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Criatividade a partir de qualquer
ponto de vista.

Inspirador a partir de 
qualquer ângulo —

monitor LCD multiangular

Estimule a sua criatividade —
modo de efeitos especiais para 

imagens fixas e vídeo em Full HD

Qualidade de imagem 
fantástica — 

espere mais da D5100
A D5100, com o seu monitor LCD 
multiangular giratório horizontal, torna 
interessante a captura do mundo a 
partir de uma perspectiva única. Tirar 
fotografias e gravar vídeo em Full HD 
nunca mais será a mesma coisa. 

Explore o seu lado criativo com o 
modo de efeitos especiais, agora 
disponível numa D-SLR da Nikon 
pela primeira vez. Prepare-se para 
fotografias e vídeo em Full HD 
incrivelmente únicas!

Exija a qualidade que merece.  
A D5100 capta os motivos com 
cores ricas e detalhes nítidos, 
 proporcionando níveis incríveis de 
 resolução e de qualidade de imagem 
para imagens fixas e vídeo em 
Full HD.

• Objectiva: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED • Qualidade de imagem: RAW (NEF) • Exposição: Modo [S], 1/350 segundos, f/6.7 • Equilíbrio de brancos: Luz solar directa • Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Standard



4 5

 Inspirador a partir de qualquer ângulo — o monitor LCD multiangular da D5100 ajuda a captar o mundo a
  partir do seu ponto de vista

• Objectiva: AF-S DX N
IKKOR 18-55 m

m
 f/3.5-5.6G VR • Qualidade de im

agem
: RAW

 (N
EF) • Exposição: M

odo [A], 1/180 segundos, f/5.6  
• Equilíbrio de brancos: Autom

ático • Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Standard

Um disparo regular a partir do nível do olho 
do fotógrafo.

    Estava a segurar a câmara 
ao nível da cintura, ajustando 
ligeiramente a minha posição, 
até conseguir um excelente 
enquadramento!

      Para um aspecto mais 
criativo, gosto de procurar um 
ângulo diferente.

Crie vídeos incríveis — vídeo em Full HD (1920 × 1080/30p) e a vantagem 
da D-SLR

A D5100 proporciona um desempenho D-Movie excepcional com a sua capacidade 
Full HD, AF de servo permanente (AF-F) e controlo preciso da exposição. A capaci-
dade de edição de vídeos e de gravação de som na câmara (estéreo com microfone 
opcional) é também fornecida. Em conjunto com as vantagens da D-SLR, como 
magníficos fundos desfocados, desempenho de sensibilidade ISO  
elevado e compatibilidade alargada com as objectivas NIKKOR,  
a potencial criação de vídeos atinge novos níveis impressionantes.

O microfone estéreo ME-1 opcional pode ser utilizado para gravar som 
estéreo, ao mesmo tempo que evita o ruído causado pela vibração da 
objectiva gravado durante a focagem automática.

O monitor LCD multiangular permite tirar fotografias a partir de 
pontos de vista únicos
O novo e amplo monitor LCD multiangular de 7,5 cm (3 pol.) abre horizontalmente 
até 180° e roda para cima e para baixo a partir de +180° até -90°. Agora, está 
 preparado para visualizar, fotografar e gravar os motivos a partir 
de perspectivas únicas. Experimente um ângulo elevado 
para disparos acima da cabeça, a nível da cintura para 
Visualização em directo e gravação de vídeo ou uma 
posição extremamente baixa para uma visualização 
ao nível do chão. Pode também colocar a D5100 num 
tripé ou noutra superfície estável e ver-se a si próprio 
enquanto compõe auto-retratos.

       Baixei a câmara a partir do meu nível 
de visualização habitual e verifiquei que as 
coisas podem parecer muito diferentes.

270˚ 180˚

Graças à elevada resolução (aprox. 
921.000 pontos) e a um ângulo 
de visualização amplo, o monitor 
LCD multiangular permite verificar 
comodamente o enquadramento 
enquanto utiliza a Visualização em 
directo ou a vídeo em Full HD.

Ver claramente, disparar com confiança — Visualização em directo e grvação de vídeo 
em Full HD
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 Estimule a sua criatividade —  o modo de efeitos especiais apresenta um conjunto espectacular de opções para 
 utilizar quando tira fotografias ou quando grava vídeos em Full HD

Focagem automática para motivos mais nítidos du-
rante a Visualização em directo e a gravação de 
vídeo em Full HD  
A D5100 ajuda a focar, disponibilizando várias opções de 
 modos de focagem em função do motivo — mesmo com a 
utilização da Visualização em directo ou ao gravar vídeos em 
Full HD. Utilize o modo AF-F para manter a focagem 
 automática da câmara enquanto grava.

     Os efeitos dramáticos como este são muito  
inspiradores. Agora, as minhas fotografias e 
vídeos parecem ter sido feitos com equipamento 
cinematográfico topo de gama!        Cor selectiva

• Objectiva: AF-S DX N
IKKOR 18-55 m

m
 f/3.5-5.6G VR • Qualidade de im

agem
: Jpeg Fine • Exposição: M

odo [Cor selectiva], 1/125 
segundos, f/5.6 • Equilíbrio de brancos: Autom

ático • Sensibilidade: Autom
ática (280 ISO) • Picture Control: Standard

Seleccione até três cores para mostrar na imagem e o 
restante permanecerá a preto e branco. 

Torne as suas fotografias e vídeos mais divertidos 
e artísticos — modo de efeitos especiais

As suas imagens devem ter sempre o aspecto e a aparência 
desejados. Uma forma de conseguir isto é definir o disco 
de modos para EFFECTS (EFEITOS) e escolher a partir das 
opções criativas, como Cor selectiva, Desenho a cores e Efeito 
de miniatura. Pode tirar partido destes efeitos fantásticos 
enquanto fotografa.

      Pretendia apenas suavizar as suas feições, rodeando-a 
com luz brilhante.       — Brilho

Crie imagens brilhantes e iluminadas cheias de atmosfera.

      Agora, as minhas fotografias 
podem parecer ilustrações 
artísticas. Basta carregar num 
botão!      — Desenho a cores

Faça com que as suas imagens pareçam 
desenhos coloridos. Os vídeos gravados 
neste modo são reproduzidos como uma 
apresentação de diapositivos criada a partir 
de uma série de imagens fixas.

     Agora, posso fazer com que uma cena pareça um modelo 
em miniatura!       — Efeito de miniatura

Faça com que os motivos distantes pareçam miniaturas, alterando 
estrategicamente a área de focagem. Os vídeos com efeitos de 
miniatura são reproduzidos a grande velocidade.

     Por vezes, quando se elimina os  
detalhes, surge algo de espectacular.      
— Silhueta 

Capte a silhueta dos motivos contra fundos 
brilhantes.

     Realcei o espírito da cena, ao 
seleccionar este modo.      — Escuro

Crie imagens escuras e surpreendentes com 
realces distintos.

     É fantástico: a câmara consegue 
captar uma cena assim tão escura.        
— Visão nocturna

Tire fotografias monocromáticas (preto e 
branco) em condições de iluminação 
extremamente reduzida.

Com a D5100, a Nikon reafirma a sua 
superioridade ergonómica. Um novo 
botão junto do disco de modos activa a 
Visualização em directo e, para iniciar a 
gravação de vídeos, pressione o botão 
dedicado localizado junto ao botão de 
disparo do obturador. Pode fazê-lo  
enquanto mantém uma imagem  
estável do motivo.

Transição simples entre a gravação de imagens fixas e de vídeos em Full HD na Visualização em directo
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Qualidade de imagem num mundo à parte — sensor de imagem com 
16,2 megapixels efectivos e motor de processamento de imagem EXPEED 2
Incorporando as últimas tecnologias da D-SLR da Nikon, como o sensor CMOS de 
formato DX e o motor de processamento de imagem EXPEED 2, a D5100 proporciona 
uma qualidade de imagem fantástica. 

Imagens claras e nítidas, mesmo com luz 
insuficiente
A D5100 fornece todas as tecnologias necessárias 
para alcançar resultados excelentes, mesmo quando 
a luz disponível é escassa. O sensor CMOS oferece 
uma gama ISO extremamente ampla (100 a 6400 
ISO*) com ruído reduzido. Isto permite-lhe disparar a 
velocidades mais rápidas do obturador e captar cenas 
e motivos menos desfocados. Até as fotografias e as 
gravações de vídeo Full HD realizadas com a câmara 
na mão resultam perfeitas com iluminação insuficiente. 

• Objectiva: AF-S DX N
IKKOR 55-300 m

m
 f/4.5-5.6G ED VR • Qualidade de im

agem
: RAW

 (N
EF) • Exposição: M

odo [A], 1/90 segundos, f/5.6 
• Equilíbrio de brancos: Luz solar directa • Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Standard

 Qualidade de imagem fantástica — espere mais do sensor de imagem e do EXPEED 2 da D5100

      As fotografias de hoje têm de ter a 
nitidez e a beleza do momento real.

* A gama ISO pode ser elevada até Hi 2 (equivalente a 25600 ISO), disponibilizando mais opções em condições de 
iluminação extremamente reduzida.

Equilibrando luz e sombra de forma 
maravilhosa – D-Lighting activo
Útil numa grande variedade de situações, o D-Lighting 
activo produz automaticamente os realces e as sombras 
de cenas de elevado contraste de forma que aparecem 
mais parecidas com o que é percebido pelo olho 
humano. Deixe o D-Lighting activo em Auto 
para um ajuste sem esforço ou seleccione 
o nível de intensidade de acordo com as 
condições fotográficas.

Detalhe extraordinário tanto com muita luz como na sombra —  
HDR (High Dynamic Range – grande alcance dinâmico)
Quando se fotografava com contraste extremo, como nuvens iluminadas pelo sol e um 
primeiro plano à sombra, era então muito difícil reproduzir igualmente as duas texturas. 
Mas agora já não. Com a definição HDR, a D5100 tira duas fotografias num único  
disparo do obturador: uma com exposição excessiva e outra com exposição insuficiente. 
Depois, a câmara combina as duas imagens para revelar uma gama dinâmica extrema-
mente vasta, mas com menos ruído e gradações de cor mais ricas do que nunca*.

      Quis captar o que vi nas zonas 
escuras e iluminadas.

• Objectiva: AF-S DX N
IKKOR 18-55 m

m
 f/3.5-5.6G VR • Qualidade de im

agem
: Jpeg Fine • Exposição: M

odo [A], 1/750 segundos, f/5.6  
• Equilíbrio de brancos: Som

bra • HDR: 3 EV, Baixa • Sensibilidade: 200 ISO • Picture Control: Vívido
Exposição 
insuficiente

Exposição 
excessiva

Com D-Lighting activo

Sem D-Lighting activo

* Recomenda-se a utilização de um tripé.

Fotografias nítidas com ruído minimizado, 
mesmo com iluminação reduzida. 

Observe os detalhes para revelar a 
qualidade, a nitidez e a resolução elevada 
superior das imagens. 

Além do superior sensor CMOS, que 
proporciona resultados de imagens de 
grande qualidade, a D5100 emprega 
também o motor de processamento de 
imagem de desempenho comprovado 
EXPEED 2 da Nikon que permite 
processamento de dados ultra rápido 
e executa fotografias e vídeos de 
excepcional qualidade de imagem.

Sensor CMOS

Imagens com qualidade 
que só a Nikon pode 
proporcionar

Se o contraste no cenário fotográfico 
for extremamente elevado e desejar 
detalhe na totalidade da gama, o HDR 
é a escolha acertada. Uma vez que isto 
exige a combinação de dois disparos 
consecutivos, os motivos em movi-
mento não são adequados. Se estiver 
a fotografar um motivo em movimento, 
o D-Lighting activo é recomendado. 
Pode utilizar o D-Lighting activo tam-
bém com disparos contínuos a alta 
velocidade ou combiná-lo com o HDR 
para efeitos mais intensos. 

HDR ou D-Lighting activo: 
Qual utilizar?
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 Mais inovações da Nikon para o ajudar a fazer e a desfrutar de melhores fotografias

Capte o motivo com precisão com 
cobertura de uma grande zona — 
Sistema AF de 11 pontos

Os 11 pontos de focagem da D5100, que 
incluem um sensor combinado, cobrem 
largamente a imagem e captam o motivo com 
nitidez. Ao utilizar o modo de seguimento 3D 
(11 pontos), a câmara funciona em conjunto 
com o Sistema de reconhecimento de cenas 
para manter o motivo principal focado mesmo 
que o enquadramento mude.

Nota: Modos de cena disponíveis na D5100 são Retrato, Paisagem, Criança, Desporto, Primeiro plano, Retrato nocturno, Paisagem nocturna, Festa/Interior, Praia/Neve,   
Pôr-do-sol, Crepúsculo/Madrugada, Retrato de animal de estimação, Luz da vela, Desabrochar, Cores de Outono e Alimentos.

*  Quando utilizar AF.
** Seleccionado quando a câmara identifica situações não cobertas pelos modos de 

Retrato, Paisagem, Primeiro plano ou Retrato nocturno, ou para cenas adequadas para 
Automático ou Automático (flash desligado).

Deixe a câmara seleccionar o melhor modo de se 
 adequar à cena — Selector de cenas automático

Se está a fotografar imagens fixas utilizando Visualização em directo 
com Automático ou Automático (flash desligado), o Selector de cenas 
automático* seleccionará automaticamente o Modo de cena mais  
adequado, escolhendo entre Retrato, Paisagem, Primeiro plano e  
Retrato nocturno. Deixe com a D5100 a obtenção de óptimos resultados, 
permitindo-lhe a si mais tempo para se concentrar no disparo.

Definições de câmara optimizadas na 
ponta dos dedos — 16 Modos de cena 

A D5100 dispõe de Modos de cena que cor-
respondem a uma variada gama de cenas. Os 
cinco modos mais populares encontram-se no 
disco de modos, ao passo que os outros podem 
ser seleccionados colocando o disco em SCENE 
(CENA) e rodando o disco de controlo. Quando 
tiver decidido, a câmara escolhe automatica-
mente as definições de câmara que proporcio-
narão os melhores resultados. Com os Modos 
de cena da Nikon, nunca terá de se preocupar 
com definições de câmara complicadas.

c Retrato d Paisagem e Primeiro plano 

f Retrato nocturno  Z Automático** b Automático (flash desligado)**

Uma extensão das suas mãos — 
o design compacto e leve exemplifica a 
conceituada ergonomia da Nikon

O formato da câmara adapta-se naturalmente às 
suas mãos, com controlos intuitivos que tornam 
os disparos alargados fáceis e confortáveis.

Capte o momento com segurança —  
disparo contínuo a alta velocidade a 
aprox. 4 imagens por segundo

O baixo consumo de energia 
permite à bateria durar 
aprox. 660 imagens por 
carregamento*

Bateria de iões de lítio 
recarregável EN-EL14 
(incluída)

Fotografias claras e nítidas — 
 Sistema de redução de poeira 
integrado da Nikon

Menos poeira significa imagens 
mais claras. O sistema único da 
Nikon ajuda a remover a poeira do 
filtro óptico de passagem baixa 
em frente do sensor e a afastá-
la de componentes cruciais do 
interior da câmara.

Disparo simples para auto-retratos e 
fotografias de primeiro plano — receptores de 
infravermelhos para controlo remoto tanto na 
parte da frente como de trás da câmara

Controlo remoto ML-L3 
(opcional)

Visor óptico com aprox. 
95% de cobertura do 
enquadramento —  para 
uma visualização clara e 
disparos confortáveis sem 
retardamento

Brilho sempre que necessário — 
flash inteligente com elevação automática

Vital para motivos escuros ou em contraluz, o flash 
incorporado com elevação automática da 
D5100 ilumina automaticamente* o motivo. 
Conte com resultados de aspecto natural 

graças ao controlo de flash i-TTL.
* Quando o modo de disparo está definido como 

Automático, Retrato, Criança, Primeiro plano, 
Retrato nocturno, Festa/interior, Retrato animal 
de estimação ou Desenho a cores.

* Com base nas normas CIPA.

Desporto Pôr-do-sol

Retrato NocturnoAlimentos

Função de limpeza do 
sensor de imagem

Sensor de imagem

Filtro de passagem baixa

Sistema de controlo 
da circulação do ar

Canais de controlo da 
circulação do ar
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Crie o seu próprio estilo — 
Picture Control

Personalize o aspecto e a aparência das suas 
fotografias de acordo com o seu gosto pessoal 
com o Picture Control. Efectue a selecção 
entre seis definições: Standard, Neutro, Vívido, 
Monocromático, Retrato e Paisagem. Pode 
ajustar as definições e guardá-las para utilização 
futura.

As suas ferramentas para um
desempenho mais dinâmico

Monocromático Retrato Vívido NeutroPaisagem

Standard

O seu assistente incorporado na câmara — 
Sistema de reconhecimento de cenas

Com o sensor RGB de 420 pixels e o sensor de 
imagem CMOS a trabalhar em conjunto, a D5100 
é capaz de reconhecer o motivo e optimizar a 
exposição automática, a focagem automática, o 
equilíbrio de brancos automático e o controlo de 
flash i-TTL. A funcionalidade AF prioridade ao rosto 
tem também origem nesta tecnologia.

Sistema de reconhecimento de cenas

Sensor RGB de 420 pixels Sensor de imagem

AF

•�Análise�de�realces
•�Detecção�de�rostos

•��Zoom�de�reprodução�
de rostos

•�Identificação�do�
motivo

•�Detecção�de�
 alteração do 
 enquadramento

•�AF�prioridade� 
ao rosto

•�Identificação�da�
fonte de iluminação

•�Detecção�de�rostos

AE e controlo 
de flash i-TTL

Equilíbrio de 
brancos automático

Reprodução

Pós-produção imediata, incorporada na câmara — 
funções de edição de imagem e de vídeo

As inúmeras funções de edição da D5100 incluem 
Redimensionar, Processamento NEF (RAW) e Efeitos 
de filtro, como Clarabóia, Filtro de cores quentes e Ecrã 
cruzado. Juntamente com Retoque rápido e Edição de 
vídeo, há funcionalidades adicionais, como Controlo de 
distorção e Olho de peixe.

Olho de peixe Ecrã cruzado

Silêncio quando é preciso — 
modo de obturador silencioso

Por vezes, o som do disparo do obturador 
pode distrair o motivo. O modo de obturador 
silencioso minimiza o som 
dos mecanismos internos 
da D5100, ao reduzir a 
velocidade do movimento 
do espelho no momento em 
que a imagem é captada, por 
exemplo.

Outras questões do Menu de retoque�•�D-Lighting�•�Correcção�do�efeito�de�olhos�vermelhos�•�Recorte�(3:2,�4:3,�5:4,�16:9�e�1:1)�•�Monocromático�(Preto�e�branco,�
Sépia�e�Cianotipo)�•�Efeitos�de�filtro�(Intensificação�de�vermelho,�Intensificação�de�verde,�Intensificação�de�azul�e�Filtro�suave),�•�Equilíbrio�de�cores�•�Sobreposição�de�
imagens�•�Endireitar•�Contorno�de�cor�•�Desenho�a�cores�•�Correcção�da�perspectiva�•�Efeito�de�miniatura�•�Cor�selectiva

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR
Este poderoso zoom de super-teleobjectiva com Redução da vibração 
(VRII) permite-lhe aproximar-se dos motivos distantes enquanto dispara 
com a câmara na mão. O efeito de compressão forte proporciona 
imagens dinâmicas. Excelente para desporto e vida selvagem.

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G 
As objectivas compactas de primeira qualidade como esta 
proporcionam magníficos fundos desfocados em retratos, bem como 
fotografias nítidas com a câmara na mão com a abertura máxima — 
mesmo com iluminação reduzida.

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED
Realce a perspectiva das fotografias com este zoom de ultra grande 
angular. Excelente para paisagens amplas, bem como para espaços 
exíguos, como interiores pequenos.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
Com a sua longa distância de trabalho e Redução da vibração (VRII), 
esta objectiva permite tirar fotografias macro com a câmara na mão a 
motivos de difícil aproximação.

Brilho simplificado — Speedlights

• Objectiva: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Qualidade de imagem: RAW (NEF) 
• Exposição: Modo [M], 1/60 segundos, f/4 • Equilíbrio de brancos: Automático 
• Sensibilidade: 400 ISO • Picture Control: Standard

Expanda a sua visão — objectivas NIKKOR

Qualidade — para um mundo de utilizações

As câmaras SLR digitais aumentam o prazer de fotografar com uma 
grande variedade de objectivas interpermutáveis. As objectivas 
NIKKOR, bastante elogiadas pelos fotógrafos em todo o 
mundo, cobrem uma grande variedade de distâncias focais 
e fornecem uma gama alargada de modelos de distância 
focal fixa, zoom, olho de peixe, micro e PC-E. 

Criatividade sem limites

A D5100 está equipada com um prático flash incorporado com 
elevação, mas com Speedlights opcionais. A fotografia com 
flash inspirada é ainda mais fácil e criativa com a utilização 
contínua. A unidade de flash SB-400 compacta e leve 
assegura uma portabilidade superior e proporciona controlo 
de flash i-TTL e capacidade de flash reflectido, ao 

passo que o multifuncional SB-700 
é compatível com várias funções 
do Sistema de iluminação criativa 
da Nikon. 

SB-700

Flash reflectido com o SB-700 para um efeito de flash mais natural. 
SB-400

Nota: A D5100 foi concebida exclusivamente para utilização com objectivas 
NIKKOR AF-S e AF-I, equipadas com um motor de focagem automática.

Ver as imagens em HDTV — 
interface de saída HDMI

Desfrute de fotografias e vídeos no 
televisor e utilize a unidade de controlo 
remoto da TV para controlar a reprodução*.
* Apenas televisores compatíveis HDMI CEC.
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http://mypicturetown.com
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*1 Todos os valores são aproximados. O tamanho de ficheiro varia consoante a cena gravada.
*2 Número máximo de exposições que pode ser armazenado na memória temporária a 100 ISO. Diminui se 

a redução de ruído de exposição prolongada ou o controlo de distorção automático estiverem ligados.
*3 O tamanho da imagem aplica-se apenas a imagens JPEG. Não é possível alterar o tamanho das 

imagens NEF (RAW). O tamanho do ficheiro corresponde ao total para imagens NEF (RAW) e JPEG.
*4 Verifique se os leitores de cartões ou outros dispositivos com os quais o cartão será utilizado suportam 

cartões de 2 Gb.
*5 Verifique se os leitores de cartões ou outros dispositivos com os quais o cartão será utilizado são 

compatíveis com SDHC. A câmara suporta UHS-1.
*6 Verifique se os leitores de cartões ou outros dispositivos com os quais o cartão 

será utilizado são compatíveis com SDXC. A câmara suporta UHS-1.

A sua caixa de ferramentas de imagem — ViewNX 2 (incluído) 

O software simples e intuitivo ajuda-o a tirar o máximo proveito das suas 
imagens e vídeos em Full HD. O ViewNX 2 fornece a capacidade de 
importação e navegação, ao mesmo tempo que incorpora as funções de 
edição de imagem, como Redimensionamento, Luminosidade, Corte, 
Endireitar e processamento de imagem NEF (RAW). 
As suas funções de edição de vídeo ajudam a criar 
vídeos originais rápida e facilmente e o serviço de 
armazenamento e partilha de imagens da Nikon, 
my Picturetown, funciona sem problemas com  
o ViewNX2, permitindo iniciar sessão directamente 
a partir do software para uma fácil transferência 
sem utilização de um browser.

Software de edição de imagem rápido e simples com 
funcionamento intuitivo — Capture NX 2 (opcional)

O Capture NX 2 proporciona uma operacionalidade  
superior e uma grande variedade de funções de  
edição de imagem reforçadas com tecnologia U Point®. 
Domine facilmente um grande conjunto de técnicas de 
edição de imagem apenas ao colocar vários tipos de 
Pontos de controlo na sua imagem e ao ajustar os  
controlos do cursor. Os Pontos de controlo de selecção 
permitem-lhe aplicar vários melhoramentos, como  
D-Lighting e luminosidade para uma área designada em qualquer 
nível pretendido.

Software

 Exceda os limites das suas imagens

Serviço inteligente de armazenamento e partilha de fotografias — my Picturetown 
O Web site de partilha de imagens da Nikon, my Picturetown, permite-lhe armazenar, 
gerir e partilhar facilmente as imagens com familiares e amigos em todo o mundo.  
A adesão é gratuita e permite armazenar até 2 GB de fotografias e/ou vídeos. E com 
um registo adicional pago, pode expandir a capacidade para 200 GB*! Desfrute de my 
Picturetown a qualquer momento, em qualquer local.    
* A disponibilidade e as taxas podem variar em função do país.

Cartões de memória aprovados
Os seguintes cartões de memória SD foram testados e aprovados para utilização na D5100. Os cartões com 
velocidades de gravação classe 6 ou superior são recomendados para gravação de vídeos. A gravação pode 
terminar inesperadamente quando são utilizados cartões com velocidades de gravação mais lentas.

  Cartões de memória SD  Cartões de memória SDHC*5 Cartões de memória SDXC*6 

SanDisk  1 Gb, 2 Gb*4 4 Gb, 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb 64 Gb
Toshiba  1 Gb, 2 Gb*4 4 Gb, 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb 64 Gb

Panasonic  1 Gb, 2 Gb*4 
4 Gb, 6 Gb, 8 Gb, 

  48 Gb, 64 Gb
   12 Gb, 16 Gb, 24 Gb, 32 Gb 
Lexar Media  1 Gb, 2 Gb*4 4 Gb, 8 Gb —
  Platinum II 1 Gb, 2 Gb*4 4 Gb, 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb —
  Professional 1 Gb, 2 Gb*4 4 Gb, 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb —

Capacidade dos cartões de memória
A tabela seguinte mostra o número aproximado de imagens que podem ser armazenadas num cartão SDHC 
Toshiba R95 W80Mb/s UHS-I de 8 Gb com definições de qualidade e de tamanho de imagem diferentes.
Qualidade de imagem Tamanho de imagem Tamanho de ficheiro*1 N.º de imagens*1   Capacidade de memória temporária*2

 Grande 23,9 Mb 244 10
NEF (RAW) + JPEG fine*3 Médio 20,8 Mb 279 10 
 Pequeno 18,4 Mb 311 11
 Grande 20,4 Mb 285 10
NEF (RAW) + JPEG normal*3 Médio 18,6 Mb 307 10 
 Pequeno 17.4 Mb 325 12
 Grande 18,3 Mb 311 10
NEF (RAW) + JPEG basic*3 Médio 17,5 Mb 324 10 
 Pequeno 16,9 Mb 333 12
NEF (RAW)  – 16,4 Mb 343 16
 Grande 7,1 Mb 844 100
JPEG fine Médio 4,4 Mb 1400 100 
 Pequeno 2,0 Mb 3300 100
 Grande 3,9 Mb 1600 100
JPEG normal Médio 2,2 Mb  2900 100 
 Pequeno 1,0 Mb 6200 100
 Grande 1,8 Mb 3300 100
JPEG basic Médio 1,1 Mb 5700 100 
 Pequeno 0,5 Mb 11400 100

1 Botão da compensação de 
exposição/Botão da abertura/Botão 
da compensação do flash

2 Botão de disparo do obturador

3 Botão de alimentação

4 Receptor de infravermelhos (frente)

5 Botão de informações

6 Botão de visualização em directo

7 Botão de gravação de vídeo

8 Disco de modos

9 Iluminador auxiliar de AF/Luz do 
auto-temporizador/Luz de redução 
do efeito de olhos vermelhos

! Flash incorporado

" Sapata de acessórios (para unidade 
de Speedlight opcional)

# Altifalante

$ Microfone

% Botão do modo de flash/Botão da 
compensação do flash

& Botão do temporizador automático/
Botão de funções

( Tampa do conector (Terminal 
para acessórios, Conector USB 
e A/V, Conector mini-pino HDMI, 
Conector para microfone externo)

) Botão de desbloqueio da objectiva

~ Receptor de infravermelhos (traseira)

+ Monitor

, Botão de menu/Botão de restauro 
por dois botões

- Ocular do visor

. Controlo de ajuste dióptrico

/ Botão de edição de informações/
Botão de restauro por dois botões

: Botão AE-L/AF-L/Botão de protecção

; Disco de controlo

< Botão de reprodução

= Multisselector

> Botão OK

? Tampa da ranhura do cartão de 
memória

@ Luz de acesso ao cartão de memória

[ Botão zoom de reprodução de 
aproximação

\ Botão de eliminação

] Botão de miniaturas/Botão zoom 
de reprodução de afastamento/
Botão de ajuda

^ Tampa do compartimento da bateria

_ Encaixe do tripé

Gráfico do sistema

ACESSÓRIOS PARA O VISOR SPEEDLIGHTS

Lente de 
ampliação da 

ocular DG-2

Adaptador de 
visualização em 

ângulo recto DR-6

Lentes de correcção da ocular  
DK-20C (-5 a +3 m-1)

Adaptador para ocular DK-22

Tampa da ocular DK-5*

Ocular de borracha 
DK-20*

Speedlight  
SB-910 Speedlight  

SB-700
Speedlight 

SB-400

Kit de controlador 
de Speedlight de 
primeiro plano 

R1C1

Adaptador 
de sapata de 

acessórios AS-15

Adaptador de Fieldscope 
para câmara SLR digital 

FSA-L1

Adaptador de Fieldscope 
para câmara SLR digital 

FSA-L2

Speedlights Nikon
SB-910/700/400

Speedlights de 
estúdio**

Cabo remoto TTL 
SC-28, 29

Unidade GPS 
GP-1

Cabo de disparo 
remoto MC-DC2

Controlo remoto 
sem fios ML-L3

Bateria de iões de lítio 
recarregável EN-EL14*

Adaptador CA EH-5b
Conector de alimentação 

EP-5A

Bolsa semi-rígida 
CF-DC2

Microfone 
estéreo ME-1

Cartão de  
memória SD**

Cabo USB UC-E6*

Capture NX 2 Camera Control Pro 2 ViewNX 2*

Computador pessoal**

Monitor de TV**

Cabo HDMI**†

Cabo de áudio e vídeo EG-CP14*†

CONTROLO REMOTO, ACESSÓRIOS PARA GPS E 
MICROFONE ESTÉREO

ADAPTADORES CA, BATERIAS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESTOJO

ACESSÓRIOS RELACIONADOS COM O COMPUTADOR

ACESSÓRIOS PARA TV

OBJECTIVAS NIKKOR

ACESSÓRIO DE 
DIGISCOPING

A D5100 foi concebida 
exclusivamente para 
utilização com objectivas 
NIKKOR AF-S e AF-I, 
equipadas com um motor 
de focagem automática.

Carregador de baterias  
MH-24*

Adaptador de cartões para computador**
Leitor de cartões de memória SD**

   *Acessórios incluídos     **Produtos de outras marcas† Quando uma filmagem com som gravado em estéreo utilizando um microfone estéreo opcional ME-1 é visualizada num televisor 
ligado à câmara através de um cabo de áudio e vídeo, a saída de áudio é monofónica. As ligações HDMI suportam saída em estéreo.

Componentes e controlos



Tipo  Câmara digital reflex de objectiva simples
Montagem da objectiva Encaixe F da Nikon (com contactos AF)
Ângulo de visão efectivo Aprox. 1,5× a distância focal da objectiva (Formato DX da Nikon)
Pixels efectivos 16,2 milhões
Sensor de imagem Sensor CMOS 23,6 × 15,6 mm
Pixels totais 16,9 milhões
Sistema de redução  Limpeza do sensor de imagem, Sistema de controlo da circulação do ar, dados de referência 
de poeira de Image Dust Off (é necessário o software Capture NX 2 opcional)
Tamanho de imagem (pixels) 4928 × 3264 (L), 3696 × 2448 (M), 2464 × 1632 (S) 
Formato de ficheiros • NEF (RAW): 14 bits, com compressão • JPEG: compatível com JPEG linha base com 

compressão fine (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) ou basic (aprox. 1:16) • NEF (RAW) + JPEG: 
Cada fotografia é gravada em formato NEF (RAW) e em formato JPEG

Sistema Picture Control Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem; é possível modificar a definição 
de Picture Control seleccionada; armazenamento para Picture Control personalizado

Suportes Cartões de memória SD (Secure Digital), SDHC e SDXC
Sistema de ficheiros DCF (Design Rule for Camera File System - Norma de design de sistema de ficheiro para 

câmaras) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format - Formato de ordem de impressão digital), 
Exif 2.3 (Exchangeable Image File Format para câmaras fotográficas digitais), PictBridge

Visor Visor reflex de objectiva simples com penta-espelho ao nível do olho
Cobertura do enquadramento Aprox. 95% na horizontal e 95% na vertical
Ampliação Aprox. 0,78× (objectiva de 50 mm f/1.4 focada em infinito, -1,0 m-1)
Ponto de visão do olho 17,9 mm (-1,0 m-1)
Ajuste dióptrico -1,7 a +0,7 m-1

Ecrã de focagem Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VII
Espelho reflex Retorno rápido
Abertura da objectiva Retorno instantâneo, controlo electrónico
Objectivas compatíveis A focagem automática está disponível com objectivas AF-S e AF-I; A focagem automática 

não está disponível com objectivas G e D de outro tipo, objectivas AF (objectivas IX-NIKKOR 
e objectivas para F3AF não são suportadas) e objectivas AI-P; As objectivas sem CPU 
podem ser utilizadas no modo M, mas o exposímetro da câmara não funcionará 
É possível utilizar o telémetro electrónico com objectivas que tenham uma abertura máxima 
de f/5.6 ou mais rápida

Tipo de obturador Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado electronicamente
Velocidade do obturador 1/4000 a 30 s em passos de 1/3 ou 1/2 EV; Exposição B; Tempo (é necessário o Controlo 

remoto ML-L3)
Velocidade de  X=1/200 s; sincronização com o obturador a 1/200 s ou inferior
sincronização do flash
Modo de obturação 8 (imagem-a-imagem), s (contínuo), E (auto-temporizador), " (atraso remoto),  

# (remoto de resposta rápida), J (obturador silencioso)
Velocidade de imagem Até 4 fps (focagem manual, modo M ou S, velocidade do obturador de 1/250 s ou superior e 

outras definições com os valores predefinidos)
Auto-temporizador 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 a 9 exposições
Medição da exposição Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB de 420 pixels
Método de medição • Matricial: medição matricial da cor 3D II (objectivas tipo G e D); medição matricial da cor 

II (outras objectivas com CPU); Central ponderada: Ponderação de 75% no círculo de 8 mm 
no centro do enquadramento • Localizada: Mede o círculo de 3,5 mm (cerca de 2,5% do 
enquadramento) centrado no ponto de focagem seleccionado

Gama   • Medição matricial ou central ponderada: De 0 a 20 EV • Medição localizada: de 2 até 20 EV 
(100 ISO, objectiva f/1.4, 20°C)

Acoplamento de exposímetro CPU
Modo de exposição Modos automáticos (iautomático; jautomático, flash desligado); programação automática 

com programa flexível (P); automático com prioridade ao obturador (S); automático com 
prioridade à abertura (A); manual (M); modos de cena (k retrato; l paisagem; p criança;  
m desporto; n primeiro plano; o retrato nocturno; r paisagem nocturna; s festa/interior; 
t praia/neve; u pôr-do-sol; v crepúsculo/madrugada; w retrato de animal de estimação; 
x luz da vela; y desabrochar; z cores de Outono; 0 alimentos); modos de efeitos especiais 
(% visão nocturna; g desenho a cores; ( efeito de miniatura; 3 cor selectiva; 1 silhueta; 
2 brilho; 3 escuro)

Compensação de exposição -5 a +5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV
Bracketing de exposição 3 imagens em passos de 1/3 ou 1/2 EV
Bloqueio da exposição A luminosidade é bloqueada no valor detectado através do botão AE-L/AF-L
Sensibilidade ISO  100 a 6400 ISO em passos de 1/3 EV; também pode ser fixada em aprox. 0,3, 0,7, 1 ou 2 EV  
(Índice de exposição recomendado) (equivalente a 25600 ISO) acima de 6400 ISO; controlo automático da sensibilidade ISO disponível
D-Lighting activo Automático, muito elevado, elevado, normal, baixo ou desligado
Bracketing ADL 2 imagens
Focagem automática Módulo de sensor de focagem automática Multi-CAM 1000 da Nikon com detecção de fase 

TTL, 11 pontos de focagem (incluindo um sensor de tipo cruzado) e iluminador auxiliar de AF 
(alcance aprox. de 0,5 a 3 m)

Gama de detecção De –1 até +19 EV (100 ISO, 20°C)
Servo da objectiva • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo (AF-C); selecção 

automática de AF-S/AF-C (AF-A); seguimento da focagem previsível activado automaticamente 
em função do estado do motivo • Focagem manual (MF): é possível utilizar o telémetro electrónico

Ponto de focagem É possível seleccionar entre 11 pontos de focagem
Modo de área de AF AF de ponto simples, AF de área dinâmica, AF de área automática, seguimento 3D (11 pontos)
Bloqueio de focagem A focagem pode ser bloqueada pressionando ligeiramente o botão de disparo do obturador 

(AF de servo simples) ou pressionando o botão AE-L/AF-L
Flash incorporado i, k, p, n, o, s, w, g: Flash automático com elevação automática; P, S, A, M, 0 : 

Elevação manual ao premir o botão
Número guia Aprox. 12, 13 com flash manual (m, 100 ISO, 20ºC)

Controlo de flash • TTL: O flash de enchimento equilibrado i-TTL e o flash i-TTL standard para SLR digital que 
utilizam o sensor RGB de 420 pixels estão disponíveis com o flash incorporado, SB-910,  
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400 (o flash de enchimento equilibrado i-TTL está 
disponível quando for seleccionada a medição matricial ou central ponderada) • Abertura 
automática: Disponível com o SB-910, SB-900/SB-800 e objectivas com CPU • Automático 
não TTL: as unidades de flash suportadas incluem o flash SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, 
SB-28DX, SB-28, SB-27 e SB-22S • Manual com prioridade à distância: Disponível com  
SB-910, SB-900, SB-800 e SB-700

Modo de flash Automático, automático com redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta 
automática, sincronização lenta automática com redução do efeito de olhos vermelhos, flash 
de enchimento, redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta, sincronização 
lenta com redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta de cortina traseira, 
sincronização de cortina traseira, desligado

Compensação do flash -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV
Indicador de flash  Acende-se quando o flash incorporado ou a unidade de flash opcional, como o SB-910, SB-900, 
preparado SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400, estiverem totalmente carregados; pisca durante  

3 s após o flash ser disparado com a intensidade máxima
Sapata de acessórios Sapata activa do tipo 518 ISO com contactos de sincronização e de dados e com bloqueio de 

segurança
Sistema de iluminação  A Iluminação avançada sem fios é suportada com o SB-910, SB-900, SB-800 ou SB-700  
criativa (CLS) da Nikon como flash principal ou com o SU-800 como controlador; a Comunicação da informação 

de cor do flash é suportada com o flash incorporado e com todas as unidades de flash 
compatíveis com CLS

Terminal de sincronização Adaptador do terminal de sincronização AS-15 (disponível em separado)
Equilíbrio de brancos Automático, incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar directa, flash, nublado, sombra, 

predefinição manual, tudo com excepção de predefinição manual com ajuste de precisão
Bracketing de balanço  3 imagens em passos simples
de brancos
Servo da objectiva com  • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo permanente (AF-F) 
Visualização em directo • Focagem manual (MF)
Modo de área de AF AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF de seguimento do motivo
Focagem automática AF de detecção de contraste em qualquer ponto do enquadramento (a câmara selecciona 

automaticamente o ponto de focagem quando AF prioridade ao rosto ou AF com seguimento 
do motivo estão seleccionados)

Selecção automática  Disponível nos modos i e j 
de cenas
Medição de filmagem Medição da exposição TTL utilizando um sensor de imagem principal
Método de medição Matriz
Tamanho de imagem  • 1920 × 1080, 30p/25p/24p, H elevado/normal • 1280 × 720, 30p/25p/24p, 
(pixels) e velocidade H elevado/normal • 640 × 424, 30p/25p, H elevado/normal
de disparo A velocidade de disparo de 30p (velocidade de disparo real de 29,97 fps) está disponível quando 

NTSC é seleccionado para modo de vídeo; 25p está disponível quando PAL é seleccionado para 
modo de vídeo; A velocidade de disparo real quando 24p está seleccionado é de 23,976 fps

Formato de ficheiros MOV
Compressão de vídeo Codificação avançada de vídeo H.264/MPEG-4
Formato da gravação de áudio PCM linear
Dispositivo de gravação de áudio Microfone monofónico ou estéreo externo incorporado; sensibilidade ajustável
Monitor LCD TFT multiangular de polissilício de baixa temperatura de 7,5 cm (3 pol.), aprox. 

921.000 pontos (VGA), com ângulo de visualização de 170˚, cobertura do enquadramento 
de aprox. 100% e ajuste da luminosidade

Reprodução Reprodução de imagem completa ou de miniaturas (4, 9 ou 72 imagens ou calendário) com zoom 
de reprodução, reprodução de vídeos, apresentação de diapositivos, visualização de histograma, 
destaques, rotação automática da imagem e comentário da imagem (até 36 caracteres)

USB USB Hi-Speed
Saída de vídeo NTSC, PAL
Saída de HDMI Conector HDMI mini-pino do tipo C
Terminal para acessórios Cabo de disparo remoto MC-DC2 (disponível em separado), Unidade GPS GP-1 (disponível 

em separado)
Entrada de áudio Tomada mini-pino estéreo (3,5 mm de diâmetro)
Idiomas suportados Alemão, Árabe, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, Dinamarquês, Espanhol, 

Finlandês, Francês, Holandês, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, 
Português, Russo, Sueco, Tailandês, Turco

Bateria Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14
Adaptador CA Adaptador CA EH-5b; é necessário o conector de alimentação EP-5A (disponível em separado)
Encaixe do tripé 1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões (L × A × P) Aprox. 128 × 97 × 79 mm
Peso Aprox. 560 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo; aprox. 510 g (apenas 

corpo da câmara) 
Ambiente de funcionamento Temperatura: 0 a 40°C; humidade: Inferior a 85% (sem condensação)
Acessórios fornecidos  Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14, Carregador de baterias MH-24, Tampa da 
(podem variar em função do ocular DK-5, Ocular de borracha DK-20, Cabo USB UC-E6, Cabo de áudio e vídeo EG-CP14, 
país ou da zona geográfica) Correia da câmara AN-DC3, Tampa do corpo BF-1B, Tampa da sapata de acessórios BS-1, 

CD-ROM ViewNX 2

Especificações da câmara SLR digital D5100 da Nikon

•Microsoft, Windows e Windows 7 são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft 
Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países •Macintosh e QuickTime são marcas comerciais registadas ou 
marcas comerciais da Apple Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.•Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas 
comerciais da SD Card Association.•PictBridge é uma marca comercial.•HDMI, o logótipo HDMI e a High-Definition 
Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing, LLC.•Google 
Maps™ é uma marca comercial da Google Inc.•Os nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas 
comerciais registadas das respectivas empresas.•As imagens apresentadas nos visores, LCDs e monitores desta 
brochura são simuladas.

Impresso na Holanda  Código n.º 6CP11020 (1209/C)Kpt

As especificações e o equipamento podem ser modificados sem aviso prévio e sem qualquer obrigação por parte do fabricante. Setembro 2012       2012 Nikon Corporation


