiem towarowym.  
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi 
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