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 Z vdelano
funkcijo Wi-Fi ® svoje 

slike hitro delite z drugimi

Pripravite se na fotografiranje 

posebnih prizorov. Svet 

Nikonovih digitalnih 

zrcalnorefleksnih fotoaparatov 

je s popolnoma novim modelom Nikon D5300 postal še bolj 

razburljiv. S 24,2 milijona slikovnih točk izkusite neverjetno 

kakovost slike digitalnih zrcalnorefleksnih fotoaparatov – 

to izjemno visoko število slikovnih točk poskrbi za odlično 

ločljivost in izjemno globino podrobnosti. Izkoristite prednosti 

Nikonovih ekskluzivnih tehnoloških novosti, kot sta slikovni 

procesor EXPEED 4 in funkcije Picture Control. Občudujte 

osupljivo ostrino objektivov NIKKOR, katerim zaupajo 

profesionalni fotografi po vsem svetu. Kombinacija vseh teh 

elementov fotoaparatu D5300 omogoča ustvarjanje slik in 

videoposnetkov, kakršne ste si vedno želeli – celoten postopek 

je hiter in zabaven. Vaše slike lahko nato takoj delite z drugimi, 

tako da za povezavo s pametnimi napravami uporabite 

vgrajeno funkcijo Wi-Fi®. Zdaj je pravi čas za izjemne slike in 

videoposnetke. Zdaj je pravi trenutek, da predstavite svojo 

zgodbo. S fotoaparatom D5300 imate vajeti v svojih rokah.

24,2
milijona 

slikovnih točk

EXPEED

4Izjemne fotografije. Takojšnja  povezava.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [M], 1/60 s, f/11 • Nastavitev beline: Auto • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno      ©Kwaku Alston
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Popolnoma nova raven  
kakovosti slike

Nikon jo omogoča s popolno kombinacijo slikovnega tipala, slikovnega procesorja, 
tehnologije Picture Control in objektivov NIKKOR
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Tipalo z velikim številom slikovnih točk: 
neverjetna ostrina slike
Fotoaparat D5300 z izjemno 
velikim številom slikovnih točk  

med drugim omogoča neverjetno ostre in bogate 
podrobnosti ter mehke in naravne tone kože.  
K izvrstni kakovosti slike prispeva predvsem 
Nikonovo izjemno novo slikovno tipalo CMOS 
formata DX* v fotoaparatu D5300. Neverjetne 
barve. Neverjetne podrobnosti. Ko želite ujeti najbolj dragocene 
spomine, fotoaparat D5300 poskrbi za oboje.  
*Zasnovan brez optičnega nizkoprehodnega filtra (OLPF). Tako omogoča pravo ločljivost 
slikovnega tipala z velikim številom slikovnih točk, ki skupaj z izboljšano zmogljivostjo 
upodabljanja objektivov NIKKOR poskrbi za izjemno reprodukcijo podrobnosti.

 
Natančna reprodukcija barv, majhna 
stopnja šuma in hitro delovanje
Izkoristite celoten potencial  
24,2 milijona efektivnih slikovnih 

točk. Nikonov novi slikovni procesor EXPEED 4 
poskrbi za izjemno barvo slik in videoposnetkov. 
Ta edinstveni sistem z neštetimi bliskovito 
hitrimi operacijami ustvarja neverjetno 
kakovostne slike. Pričakujte manjšo stopnjo šuma, natančnejše tone 
in pristne črne barve tudi pri fotografiranju v šibki svetlobi ali slabo 
osvetljenih prostorih. Nikonova ekskluzivna tehnologija poleg tega 
fotoaparatu D5300 pomaga doseči standardni razpon občutljivosti 
ISO od 100 do 12.800, ki je razširljiv do nastavitve, enakovredne  
ISO 25.600 (Hi 1), tako da se lahko učinkom tresenja fotoaparata  
v šibki svetlobi izognete s krajšim časom zaklopa. Poleg tega 
omogoča tudi izjemno reprodukcijo barv ter barvne prehode  
v celotnem razponu občutljivosti. Nikonova imenitna funkcija 
zmanjšanja šuma tudi pri visokih 
vrednostih ISO realizira čudovite 
teksture z minimalno stopnjo 
barvnega šuma. EXPEED 4 
upravlja ogromne količine 
podatkov osupljivo hitro, tako  
da lahko uživate v nemotenem 
fotografiranju, medtem ko 
fotoaparat namesto vas opravlja 

težko delo. 

Brezkompromisna optična kakovost
Za želeni ustvarjalni učinek lahko izberete enega od 
številnih objektivov NIKKOR. Objektivom NIKKOR 

zaupajo mnogi vrhunski profesionalni fotografi po svetu, saj 
poskrbijo za brezprimerno ostrino in jasnost ter skupaj s fotoaparati 
Nikon zagotavljajo opazno razliko v kakovosti – tako so popolni 
spremljevalci fotoaparatov z visokoločljivostnimi slikovnimi tipali,  
kot je D5300. 

 

Prilagojeni toni in barve s 
funkcijo Picture Control

Z Nikonovim edinstvenim sistemom Picture Control 
lahko prilagodite videz slik in videoposnetkov. 
Izbirate lahko med šestimi nastavitvami*: 
standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, 
portretom in pokrajino. Z izboljšano reprodukcijo barv slikovnega 
procesorja EXPEED 4 fotoaparat D5300 poskrbi za jasnejše in še 
lepše slike. Ročno lahko prilagodite ostrino ali kontrast, pri čemer 
lahko učinke potrdite tudi med pogledom v živo. 

*Na voljo v načinih P, S, A in M. 
Fotoaparat v drugih načinih fotografiranja 
samodejno izbere ustrezno nastavitev 
funkcije Picture Control. 
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• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR  
• Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [M], 1/20 s, f/8  
• Nastavitev beline: Auto • Občutljivost: ISO 12.800  
• Picture Control: standardno
©Kwaku Alston

24,2 

milijona slikovnih 
točk brez optičnega 

nizkoprehodnega filtra 
(OLPF)

EXPEED

4
Funkcija 
Picture 
Control

Objektivi

Tipalo CMOS

Živahno



Čudovite trenutke lahko  preprosto delite takoj

• Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [M], 1/500 s, f/2,8 • Nastavitev beline: Auto • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno          ©Kwaku Alston • Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [A], 1/2000 s, 
f/4 • Nastavitev beline: Auto • Občutljivost: ISO 125 • Picture Control: standardno  
©Kwaku Alston

• Objektiv: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [M], 1/200 s, f/9 
• Nastavitev beline: Auto • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno
 ©Kwaku Alston

Vgrajena 
funkcija
Wi-Fi

®

Pošiljajte slike neposredno v storitve 
družabnih omrežij, kot so Facebook, 
Instagram in druga

Vaši prijatelji bodo osupnili, ko bodo videli, 
kako preprosto in hitro s fotoaparatom 
D5300 delite slike z njimi. Neverjetna 
kakovost slik takoj pritegne pozornost in 
oznake »všeč mi je«.

Pametna naprava kot oddaljeni  
zaslon ali daljinski upravljalnik

Prednost povezave Wi-Fi® se ne konča pri 
ogledu slik – z njo jih lahko tudi zajemate. 
Funkcija oddaljenega fotografiranja 
omogoča proženje fotoaparata na daljavo, 
medtem ko uporabljate zaslon pametne 
naprave za oddaljeni pogled v živo in 
potrjevanje. Popolna izbira za ustvarjanje 

skupinskih fotografij.

Z le nekaj koraki pošljite 
najboljše posnetke
Naj se deljenje slik z drugimi začne: funkcija 

Wi-Fi® je vgrajena v fotoaparat D5300. Tako niso potrebni 
nobeni kabli ali dodatna oprema – potrebujete samo 
fotoaparat in pametno napravo. Preprosto izberite želene 
slike in že so pripravljene za prenos v pametni telefon ali 
tablični računalnik. Slike lahko prenašate, ne da bi morali 
prekiniti fotografiranje. Posebno računalniško znanje ni 
potrebno. D5300 omogoča preprostejše deljenje izjemnih 
posnetkov takoj, ko jih ustvarite.  

Program v napravi: hitra in preprosta uporaba
Pametno napravo na povezavo pripravite tako, da iz 
ustrezne spletne trgovine s programi prenesete 
orodje Wireless Mobile Utility.  
Hitro, preprosto in brezplačno.  

† Zgornji prikaz velja za naprave Android

V Nikonovi storitvi deljenja in shranjevanja slik lahko uporabniki Nikonovih 
izdelkov brezplačno uporabljajo shrambo velikosti do 20 GB. Na voljo je 
tudi deljenje fotografij v storitvah Facebook in Twitter z enim klikom. 
Podrobnosti so na voljo na spletnem mestu nikonimagespace.com

Obogatite izkušnjo deljenja

Slike, ustvarjene s fotoaparatom D5300, lahko s funkcijo Wi-Fi® 
delite z drugimi in jih poleg tega tudi označite. Z vgrajeno funkcijo 

GPS bodo vaša potovanja postala še bolj zanimiva, saj lahko v slikah shranjujete 
podatke o lokaciji*1 v obliki podatkov Exif, pri čemer ne potrebujete nobenih 
dodatkov ali dodatne opreme. Ustvarite lahko tudi dnevnike sledenja*2  
s podatki o lokaciji – popolna funkcija za potovanja. Podatke iz dnevnikov lahko 
uporabite za prikaz poti v programu ViewNX 2 in prikaz zemljevida na spletnem 
mestu za deljenje fotografij NIKON IMAGE SPACE ali drugih.
*1 Fotoaparat zabeleži podatke o geografski širini,  
 dolžini in višini ter UTC (univerzalni koordinirani  
 čas). Razpoložljivost je odvisna od države.
*2 Ta funkcija deluje tudi, ko je fotoaparat  
 izklopljen ter tako varčuje z baterijo.

Vgrajeni 

GPS
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Ujemite razburljive trenutke Dramatične fotografije iz različnih položajev

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Kakovost slike: 12-bitni RAW • Osvetlitev: način [M], 1/1600 s, f/5,6 • Nastavitev beline: Auto • Občutljivost: ISO 400  
• Picture Control: standardno      ©Kwaku Alston

Fotografirajte motive z izjemno izostritvijo

Z 39 točkami ostrenja v fotoaparatu D5300 lahko hitro zajamete 
ostre posnetke vrhuncev dogajanja, tudi ko motiv ni v središču 

kadra. Fotoaparat D5300 omogoča široko območje pokritosti AF in visoko 
gostoto točk ostrenja, vključno z 9 križnimi senzorji v sredinskem območju, in je 
pri tem z različnimi možnostmi samodejnega ostrenja, kot so AF z eno točko, 
AF z dinamičnim območjem, 3D-sledenje in AF s samodejno izbiro območja,  
v pomoč v različnih situacijah. 

Inteligenca fotoaparata 
za boljše slike
Pri fotografiranju ste lahko prepričani, da se bo fotoaparat 

D5300 prilagodil različnim pogojem fotografiranja in osvetlitve. Z neverjetno 
natančnim tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami zbira podatke o svetlosti in 
barvah, ki jih nato Nikonov ekskluzivni sistem prepoznavanja scen 
natančno analizira. Vse, kar zajame, se uporabi za natančen izračun 
osvetlitve, osvetlitve z bliskavico, samodejnega ostrenja in nastavitve 
beline - vse to se izmeri, še preden do konca pritisnete na sprožilec.

Ujemite trenutek s 5 posnetki na sekundo

Tudi pri fotografiranju športnih prizorov ali hitro premikajočih se 
motivov lahko fotoaparat D5300 preprosto in natančno ujame dogajanje. Hitro 
neprekinjeno fotografiranje s približno 5 posnetki na sekundo* omogoča več 
priložnosti, da ujamete pravi položaj ali izraz na obrazu. 
Prav tako lahko za fotografiranje naravnih 
portretov izberete način neprekinjenega 
fotografiranja z majhno hitrostjo približno  
3 posnetke na sekundo*. 

*Po smernicah CIPA.

39-
točkovni 

sistem AF

5 
posne t kov 
na sekundo

Tipalo RGB 

z 2016
slikovnimi 

točkami

39-točkovni sistem AF

Prednosti fotografiranja z optičnim iskalom digitalnega zrcalnorefleksnega fotoaparata
Najpomembnejši razlog za uporabo digitalnega zrcalnorefleksnega fotoaparata je prav njegovo optično iskalo, ki v vseh pogojih 
osvetlitve omogoča prikaz motiva v realnem času brez zamika. Med uporabo iskala lahko trdno primete fotoaparat, da se ne bo tresel 
in bodo tako slike ostrejše. Z njim lahko tudi sledite hitro premikajočim se motivom.

Pri fotografiranju pod visokim kotom so nasmehi bolj naravni Ustvarite edinstvene fotografije pod nizkim kotom

Edinstveni koti poskrbijo  
za izjemne fotografije
Včasih najboljši položaj za fotografiranje ni v višini 
oči, vendar je z večino fotoaparatov ali pametnih 

naprav težko fotografirati z višje ali nižje perspektive. Če želite 
preizkusiti res edinstvene položaje, uporabite zaslon LCD s 
spremenljivim kotom fotoaparata D5300. Širok, izjemno oster in 
svetel 8,1-cm/3,2-palčni zaslon LCD z 1.037.000 pikami se vrti 

levo in desno od 0° do 180° ter navzgor in navzdol 
od +180° do –90°. Zdaj lahko z enako lahkoto 

fotografirate nad množico in ustvarjate 
kompozicije blizu tal ter si pri tem celotno sliko 
ogledujete na zaslonu. Fotoaparat D5300 med 
pogledom v živo dosega še boljše samodejno 
ostrenje z zaznavanjem kontrasta kot prejšnji 

modeli, tako da je s hitrejšim in natančnim 
uravnavanjem ostrenja motiv vedno izostren*.

*Zmogljivost je lahko odvisna od uporabljenega objektiva. 

Širok 8,1 cm/3,2 palčni 

zaslon LCD  
s spremenljivim 
kotom

Fotografiranje avtoportretov je enostavnejše, če zaslon LCD obrnete proti sebi
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Z visokokakovostimi videoposnetki bo vsak prizor 
kot iz filma

Pustite ustvarjalnosti prosto pot

Fotoaparat D5300 ima tudi izhod HDMI, zato lahko uživate v ogledu fotografij in video-
posnetkov na televizorju HD. 
Opomba: Za predvajanje potrebujete mini kabel HDMI tipa C (na voljo v trgovinah).

Fotoaparat D5300 omogoča trden oprijem ter s tem preprosto 
snemanje videoposnetkov s fotoaparatom v roki

Slikarija HDR

Učinek otroškega fotoaparata

Selektivne barve

Obris

Učinek miniature

Preprosto zajemanje 
življenja
Videokamero pustite kar 
doma. Fotoaparat D5300 je 

hkrati tudi visokozmogljiva videokamera, ki 
podpira D-videoposnetke v polni ločljivosti HD 
(formata 1920 x 1080), ki so združljivi s hitrostjo 
60p/50p. To pomeni, da lahko ustvarite video- 
posnetke z mehkimi prehodi, tudi če se motivi 
hitro premikajo. Slikovno tipalo CMOS s 24,2 
milijona efektivnih slikovnih točk in slikovni 
procesor EXPEED 4 skupaj omogočata ostre 
videoposnetke z nizko stopnjo šuma, ne glede 
na svetlobne pogoje. Pristna oblika digitalnega 
zrcalnorefleksnega fotoaparata omogoča dober 
oprijem in preprosto upravljanje fotoaparata, ko 
ga držite v roki, medtem ko si lahko na novem 
zaslonu LCD s spremenljivim kotom ogledate 
večjo sliko. Mirni posnetki pri snemanju  
s fotoaparatom v roki, minimalno tresenje 
fotoaparata in širok razpon ostrih ter zanesljivih 
objektivov NIKKOR pomenijo, da lahko 
ustvarjate edinstvene videoposnetke, tudi če 
nimate veliko izkušenj s snemanjem. Če želite 
početi še več, lahko z vgrajenimi učinki 
fotoaparata D5300 videoposnetki postanejo bolj 
zabavni in ustvarjalni, medtem ko lahko s 
preprostimi funkcijami urejanja v fotoaparatu z 
združevanjem videoposnetkov in fotografij 
ustvarjate filmčke, kratke videoposnetke ter 
druga ustvarjalna dela.  

Nemoteno delovanje samodejnega 
ostrenja med snemanjem 
videoposnetkov 
Fotoaparat D5300 se ponaša z nemotenim 
delovanjem samodejnega ostrenja pri 
fotografiranju s pogledom v živo in pri 
snemanju videoposnetkov. Izboljšan AF s 
sledenjem motivu in stalni servo AF (AF-F) 
skrbita za izostritev motivov, tudi ko se ti 
premikajo. S funkcijo AF s prioriteto obrazov 
lahko fotoaparat D5300 ujame bežne izraze 
brez posredovanja uporabnika. Fotoaparat 
D5300 skupaj z obsežno družino objektivov 
NIKKOR omogoča hitro in natančno 
samodejno ostrenje med snemanjem 
videoposnetkov.

Nadzor visokokakovostnega zvoka 
in vgrajeni stereo mikrofon
Kakovost zvoka je pri 
ogledu videoposnetka 
izjemno pomembna.  
Za snemanje na poti ima 
fotoaparat D5300 vgrajen stereo 
mikrofon, ki ga lahko upravljate 
samodejno ali ročno v 20 stopnjah.  
Ravni zvoka lahko pred snemanjem 
videoposnetka in med njim preprosto 
preverite na zaslonu LCD – tako je 
upravljanje izjemno udobno.

D-videoposnetek 
v polni 

ločljivosti HD

1080/60p

Najboljše možnosti za  
tiho snemanje videoposnetkov
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Popoln objektiv za fotoaparat 
D5300. S tihim zvokom 
delovanja je snemanje 
videoposnetkov bolj 
učinkovito, medtem ko 
zmogljiva funkcija zmanjšanja 
tresljajev (VR) omogoča 
snemanje videoposnetkov iz 
roke, ne da bi vas skrbelo tresenje fotoaparata.

Dodatni stereo 
mikrofon ME-1  
Za izboljšanje kakovosti zvoka 
izberite dodatni stereo mikrofon ME-1, 
s katerim lahko posnamete 
visokokakovosten stereo zvok  
z minimalno stopnjo šuma,  
ki izvira iz sistema za 
samodejno ostrenje.  

Za edinstvene slike in videoposnetke

Bodite bolj ustvarjalni ter svoje slike in 
videoposnetke izboljšajte z devetimi preprostimi 

posebnimi učinki. Preizkusite novo funkcijo slikarije HDR in učinka 
otroškega fotoaparata, s katero boste slikam dodali drzen in 
umetniški pridih. Poleg tega lahko učinek pred fotografiranjem  
preverite na zaslonu med pogledom v živo*.

*Snemanje videoposnetkov in predogled učinka pred fotografiranjem v načinu slikarije HDR nista na voljo.

Načini delovanja s posebnimi učinki: Barvna skica, učinek miniature, selektivne barve, obris, 
učinek otroškega fotoaparata, slikarija HDR, visoka osvetljenost, nizka osvetljenost in nočni pogled.

 

Ujemite več podrobnosti v svetlobnih  
pogojih z veliko kontrasta

Kadar je kontrast med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli 
slike izjemno velik, sta v fotoaparatu D5300 na voljo dve 

rešitvi: HDR (velik dinamični razpon) in aktivna osvetlitev D-Lighting.  
HDR poskrbi za bolj dramatičen učinek in se najbolje obnese pri 
fotografiranju pokrajin ter drugih mirujočih motivov*, medtem ko je aktivna 
osvetlitev D-Lighting učinkovita pri zajemanju visokokontrastnih motivov, 
vključno z ljudmi in premikajočimi se motivi, ter pri tem ohrani naravni ton, 
tudi ko je učinek izrazit. V obeh načinih lahko izberete stopnjo intenzivnosti.

*Fotoaparat v načinu HDR posname dva posnetka z enim pritiskom sprožilca.  
Za optimalno ostrino slike je priporočena uporaba stativa.

Zabavno urejanje slik po fotografiranju

Fotoaparat D5300 vključuje številne funkcije 
urejanja, ki omogočajo preprosto retuširanje slik. 

Mednje spada nova funkcija D-Lighting – funkcija zajemanja 
portretov, ki izboljša osvetlitev ljudi ter hkrati ohrani naraven  
videz slabo osvetljenega ozadja*.

*Fotoaparat pri uporabi funkcije D-Lighting za fotografiranje portreta samodejno izbere največ tri motive.

Preprosto fotografiranje

Če lahko motiv najdete v različnih priljubljenih kategorijah, 
izberite želeni scenski način med 16 možnostmi, ki so na 

voljo. Fotoaparat D5300 lahko samodejno izbere optimalne nastavitve 
fotoaparata ter tako uporabniku pomaga doseči želene rezultate. Pet 
najpogosteje uporabljenih scenskih načinov, med drugim tudi pokončno in 
ležeče, lahko izberete neposredno z vrtljivim gumbom za ukaze. Druge 
načine, kot so sončni zahod, 
mrak/zora in hrana, izberete 
tako, da vrtljivi gumb za izbiro 
načina zavrtite na možnost 
SCENE in z gumbom za 
upravljanje izberete želeni 
način. 

Posebni 
učinki

Meni za
retuširanje

Scenski 
načini

HDR/ 
Aktivna 

osvetlitev 
D-Lighting

S funkcijo D-Lighting (portret motiva)

Brez obdelave

Aktivna osvetlitev D-lighting: vključena

Aktivna osvetlitev D-lighting: izključena

Način za bližinske posnetke
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Ena največjih prednosti fotoaparata D5300 so objektivi NIKKOR. Z vsakim novim objektivom boste 
svet videli in zajeli na popolnoma drugačen način. S širokokotnimi objektivi lahko fotografirate 
pokrajine in skupinske posnetke. S teleobjektivi se lahko približate dogajanju. Z objektivi 
Micro-NIKKOR lahko z veliko povečavo ujamete izjemne podrobnosti, medtem 
ko so zoom objektivi izjemno vsestranski. Objektivi NIKKOR so izdelani 
posebej za Nikonove digitalne zrcalnorefleksne fotoaparate  
z brezkompromisno kakovostjo.

Ustvarjalna vizija: objektivi NIKKOR

Raziskujte svoje ideje in se še bolj zabavajte

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Ta zelo lahek, kompakten in dinamičen makroobjektiv je 
izjemno dopolnilo fotoaparatom DX. Poleg dinamičnih 
bližinskih posnetkov v naravni velikosti (1x) lahko z goriščno 
razdaljo 40 mm fotografirate razne motive, vključno s portreti  
in pokrajinami. Izvrsten objektiv Micro NIKKOR za vse uporabnike formata DX.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
Popolna izbira za večino fotografij. Ta izredno vsestranski in 
dinamični objektiv ima približno 16,7 kratni zoom in pokriva celoten 
razpon od širokokotnih do super telefoto goriščnih razdalj. Poleg 
tega je na voljo tudi funkcija zmanjšanja tresljajev (VR), ki omogoča učinek, enakovreden 
za 3,5 stopnje hitrejšemu času zaklopa*. Neverjetno priročen objektiv za potovanja.

*Na osnovi standarda CIPA. Ta vrednost je dosežena pri namestitvi objektiva na digitalni 
zrcalnorefleksni fotoaparat formata DX, ko je zoom nastavljen na največji telefoto položaj.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Ta lahek in kompakten objektiv je optimiziran za 
uporabo s fotoaparati formata DX. Z njim posnamete 
fotografije z izredno ostrino in čudovito zameglitvijo 
ozadja, ki ju lahko pričakujete od objektiva s fiksno 
goriščno razdaljo. S hitro zaslonko je primeren 
predvsem za fotografiranje portretov in pri šibki 
svetlobi zagotavlja še več možnosti za fotografiranje.

Goriščna razdalja: 18 mm

• Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [M], 1/2000 s, f/1,8 • Nastavitev beline: Auto • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno 
©Kwaku Alston

• Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [M], 1/20 s, f/3,2 • Nastavitev beline: Auto  
• Občutljivost: ISO 200 • Picture Control: standardno       ©Kwaku Alston

Goriščna razdalja: 300 mm
• Kakovost slike: 14-bitni RAW • Osvetlitev: način [A], 1/500 s, f/8 • Nastavitev beline: Auto  
• Občutljivost: ISO 400 • Picture Control: standardno                   ©Kwaku Alston

Dodatna svetloba za boljše fotografije
Le malo svetlobe je potrebne za izjemne izboljšave. Bliskavica lahko lepe 
fotografije spremeni v čudovite – s fotoaparatom D5300 je uporaba 
bliskavice preprosta. Nikonov pametni sistem upravljanja bliskavice i-TTL 
samodejno oceni svetlobo v prostoru in nato izračuna pravo osvetlitev, 
potrebno za optimalne rezultate.   

Vgrajena bliskavica je primerna za uporabo ponoči in podnevi
Vgrajena bliskavica fotoaparata D5300 ni 
uporabna samo ponoči in v zaprtih prostorih, 
uporabljate jo lahko tudi za zmehčanje 
neželenih senc na obrazih motivov, ki so 
osvetljeni od zadaj ali nosijo klobuk. Fotoaparat 
samodejno doda potrebno svetlobo, v načinih, 
kot sta Auto (Samodejno) in Portrait (Portret), 
pa se bliskavica po potrebi samodejno dvigne.   

Izboljšano delovanje

Z vgrajeno bliskavico

Brez vgrajene bliskavice

SB-300

Dodatna bliskavica Speedlight za bolj naravno osvetlitev
Z bliskavico SB-300* je profesionalna tehnika 
odbite svetlobe bliskavice neverjetno preprosta. 
Glavo bliskavice nagnite navzgor in od stropa se 
odbije ravno prav svetlobe, da omogoči nežen 
in naraven sij, ki bi bil sicer preveč neposreden 
in grob.

*Bliskavica SB-300 ne podpira naprednega brezžičnega 
osvetljevanja.

Brezžični daljinski upravljalnik WR-R10/WR-T10

Brezžična daljinska upravljalnika WR-R10 in WR-T10 omogočata 
nemoteno oddaljeno fotografiranje*. Ti daljinski upravljalniki 
uporabljajo radijske valove in omogočajo oddaljeno fotografiranje, 
tudi če vidno polje ovirajo drevesa itd. S povezano enoto WR-R10 
lahko upravljate enega ali več fotoaparatov (število ni omejeno), 
in sicer tako, da enoto WR-T10 uporabite kot oddajnik. Poleg 
funkcij upravljanja AF, tako da do polovice pritisnete sprožilec 
upravljalnika, in neprekinjenega fotografiranja, tako da za dalj časa 
pridržite sprožilec, lahko z upravljalniki tudi upravljate različne 
funkcije fotoaparata D5300, vključno s snemanjem 
videoposnetkov.

*Največji doseg upravljalnika je 
približno 20 m; in sicer na višini 
1,2 m ter odvisno od vremenskih 
pogojev in ovir. 

Programska oprema za pregledovanje in urejanje slik: 
ViewNX 2 (priložena)/Capture NX 2 (dodatna)
S priloženo programsko opremo ViewNX 2 lahko uvažate, pregledujete in 
urejate slike, ustvarjate izvirne videoposnetke ter uporabljate funkcije 
urejanja slik, kot sta spreminjanje velikosti in nastavitev svetlosti.  
S programsko opremo Capture NX 2 lahko v celoti izkoristite podatke NEF 
(Nikonovi podatki RAW), ki omogočajo hitro in preprosto urejanje, tudi ko 
gre za velike količine podatkov. Poleg obdelave oblike zapisa RAW vključuje 
tudi različne funkcije, kot je intuitivno in preprosto urejanje s točkami za 
nadzor barve, čopičem za 
samodejno retuširanje ter 
paketno obdelavo. 
Osredotočite se na urejanje, saj 
lahko izvirna slika ostane 
nedotaknjena. Tako s program- 
sko opremo ViewNX 2 kot  
tudi s Capture NX 2 lahko za 
obdelavo datotek RAW 
uporabite nastavitve funkcije 
Picture Control po meri.

WR-R10 (sprejemnik-oddajnik) WR-T10 (oddajnik)

Program Capture NX 2

Program ViewNX 2
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Naj tehnologija v vaš življenjski slog vnese malo barve
Zunaj privlačen dizajn, znotraj napredna tehnologija

Kompaktno in lahko ohišje
Fotoaparat D5300 je ustvarjen za življenje na poti. Zaradi zasnove notranje konstrukcije je 
kompaktnejši in lažji od modela D5200, vendar prav tako trpežen. Izboljšan je tudi ročaj, ki 
omogoča trdnejši oprijem fotoaparata pri fotografiranju z iskalom in v pogledu v živo. 
Posledično se zmanjša tresenje fotoaparata in izboljša ostrina slike. Glede na svoj slog 
izberite črn, rdeč ali siv model ter uživajte življenje s to zmogljivo napravo, ki je samo vaša.

Optično iskalo za boljšo jasnost
Fotoaparat D5300 ima novo petstrano zrcalo z izboljšano 0,82-kratno povečavo 
ter pri tem ohranja 95-odstotno pokritost kadra, tako da je prikaz jasnejši ter 
natančnejši za udobnejše fotografiranje.  

Gumb  „P” za hitre nastavitve
Fotoaparat D5300 je še preprostejši za uporabo, saj lahko zdaj 
dostopate neposredno do najpogosteje uporabljenih nastavitev brez 
uporabe menija, tako da pritisnete gumb »P«. Med predvajanjem 
lahko odprete meni za retuširanje ali izberete slike, ki jih želite poslati 
v pametno napravo.

Širok zaslon s celozaslonskim prikazom
Fotoaparat D5300 ima širok, 8,1-cm/3,2-
palčni zaslon LCD, razmerje stranic pa je 
bilo spremenjeno s 4 : 3 na 3 : 2, tako da 
lahko celotno sliko prikažete na zaslonu in 
preverite vse podrobnosti od roba do roba.

D5200 D5300

1 Sprožilec
2 Stikalo za vklop/izklop
3 Infrardeči sprejemnik za 

daljinski upravljalnik ML-L3 
(spredaj)

4 Gumb za kompenzacijo 
osvetlitve/prilagajanje 
zaslonke/kompenzacijo 
bliskavice

5 Gumb za informacije
6 Stikalo za pogled v živo
7 Gumb za snemanje 

videoposnetkov 
8 Gumb za izbiro načina
9 Pomožna osvetlitev za AF/

lučka samosprožilca/lučka 
za zmanjšanje učinka 
rdečih oči

! Vgrajena bliskavica
" Nastavek za dodatno 

opremo (za dodatne 
bliskavice)

# Stereo mikrofon
$ Zvočnik
% Gumb za način bliskavice/

kompenzacijo bliskavice
& Funkcijski gumb
( Pokrov priključkov (priključek 

za zunanji mikrofon, priključka 
USB in A/V, priključek za 
dodatno opremo, mini 
priključek HDMI)

) Gumb za sprostitev 
objektiva

~ Gumb za način proženja/
neprekinjeno fotografiranje/
samosprožilec/daljinski 
upravljalnik

+ Infrardeči sprejemnik za 
daljinski upravljalnik ML-L3 
(zadaj)

, Zaslon
- Gumb za meni
. Okular iskala

/ Gumb za nastavljanje 
dioptrije

: Gumb za urejanje 
informacij

; Gumb AE-L/AF-L/za zaščito
< Gumb za upravljanje
= Gumb za predvajanje
> Večnamenski izbirnik
? Gumb OK
@ Pokrov reže za spominsko 

kartico
[ Gumb za povečavo med 

predvajanjem
\ Gumb za brisanje
] Lučka za dostop do 

spominske kartice
^ Gumb za pomanjšavo med 

predvajanjem/sličice/
pomoč

_ Pokrov predalčka za baterijo
{ Navoj za stativ

Nomenklatura
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Sistemska tabela
DODATKI ZA ISKALO BLISKAVICE SPEEDLIGHT

Povečevalo 
 okularja DG-2

Pravokotni nastavek 
okularja DR-6

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

Nastavek okularja DK-22

Pokrovček okularja DK-5*

Gumijast nastavek 
okularja DK-25*

Bliskavica 
Speedlight 

SB-910
Bliskavica 
Speedlight

SB-700
Bliskavica 
Speedlight 

SB-400 

Bliskavica 
Speedlight

SB-300

Komplet za 
upravljanje 
bliskavic 

Speedlight za 
bližinske posnetke 

R1C1

Studijske bliskavice 
Speedlight**

Bliskavice Speedlight 
SB-910/700/400/300

Adapter za 
sinhronizacijski 
priključek AS-15

Daljinski kabel za  
TTL SC-28/29

DALJINSKI UPRAVLJALNIKI, DODATNA OPREMA 
ZA GPS IN STEREO MIKROFON

Kabelski sprožilec MC-DC2

Stereo  
mikrofon ME-1

Daljinski 
upravljalnik ML-L3

Naprava GPS GP-1A Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-R10 

(sprejemnik-oddajnik)

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-R1 
(sprejemnik-oddajnik/
oddajnik)

Brezžični daljinski 
upravljalnik 

WR-T10 (oddajnik)

WR-T10 WR-1 

Televizijski 
zaslon**

Kabel HDMI**

Avdio-video kabel EG-CP16*

DODATNA OPREMA ZA TV

Priključek za digiskop za 
digitalne zrcalnorefleksne 
fotoaparate FSA-L1

Priključek za digiskop za 
digitalne zrcalnorefleksne 
fotoaparate FSA-L2

DODATNA OPREMA 
ZA DIGISKOPIJO

Polnilna Li-ionska 
baterija EN-EL14a*

Napajalnik EH-5b Električni priključek 
EP-5A

NAPAJALNIKI, BATERIJE IN POLNILNIKI

Polnilnik baterij 
MH-24*

Pametna naprava** 
(z operacijskim 

sistemom iOS/Android)

Wireless Mobile 
Utility†

APLIKACIJE ZA 
PAMETNE NAPRAVE

Poltrda torbica 
CF-DC2

TORBICA
Spominska kartica SD**

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA
Adapter računalnika za spominsko kartico** 

Bralnik spominskih kartic SD**

Kabel USB UC-E17*/UC-E6

Program Capture NX 2

Program ViewNX 2*

Osebni računalnik**
Program Camera Control Pro 2

OBJEKTIVI NIKKOR

Fotoaparat D5300 je 
zasnovan posebej za 
uporabo z objektivi 
NIKKOR AF-S in  
AF-I, opremljenimi  
z motorčkom za 
samodejno ostrenje

*Priložena dodatna oprema  **Izdelki drugih proizvajalcev† Možen prenos iz trgovine z aplikacijami za posamezno pametno napravo (brezplačno).

Zmogljivost spominskih kartic   
Spodnja tabela prikazuje približno število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti na spominsko 
kartico SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I velikosti 16 GB pri različnih nastavitvah kakovosti in 
velikosti fotografij.

Kakovost slike Velikost slike Velikost datoteke1 Število slik1  Zmogljivost 
predpomnilnika2

NEF (RAW), stisnjene, 14-bitne — 23,8 MB 437 6
EF (RAW), stisnjene, 12-bitne — 19,0 MB 524 13

Kakovostni JPEG
Velika 12,0 MB 1000 100

Srednja 7,4 MB 1700 100
Majhna 3,8 MB 3300 100

Običajni JPEG
Velika 6,3 MB 2000 100

Srednja 3,8 MB 3300 100
Majhna 2,0 MB 6300 100

Osnovni JPEG
Velika 2,7 MB 3900 100

Srednja 1,9 MB 6500 100
Majhna 1,0 MB 12100 100

Odobrene spominske kartice
Za uporabo s fotoaparatom D5300 so bile preizkušene in odobrene spodaj navedene spominske kartice SD.  
Za snemanje videoposnetkov priporočamo kartice s hitrostjo zapisovanja razreda 6 ali hitrejše. Pri uporabi kartic  
z nižjo hitrostjo zapisovanja se lahko snemanje nepričakovano prekine.

Spominske kartice SD Spominske kartice SDHC4 Spominske kartice SDXC5 

SanDisk

2 GB3

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 

 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB

Lexar Media 

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

—

  Platinum II 64 GB

Professional 64 GB, 128 GB

Full-HD Video — 4 GB, 8 GB, 16 GB —

1 Vse številke so približne. Rezultati se razlikujejo glede na vrsto kartice, nastavitve fotoaparata in posneti prizor.
2 Največje število posnetkov, ki so lahko shranjeni v predpomnilnik pri občutljivosti ISO 100. Številka je manjša, če je vklopljeno zmanjšanje šuma pri dolgi 

osvetlitvi, samodejno upravljanje popačenja ali natis datuma.
3 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali podpira kartice velikosti 2 GB.
4 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali podpira kartice SDHC. Fotoaparat podpira UHS-I.
5 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali podpira kartice SDXC. Fotoaparat podpira UHS-I.



Vrsta fotoaparata Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Bajonet za objektiv Nikonov bajonet F (s kontakti za AF)
Efektivni kot zajema Nikonov format DX; kot zajema je enak kot pri objektivu s približno 1,5-kratno goriščno razdaljo 

na fotoaparatu formata FX
Efektivno število slikovnih točk 24,2 milijona
Slikovno tipalo Tipalo CMOS, 23,5 × 15,6 mm
Skupno število slikovnih točk 24,78 milijona
Sistem za odstranjevanje prahu Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike (potrebna je dodatna 

programska oprema Capture NX 2)
Velikost slike (v slikovnih točkah) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
Format datotek • NEF (RAW): 12- ali 14-bitni, stisnjeni • JPEG: osnovni JPEG, združljiv s kakovostnim (približno 

1 : 4), običajnim (približno 1 : 8) ali osnovnim (približno 1 : 16) stiskanjem. • NEF (RAW) + 
JPEG: ena fotografija, posneta v oblikah NEF (RAW) in JPEG

Sistem Picture Control Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, pokrajina; izbrano možnost Picture 
Control lahko spreminjate; shranjevanje za funkcije Picture Control po meri

Nosilci za shranjevanje Spominske kartice Secure Digital (SD) ter SDHC in SDXC, združljive s standardom UHS-I
Datotečni sistem DCF (pravila načrtovanja za datotečne sisteme fotoaparatov) 2.0, DPOF (zapis Digital Print 

Order Format), Exif (izmenljiv zapis slikovnih datotek za digitalne fotoaparate) 2.3, PictBridge
Iskalo Zrcalnorefleksno iskalo s petstranim zrcalom v višini oči
Pokritost kadra Približno 95-odstotno vodoravno in 95-odstotno navpično
Povečava Približno 0,82-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m–1)
Razdalja okular–oko 18 mm (–1,0 m–1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Prilagajanje dioptrije Od –1,7 do +1,0 m–1

Medlica Medlica BriteView Clear Matte Mark VII vrste B
Refleksno zrcalo Hitra vrnitev
Zaslonka objektiva Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi Samodejno ostrenje 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 svetlomer fotoaparata ne bo deloval 
Elektronski daljinomer se lahko uporablja z objektivi, ki imajo svetlobno moč f/5,6 ali večjo

Vrsta zaklopa Elektronsko upravljan vertikalni zaklop v goriščni ravnini
Čas zaklopa Od 1/4000 do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), dolga osvetlitev
Hitrost sinhronizacije bliskavice X = 1/200 s; z zaklopom se sinhronizira pri času osvetlitve 1/200 s ali daljšem
Načini proženja 8 (posamezni posnetek), ! (neprekinjeno fotografiranje z majhno hitrostjo), 9 (neprekinjeno 

fotografiranje z veliko hitrostjo), J (tihi sprožilec), E (samosprožilec), " (način 
zakasnjenega fotografiranja z daljinskim upravljalnikom; ML-L3), # (fotografiranje s hitrim 
odzivom z daljinskim upravljalnikom; ML-L3); intervalno fotografiranje je podprto

Hitrost snemanja • ! Do 3 posnetke na sekundo • 9 Do 5 posnetkov na sekundo (JPEG in 12-bitni NEF/
RAW) ali 4 posnetke na sekundo (14-bitni NEF/RAW). Opomba: Hitrosti snemanja predvidevajo 
neprekinjeni servo AF, ročni način ali samodejni program osvetlitve s prioriteto zaklopa, čas 
zaklopa 1/250 s ali daljši, proženje, izbrano za nastavitev po meri a1 (možnost AF-C za 
prednostno izbiro), in privzete vrednosti ostalih nastavitev

Samosprožilec 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 posnetkov
Način merjenja osvetlitve Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami
Način merjenja • Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko II (objektivi tipov G, E in D); merjenje svetlobe  

z barvno matriko II (drugi objektivi CPE):  • Sredinsko uteženo: 75 % teže je na 8-mm krogu v sredini 
slike  • Točkovno: Izmeri 3,5-mm krog (približno 2,5 % kadra) v izbrani točki ostrenja

Razpon merjenja • Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: od 0 do 20 EV • Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)
Sklopka za prenos nastavitve zaslonke CPE
Načini osvetlitve Samodejni načini (i samodejno; j samodejno [brez bliskavice]); programski samodejni  

način s prilagodljivim programom (P ); prioriteta zaklopa (S ); prioriteta zaslonke (A ); ročni način 
(M ); scenski načini (k portret; l pokrajina; p otrok; m šport; n bližinski posnetek;  
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 cvetje; z jesenske barve; 0 hrana); 
načini delovanja s posebnimi učinki (% nočni pogled; g barvna skica; ' učinek otroškega 
fotoaparata; ( učinek miniature; 3 selektivne barve; 1 obris; 2 visoka osvetljenost;  
3 nizka osvetljenost; ) slikarija HDR)

Kompenzacija osvetlitve Lahko jo prilagodite od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV v načinih P, S, A in M
Več zaporednih posnetkov  
z različnimi nastavitvami osvetlitve 3 posnetki v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev se zaklene pri zaznani vrednosti z gumbom A (L)
Občutljivost ISO ISO od 100 do 12.800 v korakih po 1/3 EV. Nad vrednostjo ISO 12.800 jo je mogoče nastaviti 
(indeks priporočene osvetlitve) tudi na približno 0,3, 0,7 ali 1 EV (enakovredno ISO 25.600); na voljo je samodejni nadzor občutljivosti ISO
Aktivna osvetlitev D-Lighting samodejno, zelo visoko, visoko, normalno, nizko, izklopljeno
Več zaporednih posnetkov          2 posnetka 
z različnimi nastavitvami ADL 
Samodejno ostrenje Nikonov senzorski modul za samodejno ostrenje z zaznavanjem faze TTL Multi-CAM 4800DX, 39 točk ostrenja 

(vključno z 9 križnimi senzorji), in pomožna osvetlitev za AF (doseg približno od 0,5 do 3 m)
Območje zaznavanja Od –1 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo pogon objektiva • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C); samodejna izbira 

AF-S/AF-C (AF-A); sledenje izostritve s predvidevanjem se samodejno vklopi glede na stanje motiva   
• Ročno ostrenje (MF): uporabite lahko elektronski daljinomer

Točka ostrenja Izbirate lahko med 39 ali 11 točkami ostrenja
Načini delovanja z območjem AF AF z eno točko; AF z dinamičnim območjem z 9, 21 ali 39 točkami, 3D-sledenje, AF s samodejno izbiro območja
Zaklepanje izostritve Izostritev lahko zaklenete s pritiskom sprožilca do polovice (enkratni servo AF) ali s pritiskom 

gumba A (L) 
Vgrajena bliskavica i, k, p, n, o, s, w, g, ': Samodejno delovanje bliskavice s samodejnim dvigom  

P, S, A, M, 0 : Ročni dvig in aktiviranje s sprožilcem
Vodilno število Približno 12, 13 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)
Upravljanje bliskavice TTL: upravljanje bliskavice i-TTL s tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami je na voljo z vgrajeno 

bliskavico in bliskavicami SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ali SB-300; 
uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalne zrcalnorefleksne fotoaparate je na voljo z matričnim ali 
sredinsko uteženim merjenjem, standardna bliskavica i-TTL za digitalne zrcalnorefleksne 
fotoaparate s točkovnim merjenjem

Načini delovanja z bliskavico Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, samodejna počasna sinhronizacija, 
samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, doosvetlitev, zmanjšanje 
učinka rdečih oči, počasna sinhronizacija, počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih 
oči, počasna sinhronizacija na zadnjo zaveso, sinhronizacija na zadnjo zaveso, izklopljeno

Kompenzacija bliskavice Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Kazalnik pripravljenosti bliskavice Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa potem, ko 

se je bliskavica sprožila pri polni moči
Nastavek za dodatno opremo Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi priključki in varnostno zaporo
Sistem osvetljevanja Nikon Napredno brezžično osvetljevanje, podprto z bliskavicami SB-910, SB-900, SB-800 ali SB-700 kot 
Creative Lighting System (CLS) glavno bliskavico ali SU-800 kot upravljalno enoto; posredovanje informacij o barvi bliskavice 

podpirajo vse bliskavice, združljive s sistemom CLS
Priključek za sinhronizacijo Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline Samodejno, žarnica, fluorescenčna svetloba (7 možnosti), neposredna sončna svetloba, bliskavica, 

oblačno, senca, ročna prednastavitev; vse razen ročne prednastavitve z natančnim prilagajanjem
Več zaporednih posnetkov  
z različnimi nastavitvami beline    3 posnetki v korakih po 1
Servo pogon objektiva pri  • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F)  
pogledu v živo •  Ročno ostrenje (MF)
Načini delovanja z območjem AF AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s sledenjem motivu
Samodejno ostrenje AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli na sliki (ko je izbrana možnost AF s prioriteto obrazov ali 

AF s sledenjem motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Samodejno  Na voljo v načinih i in j
izbiranje scen
Meni za retuširanje D-Lighting, popravek učinka rdečih oči, izrezovanje, monokromatsko, učinki filtra, ravnotežje barv, 

prekrivanje slik, obdelava slik NEF (RAW), spreminjanje velikosti, hitro retuširanje, poravnava, 
upravljanje popačenja, ribje oko, barvni obris, barvna skica, nadzor perspektive, učinek miniature, 
selektivne barve, urejanje videoposnetka, vzporedna primerjava slik

Merjenje pri videoposnetkih Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
Način merjenja Matrično
Velikost okvirja (v slikovnih • 1920 × 1080; 60p (progresivno)/50p/30p/25p/24p, H visoko/normalno • 1280 × 720; 60p/50p,
točkah) in hitrost snemanja H visoko/normalno • 640 × 424; 30p/25p, H visoko/normalno. Hitrosti snemanja 30p 

(dejanska hitrost 29,97 posnetka na sekundo) in 60p (dejanska hitrost 59,94 posnetka na 
sekundo) sta na voljo, ko je za videonačin izbrana možnost NTSC; 25p in 50p sta na voljo, ko je 
za video način izbrana možnost PAL; ko je izbrana možnost 24p, je dejanska hitrost 23,976 
posnetka na sekundo 

Format datotek MOV
Stiskanje videoposnetkov Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Format snemanja zvoka Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka Vgrajeni ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Največja dolžina Približno 29 min. 59 s (20 min. v kakovosti 1920 × 1080; 60p/50p, 3 min. v načinu učinka miniature)
Občutljivost ISO ISO od 100 do 12.800; možna je tudi nastavitev na približno 0,3, 0,7 ali 1 EV nad ISO 12.800 

(enakovredno ISO 25.600)
Zaslon 8,1-cm/3,2-palčni (3 : 2), približno 1.037.000 pik (720 × 480 × 3 = 1.036.800 pik), zaslon TFT s 

spremenljivim kotom, 170° vidni kot, približno 100-odstotna pokritost kadra ter prilagajanje svetlosti
Predvajanje Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 12 ali 80 slik ali koledar) s povečavo med 

predvajanjem, predvajanje videoposnetkov, diaprojekcija fotografij in/ali videoposnetkov, prikaz 
histogramov in preosvetljenih delov slike, samodejni zasuk slik, ocenjevanje slik in komentiranje 
fotografij (do 36 znakov)

USB Hi-Speed USB
Video izhod NTSC, PAL
Izhod HDMI Mini priključek HDMI (tip C)
Priključek za dodatno opremo • Brezžični daljinski upravljalniki: WR-1, WR-R10 (na voljo posebej) • Kabelski sprožilec: 

MC-DC2 (na voljo posebej) • Naprave GPS: GP-1/GP-1A (na voljo posebej)
Avdio vhod Mini stereo vtičnica (premer 3,5 mm); podpira dodatni stereo mikrofon ME-1
Brezžični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Komunikacijski protokoli • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frekvenca delovanja 2412–2462 MHz (kanali 1–11)
Doseg (v vidnem polju) Približno 30 m (brez motenj; doseg se lahko razlikuje glede na jakost signala in prisotnost ali 

odsotnost ovir)
Hitrost prenosa podatkov 54 Mb/s; največje logične hitrosti prenosa podatkov glede na standard IEEE; dejanske hitrosti 

se lahko razlikujejo
Varnost • Overjanje: odprt sistem, WPA2-PSK • Šifriranje: AES
Nastavitev brezžičnega omrežja Podpira WPS
Protokoli dostopa Infrastrukturni način
Frekvenca prejemanja podatkov o lokaciji 1575,42 MHz (koda C/A)
Geodetski sistem WGS84
Podprti jeziki angleščina, arabščina, bengalščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, 

hindujščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena in 
tradicionalna), korejščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, 
poljščina, portugalščina (portugalska in brazilska), romunščina, ruščina, španščina, švedščina, 
tajščina, tamilščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina

Baterija Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a
Napajalnik Napajalnik EH-5b; potreben še električni priključek EP-5A (na voljo posebej)
Navoj za stativ 1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (Š × V × G) Približno 125 × 98 × 76 mm
Teža Približno 530 g z baterijo in spominsko kartico, vendar brez pokrovčka ohišja; približno 480 g 

(samo ohišje fotoaparata)
Delovno okolje Temperatura: 0–40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema Polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a, polnilnik baterij MH-24, pokrovček okularja DK-5, 
(lahko se razlikuje glede  gumijast nastavek okularja DK-25, kabel USB UC-E17, avdio-video kabel EG-CP16, pas fotoaparata
na državo ali regijo)  AN-DC3, pokrovček ohišja BF-1B, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, CD-ROM s programsko opremo ViewNX 2
• Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke združenja 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 in Android™ sta zaščiteni blagovni znamki ali 
blagovni znamki družbe Google Inc. • Wi-Fi je registrirana blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance® • Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali 
zaščitene blagovne znamke posameznih podjetij. • Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in monitorjih v tej brošuri, so simbolične.

Tehnični podatki o digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu Nikon D5300
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