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Bodite ustvarjalni v vsakem pogledu.

Najdite navdih iz vseh zornih 
kotov — premični zaslon LCD

Vzpodbudite svojo ustvarjalnost 
— uporabite nastavitev 

s posebnimi učinki za fotografije in 
videoposnetke v polni HD ločljivosti

Neverjetna kakovost 
fotografij — od fotoaparata 
D5100 lahko pričakujete več

Nikon D5100 omogoča s premičnim in 

vodoravno nastavljivim zaslonom LCD 

fotografiranje iz posebnih položajev  

in zornih kotov. Fotografiranje in  

snemanje videoposnetkov v polni HD 

ločljivosti ne bo nikoli več takšno, kot 

je bilo doslej.  

Z nastavitvijo za posebne učinke, ki je 

tokrat prvič na voljo v  Nikonovem  

D-SLR fotoaparatu,  boste spoznali 

svojo ustvarjalno plat.  Pripravite se na 

to, da bodo vaše  fotografije in video-

posnetki v polni HD ločljivosti zares 

edinstveni!

Zahtevajte kakovost, ki si jo zaslužite. 

Fotoaparat D5100 posname 

motive v bogatih barvah z vsemi 

podrobnostmi, pri čemer zagotavlja 

neverjetno ločljivost in kakovost tako 

pri fotografijah kot videoposnetkih 

v polni HD ločljivosti.

• Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8G IF-ED • Kakovost slike: RAW (NEF) • Osvetlitev: način [S], 1/350 sekunde, f/6,7 • Nastavitev beline: neposredna sončna svetloba • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno



4 5

 Poiščite navdih iz vseh zornih kotov — premični zaslon LCD na fotoaparatu D5100 vam pomaga 
                                                                                                              zajeti fotografije tako, kot želite

• O
bjektiv: A

F-S D
X N

IKKO
R 18-55 m

m
 f/3,5-5,6 G

 VR • Kakovost slike: R
AW

 (N
EF) • O

svetlitev: način [A
], 1/180 sekunde, f/5,6  

• N
astavitev beline: sam

odejna • O
bčutljivost: ISO

 100 • Picture Control: standardno

      Fotoaparat sem postavila nižje kot 
običajno in odkrila povsem nov zorni kot 
in spoznala kako drugačne so videti 
stvari.

Običajna fotografija v višini oči fotografa.

    Fotoaparat sem držal v višini 
pasu in prilagajal položaj toliko 
časa, da sem dobil popolno 
kompozicijo!

      Za še več ustvarjalnosti rad 
poiščem drugačen kot.

Ustvarite neverjetne videoposnetke — videoposnetki v polni HD 
ločljivosti (1920 × 1080/30p) in z vsemi prednostmi fotoaparatov D-SLR
S fotoaparatom D5100 lahko posnamete izjemne D-filme v polni HD ločljivosti, pri 
čemer vam pomagata stalni AF (AF-F) in natančen nadzor osvetlitve. Fotoaparat 
ima tudi vgrajeni funkciji urejanja videoposnetkov in snemanja zvoka (stereo 
z dodatnim mikrofonom). Skupaj z vsemi prednostmi fotoaparatov D-SLR, kot 
je na primer zameglitev ozadja, visoka občutljivost ISO in vsestranska 
združljivost z različnimi objektivi NIKKOR, lahko s tem modelom 
dosežete višjo raven snemanja videoposnetkov.

Po želji lahko s fotoaparatom uporabljate stereo mikrofon ME-1 za snemanje zvoka 
v stereo tehniki, pri čemer preprečite, da bi se na posnetku slišali zvoki, ki nastajajo 
s premikanjem objektivov med samodejno izostritvijo.

Premični zaslon LCD vam omogoča fotografiranje z različnih 
zornih kotov
Nov, velik 7,5-centimetrski (3-palčni) premični zaslon LCD se odpira vodoravno do 
naklona 180º ter navzgor in navzdol za kote med +180 do –90º. Zato lahko zdaj 
vidite, fotografirate in posnamete motive v različnih 
perspektivah. Poskusite narediti posnetke pod visokim 
kotom, v višini pasu za spontane posnetke v živo in 
snemanje videoposnetkov ali posnetke pod nizkim 
kotom za pogled s tal. Pri avtoportretih lahko fotoaparat 
D5100 postavite na stativ ali drugo stabilno površino in 
se vedno vidite na zaslonu.

270° 180°

Jasen pogled, samozavestno 
fotografiranje – ogled v živo in 

videoposnetki v polni 
HD ločljivosti 

Premični zaslon LCD z visoko 
ločljivostjo (pribl. 921.000 pik) in 
širokim vidnim kotom omogoča, da 
preverite kompozicijo med uporabo 
ogleda v živo ali snemanjem 
videoposnetkov v HD ločljivosti.
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 Vzpodbudite svojo ustvarjalnost — nastavitev  za posebne učinke ponuja veliko možnosti, ki jih lahko por
                                                                                                   abite med  fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov v polni HD ločljivosti

Samodejna izostritev za ostrejše motive v načinu 
ogleda v živo in med snemanjem videoposnetkov 
v polni HD ločljivosti 
Za izostritev v fotoaparatu D5100 imate na voljo več načinov 
delovanja z izostritvijo, ki so primerni za različne motive – 
uporabljate jih lahko tudi v načinu ogleda v živo in pri snemanju 
videoposnetkov v polni HD ločljivosti. Ko uporabite način AF-F, 
fotoaparat med snemanjem samodejno prilagaja izostritev.

     Ti dramatični učinki so prav neverjetni. 
Sedaj so moje fotografije in videoposnetki 
taki, kot da bi jih posnel z vrhunsko 
kinematografsko opremo!       — Izbirna barva

• O
bjektiv: A

F-S D
X N

IKKO
R 18-55 m

m
 f/3,5-5,6 G

 VR • Kakovost slike: Jpeg Fine • O
svetlitev: način [Izbirna barva], 1/125 sekunde, 

f/5,6 • N
astavitev beline: sam

odejna • O
bčutljivost: sam

odejna (ISO
 280) • Picture C

ontrol: standardno

Izberite do tri barve, ki bodo prikazane na sliki, 
preostanek pa bo ostal črno-bel.

Naredite bolj zabavne in bolj umetniške fotografije 
ter videoposnetke — način delovanja s posebnimi učinki

Fotografije bi morale biti vedno take, kot želite. Eden od 
načinov, da to dosežete, je, da gumb za izbiro načina delovanja 
nastavite na EFFECTS in izberete želeno možnost, na primer 
Selective color (Izbirna barva), Color sketch (Barvna skica) in 
Miniature effect (Učinek pomanjšanja). Vse omenjene učinke 
lahko uporabljate med snemanjem.

      Želel sem omehčati njene poteze, zato sem jo osvetlil 
z močno svetlobo.       — visoka osvetljenost
Ustvarjajte svetle, sijoče fotografije, polne posebnega razpoloženja.

      Sedaj so moje fotografije podobne 
umetniškim ilustracijam. In to 
dosežem s preprostim pritiskom na 
gumb!      — barvna skica
Spremenite svoje fotografije v barvne risbe. 
Videoposnetki, ki jih naredite v tem načinu, 
se predvajajo kot diaprojekcija, sestavljena iz 
serije fotografij. 

     Moj prizor izgleda kot miniatura.       — učinek  
pomanjšanja
Ko spremenite območje izostritve, so oddaljeni motivi videti pomanjšani. 
Videoposnetki učinka pomanjšanja se predvajajo z veliko hitrostjo.

     Ko odstraniš podrobnosti,  
se lahko prikaže nekaj  
posebnega.      — obris
Posnemite motive kot obris s svetlim 
ozadjem.

     Z izbiro tega načina sem poudaril 
dramatičnost prizora.       — nizka 
osvetljenost
Ustvarjajte temne, pozornost zbujajoče 
fotografije z izrazitimi poudarki.

     Neverjetno: fotoaparat lahko 
zajame tudi tako temen prizor.      — 
nočni pogled
Enobarvne fotografije v več odtenkih  
(črno-bele) lahko posnamete tudi pri zelo šibki 
svetlobi.

S fotoaparatom D5100 Nikon znova 
potrjuje svoje izkušnje v ergonomiji. 
Z novim stikalom poleg gumba za 
izbiro načina delovanja aktivirate ogled 
v živo. Da fotoaparat začne snemati, 
preprosto pritisnete poseben gumb 
poleg sprožilca. Pri tem motiva ne 
izgubite iz vidnega polja.

Prehod med fotografiranjem in snemanjem  videoposnetkov v polni HD ločljivosti v ogledu v živo je povsem preprost
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Izjemna kakovost fotografij — tipalo s 16,2 milijona efektivnih slikovnih točk 
in mehanizem za obdelavo fotografij EXPEED 2
Najnovejše tehnologije Nikon D-SLR v fotoaparatu D5100, med drugim tipalo CMOS 
formata DX in mehanizem za obdelavo EXPEED 2, zagotavljajo izjemno kakovost 
 fotografij.  

Čiste in jasne fotografije, tudi pri šibki 
 svetlobi
Fotoaparat D5100 ima vse tehnologije, ki jih potrebujete 
za doseganje izvrstnih rezultatov, tudi ko so pogoji  
svetlobe slabi. Tipalo CMOS ima občudovanja vreden 
doseg ISO (ISO 100 do 6400*) z zmanjšanjem šuma. 
Zato lahko fotografirate s krajšim časom osvetlitve ter 
zajamete prizore in motive z manj zameglitve. Zato bodo 
fotografije in videoposnetki v polni HD ločljivosti, tudi pri 
fotografiranju iz roke in pri slabši svetlobi, odlični.  

• O
bjektiv: A

F-S D
X N

IKKO
R 55-300 m

m
 f/4,5-5,6 G

 ED
 VR II • Kakovost slike: R

AW
 (N

EF) • O
svetlitev: način [A

], 1/90 sekunde, f/5,6  
• N

astavitev beline: neposredna sončna svetloba • O
bčutljivost: ISO

 100 • Picture Control: standardno

 Neverjetna kakovost slik — od slikovnega tipala  in sistema EXPEED 2 v fotoaparatu D5100 lahko pričakujete več

       Fotografije, ki sem jih posnel,  
morajo biti tako ostre in lepe, kot je sam 
motiv. 

*  Doseg ISO se lahko poveča do Hi 2 (enakovredno vrednosti ISO 25600), s čimer pridobite še več možnosti pri šibki 
svetlobi.

Čudovito prepletanje svetlobe in sence — 
funkcija Active D-Lighting
Funkcija Active D-Lighting, ki je uporabna v različnih 
 primerih, samodejno prikaže osvetlitve in sence visoko 
kontrastnih prizorov, tako da so kar najbolj podobni 
temu, kar zazna človeško oko. Funkcijo Active 
 D-Lighting pustite nastavljeno na Auto, da 
se samodejno prilagaja, ali pa glede na 
 pogoje fotografiranja ročno izberite njeno 
 raven.

Vse podrobnosti na svetlih in temnih delih motiva —  
HDR (High Dynamic Range)
Pri fotografiranju kontrastnih motivov, na primer oblakov, obsijanih s soncem in 
 ospredjem v senci, je bilo težko enakovredno prikazati obe teksturi. Toda z Nikonom 
D5100 je vse drugače. Ko pri nastavitvi HDR pritisnete sprožilec, fotoaparat D5100  
posname dve fotografiji: eno močneje osvetljeno in drugo manj osvetljeno.  
Fotoaparat ju združi v en posnetek s širokim  dinamičnim območjem z manj šuma  
in bogatejšimi barvnimi prehodi kot doslej*.

      Želel sem zajeti vse podrobnosti  
motiva, tako zelo svetle, kakor tudi  
temnejše dele motiva.

• O
bjektiv: AF-S DX N

IKKO
R 18-55 m

m
 f/3,5-5,6 G VR • Kakovost slike: Jpeg Fine • O

svetlitev: način [A], 1/750 sekunde, f/5,6 • N
astavitev beline: 

Senca• H
D

R: 3EV, nizko • O
bčutljivost: ISO

 200 • Picture Control: živahno
Manj osvetljena slika

Bolj osvetljena slika

S funkcijo 
Active D-Lighting

Brez funkcije 
Active D-Lighting

* Priporočamo uporabo trinožnika.

Ostri posnetki z malo šuma tudi pri šibki 
svetlobi.  

Poglejte podrobnosti, ki razkrivajo vrhunsko 
kakovost fotografij, ostrino in visoko 
 ločljivost. 

Poleg vrhunskega tipala CMOS, ki 
 zagotavlja odlične fotografije, ima 
 fotoaparat D5100 še Nikonov izreden 
mehanizem za obdelavo slik EXPEED 
2, ki z veliko hitrostjo obdeluje podatke 
in pomaga ustvarjati fotografije in 
 videoposnetke izjemne kakovosti.

tipalo CMOS

Kakovostne fotografije, 
ki jih zagotavlja samo 
Nikon

Če vsebuje vaš scenarij fotografiranja 
večje kontraste, vi pa želite, da so 
 podrobnosti vidne povsod, je prava 
 izbira HDR. Ker to zahteva združitev 
dveh zaporednih posnetkov, ni 
 primerno za fotografiranje premikajočih 
se motivov. Če fotografirate 
 premikajoči se motiv, izberite funkcijo 
Active  D-Lighting. Funkcijo Active 
 D-Lighting lahko uporabljate pri hitrem 
zaporednem fotografiranju ali pa jo 
kombinirate s funkcijo HDR, da je 
 učinek še močnejši. 

HDR ali Active D-Lighting: 
 Katero funkcijo uporabiti?
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 Več Nikonovih inovacij, ki vam po magajo ustvariti boljše fotografije

Natančno zajame motiv s širokim  kotom 
pokritosti — 11-točkovni sistem AF

11 točk izostritve v fotoaparatu D5100 in križna 
točka široko pokrivajo celotno sliko in zajamejo 
motiv z veliko ostrino. V načinu 3D-sledenja 
(11 točk) fotoaparat uporabi podatke sistema za 
prepoznavanje scene, zato da ohrani glavni 
 motiv izostren, tudi če se kompozicija 
 spremeni.

Opomba: Scenski načini, ki so na voljo v fotoaparatu D5100, so: portret, pokrajina, otrok, šport, bližnji posnetek, nočni portret, nočna pokrajina, zabava/znotraj, plaža/sneg, 
sončni zahod, mrak/zora, portret ljubljenčka, svetloba sveče, cvet, jesenske barve in hrana.

*  Pri uporabi AF
** Izbrano, ko fotoaparat prepozna prizor, ki ga ne pokrivajo načini portret, pokrajina, bližnji posnetek ali 

nočni način, ali za prizore, ki so primerni za samodejni način ali samodejno (brez bliskavice).

Naj fotoaparat izbere najprimernejši scenski način glede 
na prizor — samodejni izbor scene

Med fotografiranjem v načinu ogleda v živo, ko je gumb za izbiro 
načina delovanja nastavljen na samodejni način ali samodejno 
(brez bliskavice), bo samodejni izbor scene* samodejno izbral 
najprimernejši scenski način, pri čemer bo izbral portret, pokrajino, 
bližnji posnetek ali nočni portret. Prepustite fotoaparatu  
D5100, da izbere nastavitve za optimalne rezultate, sami pa se 
osredotočite na posnetek.

Prilagojene možnosti nastavitev foto-
aparata na dosegu vaših prstov —  
16 scenskih  načinov delovanja
D5100 ima scenske načine, ki ustrezajo različnim 
prizorom. Pet najbolj priljubljenih načinov 
 izberete z gumbom za izbiro načina delovanja, 
druge pa izberete tako, da nastavite gumb na 
SCENE in vrtite gumb za ukaze. Ko se odločite 
za enega, fotoaparat samodejno izbere ustrezne 
nastavitve, ki bodo zagotovile najboljše rezultate. 
Z Nikonovimi scenskimi načini vam nikoli ne bo 
treba skrbeti za nastavitve fotoaparata.

c Portret  d Pokrajina  e Bližnji posnetek  f Nočni portret  Z Samodejno**  
b Samodejno (brez bliskavice)**

Podaljšek roke — kompaktna, lahka oblika 
je primer Nikonovega uveljavljenega 
 ergonomskega oblikovanja
Fotoaparat se naravno prilega rokam, pri čemer 
ga lahko z intuitivnimi gumbi preprosto in udobno 
upravljate, tudi če fotografiranje traja dlje časa.

Zanesljivo ujemite trenutek —  hitro 
zaporedno fotografiranje s hitrostjo 
 približno 4 fotografije na sekundo

Porabi zelo malo energije, tako 
da s polno baterijo posnamete 
približno 660 fotografij*

Litij-ionska baterija za polnjenje 
EN-EL14 (priložena)

Čiste in jasne fotografije — 
Nikonov sistem za  odpravljanje 
prašnih delcev 
Manj prahu pomeni jasnejše 
 fotografije. Nikonov edinstveni 
sistem pomaga odstranjevati 
 prašne delce z optičnega 
 nizkofrekvenčnega filtra pred 
 slikovnim tipalom in 
s  pomembnih komponent zno-
traj fotoaparata.

Preprosto fotografiranje avtoportretov in bližnjih 
posnetkov — infrardeči sprejemniki za oddaljeni 
nadzor na sprednji in zadnji strani fotoaparata

Daljinski upravljalnik ML-L3 (po izbiri)

Optično iskalo s 95 %  
pokritostjo fotografije  — 
za jasen pogled in udobno 
fotografiranje brez 
 zakasnitve sprostitve zaklopa

Odlična svetloba kadarkoli jo  
potrebujete — pametna samodejna bliskavica
Bliskavica, vgrajena v D5100, je nepogrešljiva pri snemanju 

temnih ali od zadaj osvetljenih motivov, ker jih osvetli 
samodejno*. Zaradi nadzora bliskavice i-TTL lahko 
 vedno pričakujete rezultate naravnega videza.

* Ko je način delovanja za fotografiranje nastavljen na 
samodejno, portret, otrok, bližnji posnetek, nočni 
portret, zabava/znotraj, portret ljubljenčka aku barvna 
skica.

* Po standardih CIPA.

Šport Sončni zahod

Nočni portretHrana

Funkcija čiščenja 
slikovnega senzorja

Slikovni senzor

Nizkopasovni filter

Sistem nadzora 
pretoka zraka

Kanali za nadzor pretoka 
zraka
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Ustvarite svoj slog — 
Picture Control
Z Nikonovim sistemom za nadzor slike Picture 
Control lahko prilagodite videz in razpoloženje  
fotografij svojim željam. Izbirate lahko med  
šestimi nastavitvami: standardno, nevtralno,  
živahno, enobarvno, pokončno in ležeče.  
Izbrane nastavitve lahko shranite za uporabo  
v prihodnje.

Vaše orodje za bolj dinamično fotografiranje

Enobarvno Pokončno Živahno NevtralnoLežeče

Standardno

Vgrajeni pomočnik  — 
sistem za prepoznavanje scene
Ko skupaj delujeta tipalo RGB s 420 točkami in 
 tipalo CMOS, fotoaparat D5100 prepozna motiv 
in prilagodi samodejno osvetlitev, izostritev, 
 nastavitev beline in nadzor bliskavice i-TTL. Del  
te tehnologije je tudi AF s zaznavanjem obrazov.

Sistem za prepoznavanje scene

Tipalo RGB s 420 slikovnimi točkami Slikovno tipalo

AF

• Analiza osvetljenih delov
• Zaznavanje obrazov

•  Zoom obraza med predva-
janjem

• Prepoznavanje motiva
• Prepoznavanje  sprememb 
 kompozicije

• AF s prednostjo  obrazov

• Prepoznavanje  izvora sve-
tlobe

• Zaznavanje obrazov

AE in nadzor 
bliskavice i-TTL

Samodejna 
nastavitev beline

Predvajanje

Obdelava posnetkov v fotoaparatu takoj po 
 fotografiranju — funkcije za urejanje slik in 
 videoposnetkov
V fotoaparatu D5100 so številne funkcije urejanja, na primer 
Resize (Spreminjanje velikosti), obdelava NEF (RAW) in učinki 
filtrov: Skylight (UV-filter), Warm filter (Topli filter) in Cross 
screen (Zvezdni učinek). Poleg možnosti hitrega retuširanja 
in urejanja videoposnetka so na voljo še funkcije, kot sta 
nadzor popačenja in ribje oko. Ribje oko Cross Screen (Zvezdni učinek)

Tišina, ko jo potrebujete — 
način tihega sprožilca
V določenih okoliščinah utegne zvok sprožilca 
vznemiriti motiv. Način tihega sprožilca zmanjša 
glasnost notranjih 
 mehanizmov fotoaparata 
D5100 ob pritisku sprožilca 
tako, da na primer upočasni 
gibanje zrcala v trenutku, ko 
se zajame f otografija.

Ogled fotografij na HDTV — 
vmesnik izhoda HDMI
Fotografije in videoposnetke si lahko 
ogledate na televizorju in njihovo  
predvajanje upravljate z daljinskim  
upravljalnikom za TV*.
* Samo pri televizorjih, združljivih  
s funkcijo HDMI CEC.

Drugi elementi menija za retuširanje • D-Lighting • popravek učinka rdečih oči • obrezovanje (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 in 1:1) • enobarvna slika v več odtenkih (črno-bela,  
sepija in cianotipija) • učinki filtra (poudarjanje rdeče, zelene, in modre barve ter mehkobe) • barvno ravnotežje • prekrivanje slik • poravnava • barvni obris • barvna skica 
• nadzor perspektive • učinek pomanjšanja • izbirna barva

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR
Ta zmogljivi super-telefoto zoom z možnostjo zmanjšanja vibracije 
(VRII) omogoča, da se povsem približate oddaljenim motivom, ko 
 fotografirate in držite fotoaparat v roki. Močan učinek stiskanja 
 pomaga ustvariti dinamične fotografije. Odlično za šport in divje živali.

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8 G  
Kompaktni primarni objektivi kot je ta, zagotavljajo čudovito 
 zamegljenost ozadja pri portretih in ostre fotografije pri fotografiranju, 
ko držite fotoaparat v rokah pri najbolj odprti zaslonki – tudi pri šibki 
svetlobi.

AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
S tem ultra širokokotnim zoomom poudarite perspektivo na slikah. 
Odličen je za pokrajinske fotografije ali tesne notranje prostore.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
Z možnostjo delovanja na daljavo in zmanjšanjem vibracije (VRII) ta 
objektiv omogoča makrofotografiranje motivov, ki se jim težko 
 približate, tudi brez uporabe stativa.

Odličnost na preprost način 
— bliskavice

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5 G ED • Kakovost slike: RAW (NEF)  
• Osvetlitev: način [M], 1/60 sekunde,f/ 4 • Nastavitev beline: samodejna  
• Občutljivost: ISO 400 • Nadzor slike: standardno

Razširite svoj pogled — objektivi NIKKOR

Kakovost — za raznoliko uporabo
Fotografiranje z digitalnimi fotoaparati SLR je še prijetnejše, ker omogočajo, 
da na njih menjujete objektive. Objektivi NIKKOR, ki jih visoko cenijo 
fotografi povsod po svetu, pokrivajo celo paleto goriščnih razdalj,  
pri čemer lahko izbirate med vrsto modelov s fiksno goriščno  
razdaljo,  zoomom, ribjim očesom ter modeli Micro in PC-E. 

Ustvarjalnost brez meja

D5100 je opremljen s priročno vgrajeno bliskavico, z dodatnimi 
bliskavicami Nikon Speedlight pa je fotografiranje še bolj 
 preprosto in ustvarjalno. Kompaktna in lahka bliskavica 
 SB-400 je priročna za transport, ima nadzor i-TTL in funkcijo 
odbojnega osvetljevanja, večfunkcijska bliskavica 

SB-700 pa je združljiva z različnimi 
funkcijami Nikonovega sistema 
Creative Lighting.  

SB-700

Uporaba bliskavice SB-700 z odbojnim osvetljevanjem za naravnejši 
 videz pri uporabi bliskavice. 

SB-400

Opomba: D5100 je zasnovan izključno za uporabo z objektivi NIKKOR AF-S 
in AF-I, ki so opremljeni z motorčkom za samodejno izostritev.
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Programska oprema za obdelavo fotografij — programska 
 oprema ViewNX 2 (priložena)
Ta preprosta in intuitivna programska oprema vam pomaga, da so vaše foto-
grafije in videoposnetki polne HD ločljivosti dejansko izvrstni. ViewNX 2 
omogoča prenašanje in brskanje po posnetkih, poleg tega pa ima še  
nekatera orodja za urejanje fotografij, na primer za 
spreminjanje velikosti, nadzor svetlosti, obrezovanje, 
poravnavo in obdelavo slik NEF (RAW). S funkcijami 
za urejanje videoposnetkov lahko hitro in preprosto 
ustvarite povsem originalne videoposnetke. Ker je 
programska oprema ViewNX2 združljiva z Nikonovo 
storitvijo za shranjevanje in skupno rabo slik my  
Picturetown, lahko te videoposnetke brez uporabe  
brskalnika neposredno prenesete in shranite.

Programska oprema za hitro in preprosto urejanje slik 
z intuitivnim delovanjem — Capture NX 2 (po izbiri)
Capture NX 2 je programska oprema vrhunske  
zmogljivosti in s celo vrsto različnih funkcij za  
urejanje fotografij, ki jih podpira tehnologija  
U Point®. Različne tehnike urejanja posnetkov  
dosežete  preprosto tako, da postavite različne vrste 
 nadzornih točk in prilagodite drsnike. Nadzorne 
t očke za izbor omogočajo, da označena območja po 
želji izboljšate na primer z možnostjo D-Lighting ali 
prilagajanjem svetlosti.

Programska oprema

 Izboljšajte kakovost vaših fotografij

Pametna storitev za skupno rabo in shranjevanje fotografij  
— my Picturetown
Nikonovo spletno mesto za shranjevanje in skupno rabo posnetkov my Picturetown omogoča 
preprosto shranjevanje, upravljanje ter skupno rabo fotografij z družino in prijatelji z vsega  
sveta. Članstvo je brezplačno in vključuje shrambo največ 2 GB fotografij in/ali videoposnetkov. 
Z dodatnim plačilom registracije lahko svoj prostor razširite na 200 GB*! Uživajte v storitvi my 
Picturetown kadar koli in kjer koli.   
* Plačilo in razpoložljivost se lahko razlikujeta glede na državo.

Odobrene pomnilniške kartice
Za uporabo s fotoaparatom D5100 so bile preizkušene in odobrene spodaj navedene pomnil-
niške kartice SD. Za snemanje videoposnetkov priporočamo kartice s hitrostjo zapisovanja ra-
zreda 6 ali boljše. Pri uporabi kartic z nižjo hitrostjo zapisovanja se utegne snemanje nepriča-
kovano prekiniti.

  Pomnilniške kartice SD  Pomnilniške kartice SDHC*5 Pomnilniške kartice 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 —

Zmogljivost pomnilniških kartic
Spodnja tabela prikazuje približno število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti 
na pomnilniško kartico Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC velikosti 8 GB pri 
različnih nastavitvah kakovosti in velikosti fotografij.
Kakovost fotografije  Velikost fotografije  Velikost datoteke*1 Št. fotografij*1   Zmogljivost  
     predpomnilnika*2

NEF (RAW) + Velika 23,9 MB 244 10
kakovostni JPEG*3 Srednja 20,8 MB 279 10 
 Mala 18,4 MB 311 11
NEF (RAW) + Velika 20,4 MB 285 10
običajni JPEG*3 Srednja 18,6 MB 307 10 
 Mala 17,4 MB 325 12
NEF (RAW) +  Velika 18,3 MB 311 10
osnovni JPEG*3 Srednja 17,5 MB 324 10 
 Mala 16,9 MB 333 12
NEF (RAW)  – 16,4 MB 343 16
 Velika 7,1 MB 844 100
Kakovostni JPEG Srednja 4,4 MB 1400 100 
 Mala 2,0 MB 3300 100
 Velika 3,9 MB 1600 100
Običajni JPEG Srednja 2,2 MB  2900 100 
 Mala 1,0 MB 6200 100
 Velika 1,8 MB 3300 100
Osnovni JPEG Srednja 1,1 MB 5700 100 
 Mala 0,5 MB 11400 100

*1 Vse številke so približne. Velikost datotek se razlikuje glede na zajete motive.
*2 Največje število posnetkov, ki so lahko shranjeni v predpomnilniku pri ločljivosti ISO 100. Številka je 

manjša, če je vklopljeno zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi ali samodejni nadzor popačenosti.
*3 Velikost slike velja samo za slike JPEG. Velikosti slik NEF (RAW) ni mogoče spremeniti. Velikost datoteke 

je skupna velikost slik NEF (RAW) in JPEG.
*4 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali naprava podpira kartice 

velikosti 2 GB.
*5 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali je naprava združljiva 

z SDHC. Fotoaparat podpira UHS-1.
*6 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali 

je naprava združljiva z SDXC. Fotoaparat podpira UHS-1.

1 Gumb za izravnavo osvetlitve/
gumb zaslonke/gumb za izravnavo 
bliskavice

2 Sprožilec
3 Stikalo za vklop/izklop
4 Infrardeči sprejemnik (spredaj)
5 Gumb za informacije
6 Gumb za ogled v živo (Live view)
7 Gumb za snemanje videoposnetka
8 Gumb za izbiro načina delovanja
9 Pomožna luč za AF/lučka za 

 samosprožilec/lučka za zmanjšanje 
učinka rdečih oči

! Vgrajena bliskavica
" Nastavek za dodatno opremo 

(za dodatne bliskavice Speedlight)
# Zvočnik
$ Mikrofon
% Gumb za način delovanja z bliskavi-

co/za  izravnavo bliskavice
& Gumb za samosprožilec/funkcijski 

gumb
( Pokrov priključkov (vtičnica za 

 dodatke, priključek USB in A/V, 
 priključek HDMI z majhnimi 
 nožicami, priključek za zunanji 
 mikrofon)

) Gumb za sprostitev objektiva
~ Infrardeči sprejemnik (zadaj)
+ Zaslon
, Gumb za meni/ponastavitev 

z  dvema gumboma
- Okular iskala
. Gumb za prilagajanje dioptrije
/ Gumb za urejanje informacij/ 

ponastavitev z dvema gumboma
: Gumb AE-L/AF-L/gumb za zaščito
; Gumb za ukaze
< Gumb za predvajanje
= Večnamenski izbirnik

> Gumb OK
? Pokrov reže za pomnilniško kartico
@ Lučka za dostop do pomnilniške 

kartice
[ Gumb za povečavo med 

 predvajanjem
\ Gumb za brisanje
] Gumb za sličice/pomanjšavo med 

predvajanjem/za pomoč
^ Pokrov predalčka za baterije
_ Nastavek za trinožnik

Sistemska tabela

DODATNA OPREMA ZA ISKALO BLISKAVICE

Povečevalo
DG-2

Priključek za  
pravokotni prikaz 

DR-6

Objektivi za popravljanje za okular  
DK-20C (od –5 do +3  m-1)

Vmesnik okularja DK-22

Pokrovček okularja DK-5*

Gumijast nastavek 
 za oči DK-20*

Speedlight
SB-910 Speedlight

SB-700

Speedlight
SB-400

Komplet za 
 daljinsko upravlja-

nje zoomiranja 
Speedlight R1C1

Vmesnik za nasta-
vek za dodatno 
opremo AS-15

Priključek za digiskop za 
 digitalne zrcalno-refleksne 

fotoaparate FSA-L1

Priključek za digiskop za 
 digitalne zrcalno-refleksne 

fotoaparate FSA-L2

Nikonove bliskavice 
SB-910/700/400

Studijske  
bliskavice**

TTL kabel za daljinsko 
 fotografiranje SC-28, 29

Naprava GPS 
GP-1

Kabel za daljinsko 
 fotografiranje MC-DC2

Brezžični daljinski 
upravljalnik ML-L3

Litij-ionska baterija za 
 polnjenje EN-EL14*

Električni vmesnik EH-5b
Električni priključek

EP-5A

Poltrda torbica 
CF-DC2

Stereo mikrofon 
ME-1

Pomnilniška kartica 
SD**

Kabel USB UC-E6*

Capture NX 2 Camera Control Pro 2 ViewNX 2*

Osebni računalnik**

Televizijski zaslon**

Kabel HDMI**†

Avdio/video kabel EG-CP14*†

DALJINSKI UPRAVLJALNIK, DODATNA OPREMA ZA GPS 
IN STEREO MIKROFON

ELEKTRIČNI VMESNIKI, BATERIJE IN PAKETI BATERIJ TORBICA

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA ZA TV

OBJEKTIVI NIKKOR

DODATNA OPREMA ZA 
FOTOGRAFIRANJE S 
POMOČJO TELESKOPA

Model D5100 je posebej 
oblikovan za uporabo 
z objektivi NIKKOR AF-S in 
AF-I, opremljenimi z 
 motorčkom za samodejno 
izostritev.

Polnilnik baterij MH-24*

Adapter za kartice PC**
Bralnik pomnilniških kartic SD**

   *Priložena dodatna oprema     **Izdelki drugih proizvajalcev† Ko si na TV-sprejemniku, povezanem s fotoaparatom prek avdio-video kabla, ogledujete videoposnetek, kjer je zvok posnet  
v stereo različici s stereo mikrofonom ME-1, je zvočni izhod v mono zapisu. Povezave HDMI podpirajo stereo izhod. 

Deli in nadzorni gumbi



Vrsta Digitalni fotoaparat z zrcalno-refleksnim objektivom
Nastavek za objektiv Nikonov nastavek F (s kontakti za AF)
Efektivni kot prikaza Pribl. 1,5 × goriščna razdalja (format Nikon DX)
Efektivno število slikovnih točk 16,2 milijona
Slikovno tipalo 23,6 × 15,6 mm tipalo CMOS
Skupno število slikovnih točk 16,9 milijona
Sistem za odstranjevanje Sistem za čiščenje slikovnega senzorja, sistem za nadzor pretoka zraka, referenčni podatki 
prašnih delcev  funkcije odstranjevanja prahu s slike (potrebna dodatna programska oprema Capture NX 2)
Velikost fotografije 4928 × 3264 (V), 3696 × 2448 (S), 2464 × 1632 (M)
(v slikovnih točkah)
Format datotek • NEF (RAW): 14-bitno stiskanje, • JPEG: Osnovni JPEG., združljiv s kakovostnim (pribl. 1:4), 

normalnim (pribl. 1:8) ali osnovnim (pribl. 1:16) stiskanjem • NEF (RAW) + JPEG: fotografija, 
posneta tako v formatu NEF (RAW) kot v formatu JPEG

Sistem Picture Control Standardno, nevtralno, živahno, enobarvna slika v več odtenkih, pokončno, ležeče; izbrano 
 možnost Picture Control lahko spreminjate; shranjevanje za poljubne funkcije Picture Control

Mediji Pomnilniške kartice SD (Secure Digital), SDHC in SDXC
Datotečni sistem DCF (standard oblikovanja datotečnega sistema fotoaparata) 2.0, DPOF (oblika zapisa Digital 

Print Order Format), Exif 2.3 (datotečni format izmenljivih slik za digitalne fotoaparate), 
 PictBridge

Iskalo Zrcalno-refleksno iskalo s petstranim ogledalom v višini oči
Pokritost fotografije Pribl. 95 % vodoravno in 95 % navpično
Povečava Pribl. 0,78 × (50 mm f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m-1)
Razdalja okular–oko 17,9 mm (-1.0 m-1)
Prilagoditev dioptrije Od –1,7 do +0,7 m-1

Zaslon izostritve Zaslon B BriteView Clear Matte Mark VII tipa B
Refleksno zrcalo Hitra vrnitev
Zaslonka objektiva Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi Samodejna izostritev je na voljo z objektivi AF-S in AF-I; ni na voljo z drugimi vrstami objektivov 

G in D, objektivi AF (IX-NIKKOR in objektivi za F3AF niso podprti) in objektivi AI-P; objektive 
brez CPE se lahko uporablja v načinu M, vendar merilnik osvetlitve fotoaparata ne bo deloval

 Elektronski daljinomer se lahko uporablja z objektivi, ki imajo največjo zaslonko f/5,6 ali hitrejšo.
Vrsta sprožilca Elektronsko nadzorovan sprožilec v goriščni ravnini
Hitrost sprožilca Od 1/4000 s do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV; podaljšana osvetlitev; čas (potreben je dodaten 

daljinski upravljalnik ML-L3)
Hitrost sinhronizacije bliskavice X = 1/200 s; z zaklopom se sinhronizira pri času osvetlitve 1/200 s ali počasneje
Način sprostitve zaklopa 8 (posamezni posnetek), s (neprekinjeno fotografiranje), E (samosprožilec), " (način  

zakasnjenega fotografiranja), # (način za hitro odzivno fotografiranje), J (tihi način)
Hitrost fotografiranja Do 4 fotografije/s (ročna izostritev, način M ali S, čas osvetlitve 1/250 s ali krajši, vse ostale  

nastavitve nastavljene na privzete vrednosti)
Samosprožilec 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 do 9 posnetkov
Merjenje osvetlitve Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB s 420 slikovnimi točkami
Način merjenja • Matrično: 3D barvno matrično merjenje II (objektivi tipa G in D); barvno matrično merjenje  

II (drugi objektivi s CPE) • Sredinsko uteženo merjenje: 75 % teže ima 8-milimetrski krog  
v sredini fotografije. • Točkovno merjenje: izmeri 3,5-milimetrski krog (pribl. 2,5 % posnetka)  
v izbrani točki izostritve

Obseg  • Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: 0 –20 EV • Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)
Priključek za merjenje osvetlitve CPE
Način osvetlitve Samodejni načini (isamodejno, j samodejno, brez bliskavice); programirano samodejno  

s prilagodljivim programom (P); samodejna nastavitev hitrosti sprožilca (S); samodejna nastavitev 
zaslonke (A); ročno (M); scenski načini (k portret; l pokrajina; p otrok; m šport; n bližnji po-
snetek; o nočni portret; r nočna pokrajina; s zabava/znotraj; t plaža/sneg; u sončni zahod; 
v mrak/zora; w portret ljubljenčka; x svetloba sveče; y cvet; z jesenske barve; 0 hrana); načini 
delovanja s posebnimi učinki (% nočni pogled; g barvna skica; ( učinek pomanjšanja;  
3 izbirna barva; 1 obris; 2 visoka osvetljenost; 3 nizka osvetljenost)

Izravnava osvetlitve Od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Kadriranje osvetlitve 3 fotografije v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev je zaklenjena pri ugotovljeni vrednosti z gumbom AE-L/AF-L
Občutljivost ISO ISO od 100 do 6400 v korakih po 1/3 EV; mogoča je nastavitev tudi na pribl. 0,3, 0,7 1 ali 2 EV 
(indeks priporočene osvetlitve) (enakovredno ISO 25600) nad ISO 6400; na voljo je samodejni nadzor občutljivosti ISO
Active D-Lighting Samodejno, zelo visoko, visoko, normalno, nizko, izključeno
ADL kadriranje 2 posnetka
Samodejna izostritev Modul za samodejno izostritev Nikon Multi-CAM 1000 z zaznavanjem faze TTL, 11 točkami 

 izostritve (vključno z eno križno točko) in pomožno lučjo za AF (doseg približno 0,5–3 m)
Območje zaznavanja Od –1 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo pogon objektiva • Samodejna izostritev (AF): enojni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C); samodejna 

izbira AF-S/AF-C (AF-A); predvidljivo sledenje izostritve se samodejno vklopi glede na stanje 
motiva • Ročna izostritev (MF): Uporabite lahko elektronski daljinomer

Točka izostritve Izbirate lahko med 11 točkami izostritve
Način delovanja s Enotočkovno samodejno ostrenje, AF z dinamičnim področjem, AF s samodejno izbiro 
področjem AF  področij, AF s 3D-sledenjem (11 točk)
Zaklepanje izostritve Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enojni servo AF) ali s pritiskom 

gumba AE-L/AF-L
Vgrajena bliskavica i, k, p, n, o, s, w, g Samodejna bliskavica s samodejnim aktiviranjem; P, S, A, M, 0 : ročno 

aktiviranje s pritiskom gumba
Vodilno število Pribl. 12/39, 13/43 z ročno bliskavico (m/ft, ISO 100, 20 °C)

Nadzor bliskavice • TTL: uravnotežena do-osvetlitev i-TTL in standardna bliskavica i-TTL za digitalne fotoaparate 
SLR, ki uporablja tipalo RGB s 420 slikovnimi točkami, sta na voljo z vgrajeno bliskavico in  
bliskavicami SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-400 (uravnotežena do-osvetlitev 
i-TTL je na voljo, če je izbrano matrično ali sredinsko uteženo merjenje) • Samodejna zaslonka: 
Na voljo z bliskavicama SB-910, SB-900/SB-800 in objektivom CPE • Samodejna brez-TTL: 
Podprte bliskavice so SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 in SB-22S 
• Ročna nastavitev razdalje: na voljo z bliskavicami SB-910, SB-900, SB-800 in SB-700

Način delovanja Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, samodejna počasna sinhronizacija, 
z bliskavico  samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, do-osvetlitev, zmanjšanje  

učinka rdečih oči, počasna sinhronizacija, počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, 
počasna sinhronizacija zavese na zadnji strani, sinhronizacija zavese na zadnji strani, izključeno

Izravnava bliskavice Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Indikator pripravljenosti Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 
bliskavice  ali SB-400 popolnoma napolnjena; utripa 3 s po tem, ko se bliskavica sproži pri polni moči.
Nastavek za dodatno Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi kontakti in varnostnim 
opremo  zaklepanjem
Sistem osvetljevanja Napredno brezžično osvetljevanje podpira SB-910, SB-900, SB-800 ali SB-700 kot glavno 
Nikon Creative Lighting  bliskavico ali SU-800 kot upravljalnik; posredovanje informacij o barvi bliskavice podpirajo 
System (CLS)  vgrajene bliskavice in vse bliskavice, združljive s sistemom CLS
Priključek za sinhronizacijo Vmesnik za prilagajanje usklajevanja AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline Samodejno, žareče, fluorescentno (7 možnosti), neposredna sončna svetloba, bliskavica, 

oblačno, senca, ročna prednastavitev, natančna nastavitev za vse razen za ročno prednastavitev
Kadriranje nastavitve beline 3 slike v posameznih korakih
Servo pogon objektiva • Samodejna izostritev (AF): Enojni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F); 
v načinu ogleda v živo • Ročna izostritev (MF) Način delovanja s področjem AFAF s prednostjo obrazov, AF za široko 

območje, AF za običajno območje, AF za sledenje motivu
Samodejna izostritev AF z zaznavanjem kontrasta kjerkoli na sliki (ko je izbrana možnost AF s prednostjo obrazov ali 

AF za sledenje motivu, fotoaparat samodejno izbere točko izostritve)
Samodejni izbor scene Na voljo v načinih i in j 
Merjenje videoposnetkov Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
Način merjenja Matrično
Velikost okvirja • 1920 × 1080, 30p/25p/24p, ★ visoko/normalno • 1280 × 720, 30p/25p/24p, ★ visoko/normal
(v slikovnih točkah)  no • 640 × 424, 30p/25p, ★ visoko/normalno
in hitrost sličic Hitrost sličic 30p (dejanska hitrost 29,97 sličic na sekundo) je na voljo, ko je za video način  

izbrana možnost NTSC; 25p je na voljo, ko je za video način izbrana možnost PAL; dejanska  
hitrost sličic, ko je izbrana možnost 24p, je 23,976 sličic na sekundo

Format datotek MOV
Stiskanje videoposnetkov Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Format snemanja zvoka Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka Vgrajen mono ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Zaslon Premični 7,5-centimetrski (3-palčni) nizkotemperaturni polisilikonski zaslon TFT LCD s približno 

921.000 slikovnimi točkami (VGA), 170-stopinjskim vidnim kotom, približno 100-odstotno  
pokritostjo fotografije in prilagajanjem svetlosti

Predvajanje Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9, 72 slik ali koledar) z zoomom med 
 predvajanjem, predvajanje videoposnetkov, diaprojekcija, osvetlitve, prikaz histograma, 
 samodejni zasuk slik in opombe fotografij (do 36 znakov)

USB Hi-Speed USB
Video izhod NTSC, PAL
Izhod HDMI Mini priključek HDMI (tip C)
Vtičnica za dodatke Kabel za daljinsko fotografiranje MC-DC2 (na voljo posebej), GPS enota GP-1 (na voljo posebej)
Avdio vhod Priključek stereo z mini nožicami (premer 3,5 mm)
Podprti jeziki Arabščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), češčina, danščina, nizozemščina, 

 angleščina, finščina, francoščina, nemščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, 
norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina

Baterija Ena litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL14
Električni vmesnik Električni vmesnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5A (na voljo posebej)
Nastavek za trinožnik 1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (D × V × Š) Pribl. 128 × 97 × 79 mm (5,0 × 3,8 × 3,1 palca)
Teža Pribl. 560 g (1 lb. 3,7 oz.) z baterijo in pomnilniško kartico, vendar brez pokrovčka ohišja; pribl. 

510 g/(1 lb. 2 oz.) (samo ohišje fotoaparata) 
Okolje delovanja Temperatura: 0–40 °C; vlažnost: Manj kot 85-odstotna (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema Litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL14, polnilnik baterij MH-24, pokrovček okularja DK-5, 
(lahko se razlikuje glede na  gumijast nastavek za oči DK-20, USB-kabel UC-E6, avdio video kabel EG-CP14, pas fotoaparata 
državo ali območje)  AN-DC3, pokrovček ohišja BF-1B, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, CD-ROM  

s programsko opremo ViewNX 2

Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu Nikon SLR D5100

• Microsoft in Windows, Windows 7 so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation 
v Združenih državah in/ali drugih državah. • Macintosh in QuickTime sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki 
družbe Apple Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. • Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke družbe 
SD Card Association. • PictBridge je blagovna znamka. • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface 
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC. • Google Maps™ je blagovna znamka 
družbe Google Inc. • Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke posameznih podjetij. 
• Fotografije, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in ostalih zaslonih v tej brošuri, so simbolične.
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