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Faça justiça ao seu mundo com a nova D5500. Leve e poderosa, 

esta D-SLR compacta com operação por ecrã tátil familiar deixa-o 

livre para tirar maior partido da sua fotografia.

Desde movimento rápido a situações difíceis de iluminação insufi-

ciente, a D5500 garante-lhe que vai capturar imagens nítidas e cla-

ras mais vezes do que nunca. Combine o poder desta câmara com 

o poder de uma objetiva NIKKOR e obterá imagens que explodem 

de claridade. Mesmo quando imprimidas em tamanho grande ou 

apresentadas num ecrã de grandes dimensões, as suas fotografias 

e filmagens serão o nítido reflexo da forma como vê o mundo. 

O sensível ecrã tátil multiângulo oferece um funcionamento intuiti-

vo e o Wi-Fi integrado facilita a partilha das suas fotografias de alta 

qualidade por meio de um dispositivo inteligente.1 Com uma leve 

mas resistente estrutura monocoque e um punho profundo, esta 

D-SLR excecionalmente portátil coloca a perfeição ao seu alcance.

1 Para preparar o seu dispositivo inteligente para a receção de fotografias, transfira 
gratuitamente o Wireless Mobile Utility. O Wireless Mobile Utility é compatível com 
dispositivos inteligentes iOS™ e Android™ e pode ser transferido para o seu dispositivo 
inteligente a partir do Google Play™ e da Apple App Store™. Android, Google, Google Play, 
YouTube e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

Impressione os amigos com fotografias surpreendentes logo 
que as capturar.

Capture mesmo gradações de cor subtis com a mesma 
vivacidade com que as vê. 

Alto ou baixo? Encontre o seu 
próprio ponto elevado com o monitor 
multiângulo.

Tire fotografias sem efeito tremido sob iluminação reduzida com 
sensibilidade ISO elevada e redução de ruído avançada. 

Transfira fotografias para o seu dispositivo inteligente e partilhe-as 
instantaneamente. 

Acompanhe ações rápidas através do 
visor e capture cada movimento com 
focagem nítida.  

Capture as suas melhores  
imagens de sempre



Tão intuitiva para disparar como qualquer dis-

positivo inteligente, a D5500 foi concebida para 

garantir que se sinta completamente em sintonia 

com o que está a fazer. Basta rodar, inclinar ou 

virar o monitor multiângulo para compor fotogra-

fias a partir de ângulos interessantes e tocar no 

sensível ecrã tátil para focar e disparar. Pode até 

ajustar definições como abertura, ISO e velocida-

de do obturador com um toque ao tirar fotogra-

fias. E, quando quiser ver o que fotografou, basta 

passar um dedo para percorrer as imagens, ou 

abra ou feche os dedos durante a reprodução. 

Porquê guardar espantosas fotogra-
fias de qualidade D-SLR só para si? 
Graças à função Wi-Fi incorporada 
da D5500, as fotografias podem ser 
enviadas diretamente para qualquer 
dispositivo inteligente2 para ficarem 
prontas para transferir facilmente 
para as redes sociais. Como proprie-
tário de uma Nikon, também pode 
tirar partido dos 20 GB de armaze-
namento gratuito no NIKON IMAGE 

SPACE. A função Wi-Fi torna mesmo possível 
fotografar remotamente utilizando o seu dispo-
sitivo inteligente: graças ao monitor multiângulo 
e à qualidade das imagens da D5500, os seus 
autorretratos vão chamar as atenções.

2 Para preparar o seu dispositivo inteligente para a receção de 
fotografias, transfira gratuitamente o Wireless Mobile Utility. O 
Wireless Mobile Utility é compatível com dispositivos inteligentes 
iOS™ e Android™ e pode ser transferido para o seu dispositivo 
inteligente a partir do Google Play™ e da Apple App Store™. 
Android, Google, Google Play, YouTube e outras marcas são marcas 
comerciais da Google Inc.

A excecionalmente portátil D5500 será a sua 
câmara ideal com mais frequência do que 
esperaria. A nova estrutura monocoque garante 
uma construção elegante mas resistente e permite 
a existência de um punho profundo. Agarre nesta 
câmara e ficará surpreendido com a sua leveza: 
dobre os seus dedos em redor do punho e não 
vai querer largá-la. Os botões recém-concebidos 
são mais fáceis de alcançar e apresentam um 
acabamento texturado que empresta à câmara 
um sentido de estilo definido. Também eficiente 
em termos energéticos, a bateria de iões de 
lítio recarregável EN-EL14a incluída proporciona 
aproximadamente 820 imagens fixas por 
carregamento.3 E não é apenas a câmara 
que é tão portátil: a nova teleobjetiva 
com zoom AF-S DX NIKKOR 55–
200mm f/4–5.6G ED VR II dispõe 
de um mecanismo da objetiva 
retrátil e de uma construção 
incrivelmente compacta. Com 
esta objetiva e com a D5500, 
pode descobrir as vantagens 
criativas de fotografar com 
teleobjetiva sem ter de 
transportar equipamento 
pesado.  
3 No modo de obturação imagem a 
imagem e com base nas normas CIPA.  

Vista inferior

Ecrã tátil multiângulo Criar e ligar Trata-se de conforto e estilo 

Passe o dedo para a direita 
ou para a esquerda para se 
deslocar entre as fotografias 
e filmagens durante a 
reprodução.

Altere rapidamente as definições através do ecrã tátil.

Abra ou feche os dedos para 
fazer zoom de aproximação ou 
de afastamento.

Cómodo monitor multiângulo com ecrã tátil.

Disparo remoto por Wi-Fi com um smartphone - ideal para fotografias de 
grupo.

Transferência rápida de imagens da D5500 para um 
smartphone por meio de Wi-Fi incorporado. 

Funcionamento intuitivo: altere rapidamente as definições 
através do ecrã tátil.

Gravação de filmagens suave com focagem automática 
por toque.

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

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

Utilização intuitiva e completamente ligada



A D5500 acrescenta um novo nível de como-

didade ao disparo com visor. Graças à recém-

-introduzida função Fn por toque, pode ajustar 

rapidamente as principais definições através do 

ecrã tátil sem desviar o olhar do visor. Podem 

ser atribuídas até oito definições a esta função, 

incluindo pontos de focagem, modos de área AF, 

abertura e sensibilidade ISO. Os números e os 

ícones a confirmar as alterações que fizer apare-

cem no visor.

Uma vez que nunca se sabe o 

desenrolar dos acontecimentos, 

a D5500 facilita a rápida alteração 

das definições através do botão P. 

Quer esteja a disparar através do 

visor ou em Visualização em direto, o botão P dá-lhe 

acesso direto às definições utilizadas com frequên-

cia sem ter de entrar no menu da câmara. Durante a 

reprodução de imagens, pode utilizar o botão P para 

saltar para o Menu de retoque ou selecionar as ima-

gens que pretende enviar para os seus dispositivos 

inteligentes.

Esqueça o efeito tremido e desfrute da liberdade 

de criar imagens vibrantes, ricamente detalha-

das. Concebido especificamente sem filtro ótico 

de passagem baixa (OLPF), o grande sensor de 

imagem de formato DX da D5500 tira o maior 

partido da resolução de 24,2 megapixels da 

câmara a fim de produzir imagens com detalhe 

incrivelmente nítido, especialmente quando 

capturadas com uma objetiva NIKKOR. E com 

o processador de imagem EXPEED 4 da Nikon 

a possibilitar funcionamento de alta velocidade, 

redução de ruído avançada e gravação de filma-

gem suave, tem tudo para capturar momentos 

inesquecíveis com confiança. 

Capture fotografias e filmagens brilhantes mes-

mo quando a luz é escassa. Com uma ampla 

gama ISO de 100–25 600, vai conseguir ima-

gens nítidas e limpas mais vezes do que nunca. 

Desfrute da liberdade de capturar imagens sem 

efeito tremido em eventos e festas em interiores 

sem utilizar flash.

O sistema Picture Control na câmara 

da D5500 torna mais fácil o contro-

lo completo da nitidez, contraste,  

luminosidade, matiz e saturação quando captura 

fotografias e vídeo. Escolha entre sete modos: 

Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, 

Paisagem e Uniforme. A nova definição Unifor-

me retém todos os detalhes e preserva as infor-

mações de tons ricos, tornando-a a opção ideal 

se planear retocar as imagens depois da captura.

 
 

Dois modos ajudam-no a capturar os detalhes 

nas áreas escuras e brilhantes quando fotografa 

imagens em condições de luz intensa ou 

em contraluz. O modo HDR (gama dinâmica 

elevada) é ideal para motivos estacionários e o 

modo D-Lighting ativo é ideal para fotografias 

de motivos em movimento. Ambos os modos 

permitem-lhe selecionar o nível de intensidade.

Disparo com visor intuitivo Imagens que impressionam sempre Reflita perfeitamente a sua visão criativa

Altere rapidamente o ponto de focagem 
fazendo deslizar o dedo polegar pelo ecrã tátil. 

Durante o disparo com visor
Altere rapidamente as 
definições através do botão P, 
mesmo quando o monitor da 
câmara estiver desligado.

Durante a Visualização em direto
Altere as definições tocando 
apenas no botão P no ecrã tátil.

Durante a reprodução
Pressione o botão P na parte de 
trás da câmara para classificar 
imagens, retocar fotografias, 
editar filmagens e selecionar 
imagens para enviar para um 
dispositivo inteligente.

Veja e guarde 

25 600 ISO

• Objetiva: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II 
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits 
• Exposição: Modo [A], 1/100 seg., f/8 • Equilíbrio de brancos: Automático  
• Sensibilidade: 200 ISO • Picture Control: standard 
©Dixie Dixon
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Sensibilidade superior à luz Altere rapidamente as principais definições

Não permita que uma iluminação 
difícil estrague uma fotografia



Veja o mesmo que a câmara vê e fotografe com 

claridade absoluta. Quer esteja a fotografar uma 

festa de amigos ou um concerto de rock, olhe 

através do visor e fotografe sem atrasos nem 

distrações. Para tornar o processo de fotografar 

ainda mais fácil, a D5500 mostra automatica-

mente a imagem que acabou de fotografar no 

monitor LCD no momento em que desvia o olhar 

do visor. 

Alguns motivos movimentam-se de modo dema-

siado rápido e errático para serem mantidos fo-

cados. Com 39 pontos de focagem que cobrem 

uma vasta área do enquadramento, o sistema 

de focagem automática da D5500 ajuda-o a 

capturar e a acompanhar o motivo com notável 

precisão. Escolha entre diversos modos de área 

AF, incluindo AF de ponto simples, AF de área 

dinâmica, seguimento 3D e AF de área automá- 

tica. 

 Mesmo quando a ação é rápida, a D5500 con-

segue acompanhar. Capaz de disparar a umas 

rápidas 5 imagens por segundo4 com completo 

desempenho de AF, esta câmara captura todos 

os movimentos. Podem fazer-se instantâneos 

de gestos fugidios ou de expressões faciais no 

momento exato e com todo o detalhe, graças à 

resolução de 24,2 megapixels da câmara.

4 Com base nas diretrizes CIPA. 

Tenha uma visão íntima da ação

Fotografia que não perde nada

• Objetiva: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 12 bits • Exposição: modo [S], 1/800 segundos • Equilíbrio de brancos: Automático • Sensibilidade: 800 ISO • Picture Control: Standard     ©Dixie Dixon
9

Bloqueie os motivos em movimento rápido Agarre aqueles momentos de fração  
de segundo
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 Quer fotografe de um ponto supe-
rior ou inferior, o monitor multiân-
gulo da D5500 garante confortá-
veis fotografias em Visualização 

em direto. Seja qual for a posição 
em que segure na câmara, o amplo ecrã 

tátil de 8,1 cm (3,2 pol.) facilita a captura da foto-
grafia que pretende. 

Transforme as suas fotografias e 

filmagens em obras de arte úni-

cas. Escolha dentre dez Efeitos 

especiais, incluindo Super viva, 

Cor seletiva e Miniatura, e aplique-

-os na câmara ao mesmo tempo que fotografa. 

Fotografe em Visualização em direto e os efeitos 

aparecem no ecrã em tempo real, para poder ve-

rificar o resultado final antes de tirar a fotografia. 

Recorte, redimensione ou aplique efeitos de 

filtro e acrescente o toque final às suas imagens 

na câmara com o Menu de retoque. Novas op-

ções na D5500 incluem Ilustração fotográfica e 

Pintura, assim como edição simples de filmes. 

Dê às suas imagens um toque artístico Crie imagens acabadas no local

Dê asas à sua energia criativa

Fotografia tirada de cima, com a câmara afastada do corpo.

Cor seletiva (Efeitos especiais) Silhueta (Efeitos especiais)

Fotografia a partir de um 
ângulo baixo.

Brilho (Efeitos especiais)

Escuro (Efeitos especiais)

Super viva (Efeitos especiais)

Pop (Efeitos especiais)

Efeitos especiais na D5500

∙ % Visão noturna ∙ S Super viva ∙ T Pop 
∙ U Ilustração fotográfica5, 6 ∙ ' Câmara de brincar5 
∙ ( Efeito de miniatura5, 7 ∙ 3 Cor seletiva5  
∙ 1 Silhueta ∙ 2Brilho ∙ 3 Escuro
5 Estes efeitos podem ser ajustados na Visualização em direto. 
6 As filmagens efetuadas com este efeito são reproduzidas como uma 
apresentação de diapositivos composta por uma série de imagens fixas. 
7 Filmagens efetuadas com este efeito reproduzidas a alta velocidade. 
O som não é gravado.

Menus de retoque na D5500 

∙ 0 Processamento NEF (RAW) ∙ k Recorte 
∙ 1 Redimensionar  ∙ i D-Lighting ∙ 2 Retoque rápido
∙ j Correção do efeito de olhos vermelhos ∙ e Endireitar
∙ ( Controlo de distorção ∙ r Correção da perspetiva 
∙ ) Olho de peixe ∙ m Efeitos de filtro∙ l Monocromático  
∙ o Sobreposição de imagens∙ q Contorno de cor   
∙ U Ilustração fotográfica ∙ g Desenho a cores  
∙ u Efeito de miniatura ∙ 3 Cor seletiva∙ ) Pintura
∙ f Editar filmagem 

11

Descubra um ponto de vista  
completamente novo



Mais objetivas, mais variedade

  Impulsione mais as suas fotografias

Controle a luz 

A qualidade das objetivas NIKKOR é uma das principais vanta-

gens das D-SLR da Nikon sobre qualquer outro tipo de 

câmara. Utilize uma objetiva rápida para um belo fundo 

desfocado, uma teleobjetiva para motivos distantes 

ou uma grande angular para efeitos dramáticos. 

Seja qual for a que escolher, obtém a precisão e a 

flexibilidade para tirar o maior partido da resolução 

de 24,2 megapixels da câmara: desfrute da captura de 

fotografias com cores vivas e contraste surpreendente ou ex-

perimente efeitos cinematográficos ao gravar 

filmagens.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
A companheira de viagem ideal, esta objetiva com zoom ultrapotente de 16,7x oferece excelente 
qualidade de imagem e incrível versatilidade. A poderosa Redução da vibração incorporada permite 
fotografar a velocidades do obturador até quatro stops mais lentas8 e ajuda a contrariar os efeitos da 
vibração da câmara para obter imagens claras e sem efeito tremido.
8 Com base nas normas CIPA. 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
 Objetiva rápida de distância focal fixa para belos efeitos 
de bokeh (desfocagem do fundo). Esta objetiva produz 
imagens que combinam uma nitidez surpreendente com 
fundos deslumbrantes, ligeiramente tremidos. É tam-
bém notável sob iluminação reduzida, graças à abertura 
rápida. 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5-4.5G ED
Esta objetiva de zoom de ultragrande angular propor-
ciona perspetivas dramáticas com distorção mínima. 
Na sua amplitude máxima de 10 mm, cobre um ângulo 
de visão de 109°, que é quase o de olho de peixe, e 
ultrapassa a vista que vemos com os nossos próprios 
olhos. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
 Objetiva pequena e leve, concebida para utilização a 
muito curta distância. Permite capturar detalhes com-
plicados e texturas delicadas, e reproduzi-los contra 
belas desfocagens do fundo (bokeh). 

Ligando um Speedlight SB-500 à D5500 por 
meio de um Cabo remoto TTL SC-28 /SC-
299 pode iluminar uma cena a partir de vários 
ângulos. Aqui, o flash está voltado para trás e 
refletido numa folha de papel branco por trás 
do fotógrafo, iluminando uniformemente o 
motivo. 

9 É necessário um cabo remoto TTL SC-28/SC-29 
para ligar um Speedlight não incorporado na câma-
ra à D5500.

Nem sempre é fácil capturar os motivos exa-

tamente como os vemos quando se fotografa 

com iluminação ambiente. Em condições de 

escuridão ou de contraluz, o flash incorporado 

da D5500 ilumina automaticamente o motivo. 

Quando pretender maior controlo sobre a qua-

lidade e a direção da luz, os Speedlights da 

Nikon, como o SB-300, são uma forma prática 

de obter imagens criativas, maravilhosamente 

iluminadas. Para filmes em vídeo, experimen-

te o SB-500, que dispõe de uma luz LED de 

grande intensidade incorporada, ideal para 

filmagem.

SB-500 acoplado à D5500

• Objetiva: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits 
• Exposição: Modo [M], 1/125 seg., f/3.5 
• Equilíbrio de brancos: Automático 
• Sensibilidade: 400 ISO 
• Picture Control: Neutro (aplicado na pós-produção) 
©Dixie Dixon
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Recetor de infraver- 
melhos para Controlo 
remoto ML-L3 (frente)
Botão de alimentação
Botão de disparo do 
obturador
Botão de filmagem
Botão da compensação 
de exposição/Botão de 
ajuste da abertura/Botão 
da compensação do flash
Disco de controlo
Botão de visualização em 
direto
Disco de modos
Iluminador auxiliar de AF/
luz do autotemporizador/
luz de redução do efeito 
de olhos vermelhos
Flash incorporado 
Microfone estéreo
Sapata de acessórios 
(para unidades de flash 
opcionais)
Altifalante
Botão de modo de flash/

Botão de compensação 
do flash
Botão de funções
Tampa do conetor 
(Terminal para acessórios, 
Conetor para microfone 
externo, USB e conetor 
A/V)
Botão de desbloqueio da 
objetiva
Botão de modo de 
obturação/Botão de 
disparo contínuo/Botão 
de autotemporizador/
Botão de controlo remoto
Monitor multiângulo
Recetor de infraver- 
melhos para Controlo 
remoto ML-L3 (traseira)
Botão de menu
Sensor de movimento 
ocular
Ocular do visor
Controlo de ajuste 
dióptrico
Botão de informações

Botão de bloqueio de AE/
AF/Botão de proteção
Botão reprodução
Botão P
Botão OK
Tampa do conetor HDMI
Tampa da ranhura do 
cartão de memória
Multisseletor
Botão zoom de reprodu-
ção de aproximação
Botão eliminar
Luz de acesso ao cartão 
de memória
Botão zoom de reprodu-
ção de afastamento/
Botão de miniaturas/
Botão de ajuda
Tampa do compartimento 
da bateria
Encaixe do tripé
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As filmagens não são a única maneira de capturar 

uma sequência de eventos com a D5500. O modo 

de Intervalos de disparo da câmara permite-lhe 

tirar uma série de fotografias a intervalos fixos, 

até 9999 imagens. Esta sequência de imagens de 

alta qualidade pode depois ser utilizada para criar espantosas sequências 

temporizadas.10 Se estiver a fotografar uma cena em que a luminosidade 

muda gradualmente, como ao nascer ou ao pôr do sol, utilize a função de 

suavização da exposição para obter transições suaves entre cada imagem e 

conseguir resultados de aspeto natural sem tremeluzir. 

Funcionalidades de áudio avançadas para um áudio nítido e claro

 

A qualidade do som pode definir uma filmagem.  

Felizmente, a D5500 dispõe de um microfone esté-

reo incorporado e é compatível com o 

Microfone estéreo ME-1 da Nikon, 

que capta menos ruído causado  

pelo mecanismo de focagem auto-

mática da objetiva. Ambos os microfo-

nes podem ser automática ou 

manualmente otimizados, antes 

ou durante uma captura.

Microfone incorporado

Controlo de sensibilidade do 
microfone

Filmagens que realizam os seus sonhos mais fantásticos
Nomenclatura

Ação reproduzida de forma espantosamente suave Dispare com um fluxo diferente

Fotografar é apenas parte do diverti -

mento com a D5500. Quando a ocasião 

pede uma gravação em vídeo, a função 

D-Movie grava clipes de vídeo suaves 

e finamente detalhados em Full HD até 

50p/60p fotogramas por segundo. O ecrã 

multiângulo alimentará ainda mais a sua 

criatividade, enquanto os efeitos cinematográficos das objetivas NIKKOR 

vão merecer-lhe a inveja até de cineastas profissionais.

Resultados brilhantes, mesmo em condições de  
iluminação insuficiente

Com uma gama ISO expansível até 25 600 ISO, pode capturar filmagens 

ricas e claras mesmo com iluminação limitada. Desfrute da liberdade de 

filmar cenas de rua noturnas ou de gravar o divertimento de festas em inte-

riores, tudo sem utilizar equipamento extra de iluminação. 

 Ligue instantaneamente a televisores e monitores

As filmagens e fotografias da D5500 podem parecer boas no monitor da câ-

mara, mas espere até as ver num HDTV. Ligue facilmente a câmara a ecrãs 

externos utilizando o respetivo conetor minipino HDMI (Tipo C). Tire partido 

da compatibilidade da câmara com HDMI-CEC para controlar a reprodução 

com um controlo remoto de TV.
Microfone estéreo ME-1 

acoplado à D5500 1514

10 Necessita de software de terceiros.



Specifications and equipment are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer. September 2014                2014 Nikon Corporation

Tipo de câmara Câmara digital reflex de objetiva simples
Montagem da objetiva Encaixe F da Nikon (com contactos AF)
Ângulo de visão efetivo Formato DX da Nikon; distância focal equivalente a aproximadamente 1,5× a de objetivas com ângulo de visão de formato FX
Pixels efetivos 24,2 milhões
Sensor de imagem Sensor CMOS de 23,5 × 15,6 mm
Total de pixels 24,78 milhões
Sistema de redução de pó Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off (software Capture NX-D obrigatório)
Tamanho de imagem (pixels) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
Formato de ficheiro • NEF (RAW): 12 ou 14 bits, com compressão • JPEG: compatível com JPEG linha base com compressão fine (aproximadamente 1:4), normal 

(aproximadamente 1:8) ou basic (aproximadamente 1:16) • NEF (RAW)+JPEG: Uma fotografia registada em ambos os formatos NEF (RAW) e JPEG
Sistema Picture Control Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem, Uniforme; o Picture Control selecionado pode ser modificado; armazenamento para 

Picture Controls personalizados
Meios de armazenamento Cartões de memória SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC compatíveis com UHS-I
Sistema de ficheiros DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Visor Visor reflex de objetiva simples com pentaespelho ao nível do olho
Cobertura do enquadramento Aproximadamente 95% na horizontal e 95% na vertical
Ampliação Aproximadamente 0,82× (objetiva de 50 mm f/1.4 em infinito; -1,0 m-1)
Ponto de visão do olho 17 mm (-1,0 m-1; da superfície central da objetiva da ocular do visor)
Ajuste dióptrico -1,7 a +0,5 m-1
Ecrã de focagem Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VII
Espelho reflex Retorno rápido
Abertura da objetiva Retorno instantâneo, controlo eletrónico
Objetivas compatíveis A focagem automática está disponível com objetivas AF-S e AF-I; a focagem automática não está disponível com objetivas G e D de outro tipo, 

objetivas AF (objetivas IX-NIKKOR e objetivas para F3AF não são suportadas) e objetivas AI-P; as objetivas sem CPU podem ser utilizadas no  
modo M, mas o exposímetro da câmara não funcionará. 
É possível utilizar o telémetro eletrónico com objetivas que tenham uma abertura máxima de f/5.6 ou mais rápida.

Tipo de obturador Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente
Velocidade do obturador De 1/4000 a 30 seg. em passos de 1/3 ou 1/2 EV; Exposição B; Tempo 
Velocidade de sincronização X=1/200 seg.; sincronização com o obturador a 1/200 seg. ou inferior
do flash
Modos de obturação 8 (imagem a imagem), ! (contínuo L), 9 (contínuo H), J (obturador silencioso), E (autotemporizador), " (atraso remoto; ML-L3),  

# (remoto de resposta rápida; ML-L3); fotografia com intervalos de disparo suportados.
Velocidade de avanço de imagem • ! : Até 3 fps • • 9  Até 5 fps (JPEG e NEF/RAW de 12 bits) ou 4 fps (NEF/RAW de 14 bits) 

Nota: As velocidades de disparo assumem AF de servo contínuo, exposição manual ou automática com prioridade ao obturador, uma velocidade do 
obturador de 1/250 seg. ou mais rápida, Obturação selecionada para Definição personalizada a1 (Seleção da prioridade AF-C) e outras definições 
com os valores predefinidos.

Autotemporizador 2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1 a 9 exposições
Modo de medição da exposição Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB de 2016 pixels
Método de medição • Matricial: Medição matricial da cor 3D II (objetivas tipo G, E e D); medição matricial da cor II (outras objetivas 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 selecionado

Gama de medição • Medição matricial ou central ponderada: 0 a 20 EV • Medição localizada: De 2 até 20 EV
(100 ISO, objetiva de f/1.4, 20 °C)
Acoplamento de exposímetro CPU
Modos de exposição Modos automáticos (i automático;j automático, 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 desportos, n primeiro plano, o retrato noturno, r paisagem noturna, s festa/interior, t praia/neve, u pôr do sol, v crepúsculo/madrugada, 
w retrato animal estimação, x luz da vela, y desabrochar, z cores de outono, 0 alimentos); modos de efeitos especiais (% visão noturna, S super 
viva, T pop, U ilustração fotográfica, ' efeito câmara de brincar; ( efeito de miniatura, 3 cor seletiva, 1 silhueta, 2 brilho, 3 escuro)

Compensação de exposição Pode ser ajustada para -5 a +5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV nos modos  P, S, A, M, h e % 
Bracketing de exposição 3 disparos em passos de 1/3 ou 1/2 EV
Bloqueio da exposição A luminosidade é bloqueada no valor detetado através do botão A (L) 
Sensibilidade ISO 100 a 25 600 ISO em passos de 1/3 EV; controlo automático da sensibilidade ISO disponível
(Índice de exposição recomendado)
D-Lighting ativo Automático, muito elevado, elevado, normal, baixo, desligado
Bracketing ADL 2 fotografias
Focagem automática Módulo de sensor de focagem automática Multi-CAM 4800DX da Nikon com deteção de fase TTL, 39 pontos de focagem (incluindo 9 sensores de 

tipo cruzado) e iluminador auxiliar de AF (alcance aproximado de 0,5 a 3 m)
Intervalo de deteção De -1 até +19 EV (100 ISO, 20 °C)
Servo da objetiva • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo (AF-C); seleção automática de AF-S/AF-C (AF-A); seguimento da 

focagem previsível ativado automaticamente em função do estado do motivo • Focagem manual (MF): É possível utilizar o telémetro eletrónico
Ponto de focagem Pode ser selecionado a partir de 39 ou 11 pontos de focagem
Modos de área de AF AF de ponto simples, AF de área dinâmica de 9, 21 ou 39 pontos, seguimento 3D, AF de área automática
Bloqueio de focagem A focagem pode ser bloqueada pressionando ligeiramente o botão de disparo do obturador (AF de servo simples) ou pressionando o botão A (L)  
Flash incorporado i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Flash automático com elevação automática, P, S, A, M, 0 : Elevação manual ao libertar o botão
Número guia Aproximadamente 12, 12 com flash manual (m, 100 ISO, 20 °C)

Controlo de flash TTL: O controlo de flash i-TTL que utiliza o sensor RGB com 2016 pixels encontra-se disponível com flash incorporado; o flash de enchimento equilibra-
do i-TTL para SLR digital é utilizado com medição matricial e central ponderada, flash i-TTL standard para SLR digital com medição localizada

Modos 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 Pode ser ajustada para -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV nos modos P, S, A, M e CENA
Indicador de flash preparado Acende-se quando o flash incorporado ou a unidade de flash opcional estão completamente carregados; pisca depois de o flash ser disparado com a 

intensidade máxima
Sapata de acessórios Sapata ativa ISO 518 com contactos de dados e de sincronização e bloqueio de segurança
Sistema de iluminação A Iluminação avançada sem fios é suportada com o SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ou SB-500 como flash principal ou com o SU-800 como
criativa da Nikon (CLS) controlador; a Comunicação da informação de cor do flash é suportada 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 direta, flash, nublado, sombra, predefinição manual, tudo com exceção de predefinição 

manual com ajuste de precisão
Bracketing de equilíbrio  3 disparos em passos de 1
de brancos 
Servo da objetiva de  • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo permanente (AF-F) • Focagem manual (MF)
visualização em direto 
Modos de área de AF AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF seguimento do motivo
Focagem automática AF de deteção de contraste em qualquer parte do enquadramento (a câmara seleciona o ponto de focagem automaticamente quando AF prioridade 

ao rosto ou AF seguimento motivo está selecionado)
Seleção automática de cenas Disponível nos modos i e j 
Medição de filmagem Medição da exposição TTL através da utilização do sensor de imagem principal
Método de medição de filmagem Matriz
Tamanho de imagem (pixels) • 1920 × 1080, 60p (progressivo)/50p/30p/25p/24p,  Helevado/normal • 1280 × 720, 60p/50p, Helevado/normal • 640 × 424, 30p/25p,
e fotogramas por segundo Helevado/normal As velocidades de disparo de 30p (velocidade de disparo real de 29,97 fps) e 60p (velocidade de disparo real de 59,94 fps) estão 

disponíveis quando NTSC é selecionado para modo de vídeo; 25p e 50p estão disponíveis quando PAL é selecionado para modo de vídeo; a 
velocidade de disparo real quando 24p está selecionado é de 23,976 fps

Formato de ficheiro MOV
Compressão do vídeo Codificação de vídeo avançada H.264/MPEG-4
Formato de gravação de áudio PCM linear
Dispositivo de gravação de áudio Microfone estéreo externo ou incorporado; sensibilidade ajustável
Duração máxima 29 min. 59 s (20 min. em 1920 × 1080; 60p/50p, 3 min. no modo de efeito de miniatura)
Sensibilidade ISO 100 a 25 600 ISO
Monitor Ecrã tátil LCD multiângulo TFT de 8,1 cm (3,2 pol.), (3:2), aproximadamente 1 037 000 pontos (720 × 480 × 3 = 1 036 800 pontos), com ângulo de 

visualização de 170°, aproximadamente 100% de cobertura do enquadramento, ajuste de luminosidade e ligar/desligar controlo do sensor de 
movimento ocular

Reprodução Reprodução de imagem completa e de miniaturas (4, 12 ou 80 imagens ou calendário) com zoom de reprodução, reprodução de filmagens, 
apresentação de diapositivos de fotografias e/ou filmagens, apresentação de histogramas, realces, informações de fotografia, visualização de 
dados de localização, rotação automática da imagem, classificação de fotografias e comentário da imagem (até 36 carateres)

USB USB Hi-Speed; ligação à porta USB incorporada recomendada
Saída de vídeo NTSC, PAL
Saída HDMI Conetor HDMI do tipo C
Terminal para acessórios Controladores remotos sem fios: WR-1, WR-R10 (disponíveis em separado), Cabo de disparo remoto: MC-DC2 (disponível em separado),
 Unidades GPS: GP-1/GP-1A (disponível em separado)
Entrada de áudio Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro); suporta o Microfone estéreo ME-1 opcional
Padrões sem fios IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocolos de comunicação • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frequência de funcionamento 2412 a 2462 MHz (canais 1 a 11)
Alcance (linha de visão)  Aproximadamente 30 m (não assume qualquer interferência; o alcance pode variar consoante a força do sinal e a presença ou ausência de 

obstáculos)
Velocidade de transmissão 54 Mbps; velocidades de transmissão lógicas máximas segundo o padrão IEEE; as velocidades reais podem ser diferentes
Segurança • Autenticação: Sistema aberto, WPA2-PSK • Criptografia: AES
Configuração sem fios Suporta WPS
Protocolos de acesso Infraestrutura
Idiomas suportados Alemão, Árabe, Bengali, Búlgaro, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, 

Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Marati, Norueguês, Persa, Polaco, Português (Portugal e Brasil), Romeno, Russo, Sérvio, 
Sueco, Tailandês, Tâmil, Telugu, Turco, Ucraniano, Vietnamita

Bateria Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a
Adaptador CA Adaptador CA EH-5b; é necessário o conetor de alimentação EP-5A (disponível em separado)
Encaixe do tripé 1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões (L × A × P) Aproximadamente 124 × 97 × 70 mm.
Peso Aproximadamente 470 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo; aproximadamente 420 g (apenas corpo da câmara)
Ambiente de funcionamento Temperatura: De 0 a 40 °C; humidade: 85% ou menos (sem condensação)
Acessórios fornecidos Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a, Carregador de baterias MH-24, Ocular de borracha DK-25, Cabo USB UC-E23, Cabo de áudio e vídeo
(podem variar em função EG-CP16, Correia da câmara AN-DC3, Tampa do corpo BF-1B
do país ou da zona geográfica)
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• Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. • PictBridge é uma marca comercial. 
• HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comer-
ciais registadas da HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi é uma marca comercial registada de Wi-Fi Alliance®.  
• Google, Android™, Nexus e Google Play são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google 
Inc. • Os nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respeti-
vas empresas. • As imagens que aparecem nos visores, nos LCDs e nos monitores apresentadas neste folhe-
to são simuladas. • Todas as imagens de exemplo são ©Dixie Dixon


