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S fotoaparatom D5500 pokažite, da je svet lep. Ta tanek 

fotoaparat D-SLR je lahek in zmogljiv, znano upravljanje prek 

zaslona na dotik pa vam omogoča, da naredite z vašo fotografijo 

še korak naprej.

Fotografirajte vse, od hitrega gibanja do zahtevnih scen v šibki 

svetlobi; s fotoaparatom D5500 boste zagotovo posneli ostre 

in jasne fotografije z manj truda kot kdaj koli prej. Združite 

zmogljivost tega fotoaparata z močjo objektiva NIKKOR za 

osupljivo jasne slike. Tudi ko jih natisnete v velikem formatu ali jih 

prikažete na velikem zaslonu, bodo fotografije in videoposnetki 

kristalno jasen odraz sveta, kot ga vidite vi. 

Odzivni zaslon na dotik s spremenljivim kotom omogoča 

preprosto upravljanje, vgrajena funkcija Wi-Fi pa zagotavlja 

preprosto deljenje vaših visokokakovostnih fotografij prek 

pametne naprave.1 Ta fotoaparat D-SLR je izjemno prenosen, saj 

ima lahko in trpežno ohišje ter poglobljeno držalo, zato je z njim 

popolnost na dosegu roke.

1 Svojo pametno napravo na prejemanje fotografij pripravite tako, da prenesete brezplačen 
program Wireless Mobile Utility. Program Wireless Mobile Utility je združljiv s pametnimi 
napravami iOS™ in Android™ in v pametno napravo ga lahko prenesete iz spletnih trgovin 
Google Play™ in Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube in druge znamke 
so blagovne znamke družbe Google Inc.

Osupnite prijatelje z izjemnimi fotografijami, takoj ko jih 
posnamete.

Tudi nežne barvne prehode lahko ovekovečite tako živo, kot 
jih vidite sami. 

Visok ali nizek kot? Poiščite svojo 
perspektivo z zaslonom  
s spremenljivim kotom.

Posnemite nezamegljene slike pri šibki svetlobi z uporabo visoke 
občutljivosti ISO in napredno funkcijo zmanjšanja šuma. 

Slike prenesite v pametno napravo in jih takoj delite z drugimi. 

Spremljajte hitro premikajoče se 
motive skozi iskalo ter izostrite in 
posnemite vsak gib. 

Ustvarite na jboljše fotografije  
do zda j



Fotografiranje s fotoaparatom D5500 je tako domiselno 

kot s katero koli pametno napravo, zato se boste vedno 

počutili popolnoma uglašeni s tem, kar počnete. Zaslon 

s spremenljivim kotom preprosto zasukajte, nagnite 

ali zavrtite za kadriranje fotografij iz zanimivih kotov, 

nato pa tapnite odziven zaslon na dotik za izostritev in 

fotografiranje. Z dotikom lahko med fotografiranjem 

prilagodite tudi nastavitve, kot so zaslonka, občutljivost 

ISO in čas zaklopa. Ko si želite ogledati narejene 

fotografije, pa podrsajte po zaslonu za premikanje 

med posnetki oz. upravljajte zoom s približevanjem ali 

oddaljevanjem prstov na zaslonu. 

Zakaj bi kakovostne fotografije, ki ste 

j ih posneli s fotoaparatom D -SLR, 

zadrževali le zase? V fotoaparat D5500 

je vgrajena funkcija Wi-Fi, s katero lahko 

fotografije pošljete neposredno v katero 

koli pametno napravo2, od koder jih 

lahko nato preprosto naložite v družabno 

omrežje. Kot lastnik izdelka Nikon lahko 

izkoristite tudi 20 GB brezplačnega 

prostora za shranjevanje v storitvi NIKON IMAGE 

SPACE. Funkcija Wi-Fi omogoča celo fotografiranje 

na daljavo prek pametne naprave: zaradi zaslona  

s spremenljivim kotom fotoaparata D5500 in kakovosti 

fotografij bodo vaši avtoportreti zagotovo navdušili. 

2 Svojo pametno napravo na prejemanje fotografij pripravite tako, da 
prenesete brezplačen program Wireless Mobile Utility. Program Wireless 
Mobile Utility je združljiv s pametnimi napravami iOS™ in Android™ in 
v pametno napravo ga lahko prenesete iz spletnih trgovin Google Play™ 
in Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube in druge 
znamke so blagovne znamke družbe Google Inc.

Po izjemno prenosnem fotoaparatu D5500 boste 

posegli pogosteje, kot bi pričakovali. Novo samonosno 

ohišje je tanko, vendar trpežno, in omogoča trden 

oprijem. Primite fotoaparat in presenečeni boste, 

kako lahek je: prste ovijte okrog ročaja in fotoaparata 

ne boste več želeli odložiti. Na novo oblikovane 

gumbe boste lažje dosegli, poleg tega pa imajo 

teksturirano prevleko, ki fotoaparatu daje eleganten 

videz. Fotoaparat je tudi energijsko učinkovit, saj 

lahko s priloženo polnilno Li - ionsko baterijo EN-

EL14a posnamete približno 820 fotografij z enim 

polnjenjem.3 Prenosen pa ni samo fotoaparat: 

novi zoom teleobjektiv AF-S DX NIKKOR 

55–200mm f/4–5.6G ED VR II se lahko 

pohvali z zložl j iv im mehanizmom in 

izjemno kompaktno obliko. Pri uporabi 

tega objektiva in fotoaparata D5500 

boste odkrili ustvarjalne prednosti 

fotografiranja s teleobjektivom, 

ne da bi vam bilo treba prenašati 

težko opremo. 

3 V nač inu p rožen ja za posamezn i 
posnetek in na osnovi standardov CIPA.

Pogled od spodaj

Zaslon na dotik s spremenljivim kotom Ustvarjanje in povezovanje Udobje in slog 

Podrsajte levo ali desno 
za premikanje med slikami 
ali videoposnetki med 
predvajanjem.

Prek zaslona na dotik hitro spremenite nastavitve.

S približevanjem in 
oddaljevanjem prstov po 
zaslonu pomanjšajte ali 
povečajte prikaz.

Priročen zaslon na dotik s spremenljivim kotom.

Fotografiranje na daljavo s pametnim telefonom prek funkcije Wi-Fi – 
primerno za skupinske fotografije.

Hiter prenos fotografij iz fotoaparata D5500 v pametni 
telefon prek vgrajene funkcije Wi-Fi. 

Intuitivno delovanje: prek zaslona na dotik lahko hitro 
spremenite nastavitve.

Gladko snemanje videoposnetkov s samodejnim 
ostrenjem na dotik.

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

Intuitivna uporaba in celovito povezovanje



S fotoaparatom D5500 je izjemno priročno 

fotografirati s pogledom skozi iskalo. Z novo 

funkcijo Fn na dotik lahko hitro prilagodite glavne 

nastavitve prek zaslona na dotik, ne da bi morali 

odmakniti oko od iskala. Tej funkciji lahko dodelite 

do osem nastavitev, vključno s točkami ostrenja, 

načini delovanja z območjem AF, zaslonko in 

občutljivostjo ISO. Številke in ikone, ki potrjujejo 

opravljene spremembe, se prikažejo v iskalu.

Ker nikoli ne veste, kako se 

bo odv i l  t renutek , lahko v 

fotoaparatu D5500 preprosto 

in hitro spremenite nastavitve 

z gumbom P. Ne glede na to, 

ali fotografirate z iskalom ali v načinu pogleda v 

živo, lahko z gumbom P neposredno dostopate 

do najpogosteje uporabljenih nastavitev, ne 

da bi morali odpreti meni fotoaparata. Med 

predvajanjem slik lahko uporabite gumb P, da 

odprete meni za retuširanje ali izberete posnetke, 

ki jih želite poslati v pametno napravo.

Zamegljene fotografije naj postanejo zgodovina, 

už iva j te v ž ivahnih posnetk ih z bogat imi 

podrobnostmi. Slikovno tipalo velikega formata 

DX fotoaparata D550 0 je zasnovano brez 

optičnega nizkoprehodnega filtra (OLPF), zato 

najbolje izkoristi ločljivost 24,2 milijona slikovnih 

točk in zajame sliko z neverjetno izrazitimi  

p o d ro b n o s t m i ,  z l a s t i  ko  j i h  p o sn a m ete  

z objektivom NIKKOR. Z Nikonovim slikovnim 

procesorjem EXPEED 4, ki zagotavlja zelo 

hitro delovanje, napredno zmanjšanje šuma 

in brezhibno snemanje videoposnetkov, lahko 

samozavestno ujamete nepozabne trenutke.

Posnemite odlične fotografije in videoposnetke, tudi 

ko je svetloba slaba. S širokim razponom občutljivosti 

ISO od 100 do 25.600 boste posneli ostre in jasne 

fotografije z manj truda kot kdaj koli prej. Uživajte  

v svobodi pri ustvarjanju nezamegljenih posnetkov na 

dogodkih in zabavah v zaprtih prostorih brez uporabe 

bliskavice.

S sistemom Picture Control v fotoaparatu 

D5500 je preprosto prevzeti popoln 

nadzor nad ostrenjem, kontrastom, 

svetlostjo, barvnimi odtenki in nasičenostjo pri 

snemanju fotografij in videoposnetkov. Izbirate lahko 

med sedmimi načini: standardno, nevtralno, živahno, 

monokromatsko, portret, pokrajina in »Flat«. Nova 

nastavitev »Flat« (Blago) ohrani vse podrobnosti in 

bogate podatke o barvnih tonih, zato je odlična izbira, 

če nameravate po fotografiranju svoje posnetke še 

retuširati.

Ko fotografirate v močni svetlobi ali motive z zelo 

svetlim ozadjem, dva načina omogočata, da zajamete 

podrobnosti tako v temnih kot v svetlih območjih. HDR 

(širok dinamični razpon) je popoln način za mirujoče 

motive, medtem ko je način aktivne osvetlitve 

D-Lighting optimalen za fotografiranje premikajočih 

se motivov. V obeh načinih lahko izberete stopnjo 

intenzivnosti.

Intuitivno fotografiranje z iskalom Hitra sprememba glavnih nastavitev Slike, ki vedno navdušijo Popolnoma izrazite svojo ustvarjalno vizijo

Hitro spremenite točko ostrenja tako, da s 
palcem podrsate po zaslonu na dotik.  

Med fotografiranjem  
preko iskala
Hitro spremenite nastavitve z 
gumbom P, tudi ko je zaslon 
fotoaparata izklopljen. 

Med fotografiranjem v 
načinu predogleda v živo
Preprosto spremenite 
nastavitve tako, da se 
dotaknete gumba P na zaslonu 
na dotik.

Med predvajanjem
Pritisnite gumb P na zadnji strani 
fotoaparata, da ocenite slike, 
retuširate fotografije, uredite 
videoposnetke in izberete slike, 
ki jih želite poslati v pametno 
napravo.

Obdržite fotografije, ki so vam všeč 

ISO 25.600

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II • Kakovost slike: 14-bitni RAW 
(NEF) • Osvetlitev: način [A], 1/100 s, f/8 • Nastavitev beline: Auto (samodejno) 
• Občutljivost: ISO 200 • Picture Control: Standard (standardno) ©Dixie Dixon
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Vrhunska svetlobna občutljivost 

Zahtevni svetlobni pogoji naj ne  
pokvarijo fotografije



Vidite to, kar vidi fotoaparat, in snemajte z absolutno 

jasnostjo. Približajte oko iskalu in fotografirajte brez 

zakasnitev ali motenj, ne glede na to, ali fotografirate 

prijatelje na zabavi ali rock koncert. V trenutku, ko 

oko odmaknete od iskala, fotoaparat D5500 za še 

bolj tekoč postopek fotografiranja na zaslonu LCD 

samodejno prikaže zadnji nastali posnetek nazadnje.

Nekater i motiv i se gib l jejo prehitro in preveč 

nepredvidljivo, da bi jih lahko obdržali izostrene.  

S sistemom samodejnega ostrenja z 39 točkami, ki 

pokrivajo široko območje kadra, lahko v fotoaparatu 

D5500 izostrite in spremljate motiv z neverjetno 

natančnostjo. Izberete lahko več načinov delovanja 

z območjem AF, vključno z načini AF z eno točko, 

AF z dinamičnim območjem, AF s samodejno izbiro 

območja in 3D-sledenjem. 

Fotoaparat D5500 lahko ujame tudi hitro dogajanje. 

Fotoaparat lahko fotografira s hitrostjo pet posnetkov 

na sekundo4 s polno zmogljivostjo AF in ulovi vsak 

gib. Z ločljivostjo 24,2 milijona slikovnih točk lahko 

fotoaparat ujame bežne kretnje ali izraze na obrazu  

v pravem trenutku in z živimi podrobnostmi.

4 Na podlagi smernic CIPA. 

Oglejte si dogajanje od blizu Spremljajte hitro premikajoče se motive

Fotografiranje, pri katerem ne zamudite nobenega trenutka

• Objektiv: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II  • Kakovost slike: 12-bitni RAW (NEF)  • Osvetlitev: način [S], 1/800 s, f/11  • Nastavitev beline: Auto (samodejno)  • Občutljivost: ISO 800  • Picture Control: Standard (standardno)     ©Dixie Dixon
9

Ujemite trenutke, ki se zgodijo v delčku sekunde
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Fotografiranje v načinu predogleda slike 

v živo je zaradi zaslona s spremenljivim 

kotom vedno udobno, ne glede na to, 

ali snemate od zgoraj ali od spodaj. 

S širokim 8,1-centimetrskim (3,2-palčnim) 

zaslonom na dotik lahko v katerem koli položaju 

posnamete fotografijo, ki jo želite. 

Vaše fotografije in videoposnetki lahko 

postanejo edinstvene umetnine. 

Izberite enega od desetih posebnih 

učinkov, na primer učinek Super 

živahno, selektivne barve ali učinek 

miniature, in ga nastavite v fotoaparatu že med 

fotografiranjem. Pri fotografiranju v načinu predogleda 

slike v živo se učinki prikažejo na zaslonu v realnem 

času, da lahko preverite, kako bodo videti fotografije, 

preden jih posnamete. 

Obrežite fotografije, spremenite njihovo velikost ali 

uporabite učinke filtra ter slikam dodajte še zadnje 

popravke v meniju za retuširanje v fotoaparatu. Med 

nove možnosti fotoaparata D5500 spadajo tudi učinka 

ilustracije fotografije in slikarije ter preprosto urejanje 

videoposnetkov.  

Najdite svež zorni kot Posnemite umetniške fotografije Dokončajte slike kar v fotoaparatu

Pokažite svojo ustvarjalno žilico

Fotografirajte od zgoraj, pri čemer fotoaparat držite stran od telesa.

Selektivne barve (posebni učinki) Obris (posebni učinki)

Fotografirajte z nizkega kota.

Nadosvetljeno (posebni učinki)

Podosvetljeno (posebni učinki)

Učinek Super živahno (posebni učinki)

Učinek Pop (posebni učinki)

Posebni učinki v fotoaparatu D5500

∙ % Nočni pogled ∙ S Učinek Super živahno ∙ T Učinek Pop  
∙ U Ilustracija fotografije5, 6  ∙ ' Učinek otroškega fotoaparata5 
∙ ( Učinek miniature5, 7 ∙ 3 Selektivne barve5  
∙ 1 Obris ∙2 Nadosvetljeno  ∙ 3 Podosvetljeno
5 Te učinke lahko prilagodite v načinu pogleda v živo. 
6 Videoposnetki, posneti s tem učinkom, se predvajajo kot 
diaprojekcija, sestavljena iz serije fotografij.
7 Videoposnetki, posneti s tem učinkom, se predvajajo z veliko 
hitrostjo. Zvok se ne posname.

Meniji za retuširanje v fotoaparatu D5500

∙ 0 Obdelava NEF (RAW)  ∙ k Obrezovanje 
∙ 1 Spreminjanje velikosti ∙ iOsvetlitev D-Lighting 
∙ 2 Hitro retuširanje ∙ j Popravek učinka rdečih oči  
∙ e Poravnava ∙ ( Upravljanje popačenja ∙   
∙ r Nadzor perspektive ∙) Ribje oko ∙m Učinki filtra  
∙ l Monokromatsko ∙ o Prekrivanje slik  
∙ q Barvni obris ∙ U Ilustracija fotografije  
∙ g Barvna skica  ∙ u Učinek miniature ∙3Selektivne barve   
∙ ) Slikarija  ∙f Urejanje videoposnetka 

11



Več objektivov, večja raznolikost

Ponesite svojo fotografijo korak naprej

Prevzemite nadzor nad svetlobo 

Kakovost objektivov NIKKOR je ena od glavnih prednosti 

Nikonovih fotoaparatov D-SLR pred vsemi drugimi 

vrstami fotoaparatov. Uporabite hiter objektiv s 

fiksno goriščno razdaljo za fotografije s čudovito 

zamegljenim ozadjem, teleobjektiv za oddaljene 

motive ali š irokokotni objektiv za dramatičen 

učinek. Vsi objektivi vam zagotavljajo natančnost in 

prilagodljivost, da lahko kar najbolje izkoristite ločljivost 

24,2 milijona slikovnih točk fotoaparata: uživajte v zajemanju 

fotografij z živahnimi barvami in osupljivimi 

kontrasti ali pri snemanju videoposnetkov 

eksperimentirajte s kinematografskimi učinki.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR

Ta ultrazmogljivi objektiv s 16,7-kratnim zoomom je izvrstna izbira za potovanja, saj zagotavlja 

odlično kakovost slike in izjemno raznolikost. Zmogljiva vgrajena funkcija za zmanjševanje 

posledic tresljajev omogoča fotografiranje pri za do štiri stopnje daljšem času zaklopa8 ter 

zmanjša učinke tresenja fotoaparata za jasne in nezamegljene slike.

8 Na podlagi standardov CIPA. 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Hiter objektiv s fiksno goriščno razdaljo za čudovit 

učinek zamegljenega ozadja. S tem objektivom 

lahko posnamete fotograf i je, k i  združujejo 

neverjetno ostrino in prelepa, mehko zamegljena 

ozadja. Odlično se obnese tudi pri šibki svetlobi, saj 

ima zaradi velike zaslonke visoko svetlobno jakost. 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5-4.5G ED

Ta ultraširokokotni zoom objektiv je popolna izbira 

za dramatične perspektive z najmanjšim možnim 

popačenjem. Na spodnjem koncu pri goriščni 

razdalji 10 mm pokriva kot zajema 109°, ki skoraj 

ustreza dosegu objektiva ribje oko in presega vidni 

kot vaših oči. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

Majhen in lahek makro objektiv za bližinsko 

fotografiranje. Omogoča, da ovekovečite natančne 

podrobnosti in občutljive teksture ter jih prikažete 

na čudovito mehkem ozadju.  

Če priključite bliskavico Speedlight SB-500 
na fotoaparat D5500 prek daljinskega kabla 
za TTL SC-28/SC-299, lahko osvetlite prizor iz 
različnih kotov. Bliskavica je usmerjena nazaj, 
svetloba pa se odbije od lista belega papirja za 
fotografom in enakomerno osvetli motiv.  

9 Za uporabo bliskavice Speedlight brez namestitve 
na fotoaparat D5500 potrebujete daljinski kabel za 
TTL SC-28/SC-29.

Pri fotografiranju v ambientalni svetlobi ni vedno 

preprosto posneti motive točno tako, kot ste si 

zamislili. V temnih okoliščinah ali pri osvetlitvi 

od zadaj vgrajena bliskavica fotoaparata D5500 

samodejno osvetl i vaš motiv. Ko žel ite več 

nadzora nad kakovostjo in usmeritvijo svetlobe, 

lahko z Nikonovimi bl iskavicami Speedlight  

(npr. z bliskavico SB-300 ) na priročen način  

posnamete ustvarjalne in čudovito osvetljene 

fotografije. Za videoposnetke preskusite bliskavico 

SB-500, ki se ponaša z vdelano visokozmogljivo 

lučko LED in je popolna izbira za snemanje 

videoposnetkov.

SB-500 v fotoaparatu D5500

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 
• Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) 
• Osvetlitev: način [M], 1/125 s, f/3,5 
• Nastavitev beline: Auto (samodejno) 
• Občutljivost: ISO 400 
• Picture Control: Neutral (nevtralno)
 (uporabljeno pri naknadni obdelavi)  
©Dixie Dixon
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Infrardeči sprejemnik za 
daljinski upravljalnik 
ML-L3 (spredaj)
Stikalo za vklop/izklop
Sprožilec
Gumb za snemanje 
videoposnetka
Gumb za kompenzacijo 
osvetlitve/prilagajanje 
zaslonke/kompenzacijo 
bliskavice
Gumb za upravljanje
Stikalo za predogled v živo
Gumb za izbiro načina
Pomožna osvetlitev za 
AF/lučka samosprožilca/
lučka za zmanjšanje 
učinka rdečih oči
Vgrajena bliskavica 
Stereo mikrofon
Nastavek za dodatno 
opremo (za dodatne 
bliskavice)
Zvočnik

Gumb za način bliskavice/
kompenzacijo bliskavice
Funkcijski gumb
Pokrov priključkov 
(priključek za dodatno 
opremo, priključek za 
zunanji mikrofon, USB in 
priključek A/V)
Gumb za sprostitev 
objektiva
Gumb za način  
proženja/neprekinjeno 
fotografiranje/samo 
sprožilec/daljinski 
upravljalnik
Zaslon s spremenljivim 
kotom
Infrardeči sprejemnik za 
daljinski upravljalnik 
ML-L3 (zadaj)
Gumb za meni
Senzor za oko
Okular iskala

Gumb za nastavljanje 
dioptrije
Gumb za informacije
Gumb za zaklepanje  
AE/AF/zaščito
Gumb za predvajanje
Gumb P
Gumb OK
Pokrov priključka HDMI
Pokrov reže za spominsko 
kartico
Večnamenski izbirnik
Gumb za povečavo med 
predvajanjem
Gumb za brisanje
Lučka za dostop do 
spominske kartice
Gumb za pomanjšavo 
med predvajanjem/
sličice/pomoč
Pokrov predalčka za 
baterije
Navoj za stativ

Videoposnetki niso edini način beleženja zaporedja 

dogajanja s fotoaparatom D5500. V načinu za intervalno 

fotografiranje lahko posnamete do 9999 zaporednih 

fotografij v določenih intervalih. S tem zaporedjem 

visokokakovostnih posnetkov lahko ustvarite osupljive 

intervalne videoposnetke.10 Če fotografirate prizor, kjer se svetlost postopoma 

spreminja, na primer sončni vzhod ali zahod, uporabite funkcijo za glajenje osvetlitve, 

da dobite gladke prehode med posnetki in ustvarite zaporedje, ki je videti naravno in 

ne utripa. 

Napredne zvočne funkcije za oster in jasen zvok

Kakovost videoposnetka je lahko odvisna od zvoka. Zato ima fotoaparat D5500 

vgrajen stereo mikrofon in je združljiv z Nikonovim stereo 

mikrofonom ME-1, ki posname manj šuma, povzročenega 

zaradi mehanizma za samodejno ostrenje v objektivu. 

Oba mikrofona lahko samodejno al i 

ročno natančno nastavite pred ali med 

snemanjem.Vgrajeni mikrofon

Nadzor občutljivosti 
mikrofona

Videoposnetki, ki izpolnijo vse zahteve
Izrazje 

Neverjetno tekoče posneto dogajanje Snemanje na drugačen način

Pri fotografiranju s fotoaparatom D5500  

ste izkusili šele polovico zabave. Ko je trenutek 

pr imeren za snemanje v ideoposnetka ,  

s funkcijo D-videoposnetek lahko posnamete 

tekoče videoposnetke v polni loč l j ivosti  

HD z natančnimi podrobnostmi s hitrostjo 

snemanja do 50p/60p. Zaslon s spremenljivim 

kotom bo še dodatno spodbudil vašo ustvarjalnost, zaradi kinematografskih učinkov 

objektivov NIKKOR pa vam bodo zavidali celo profesionalni filmski ustvarjalci.

Čudoviti rezultati tudi pri šibki svetlobi

Razpon občutljivosti ISO, ki ga lahko povečate do ISO 25.600, omogoča, da 

posnamete izjemne, jasne videoposnetke tudi v pogojih z omejeno osvetlitvijo. 

Uživajte v svobodi pri snemanju uličnih prizorov ponoči ali zabav v zaprtih prostorih, 

ne da bi uporabili dodatno opremo za osvetljevanje. 

 Fotoaparat takoj povežite s televizijskimi sprejemniki in zasloni

Videoposnetki in fotografije, posneti s fotoaparatom D5500, so videti dobro že 

na zaslonu fotoaparata, vendar le počakajte, da jih vidite na zaslonu televizijskega 

sprejemnika HDTV! Z mini priključkom HDMI (tipa C) preprosto povežite fotoaparat 

z zunanjimi zasloni. Izkoristite združljivost fotoaparata po standardu HDMI-CEC in 

upravljajte predvajanje prek daljinskega upravljalnika za televizijski sprejemnik.

Stereo mikrofon ME-1, 
nameščen v fotoaparatu 

D5500
1514

10 Potrebujete programsko opremo drugih ponudnikov.
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Vrsta fotoaparata Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Nastavek 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 x 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 programska oprema Capture NX-D)
Velikost slike (v slikovnih točkah) • 6000 x 4000 [L] • 4496 x 3000 [M] • 2992 x 2000 [S]
Format datotek • NEF (RAW): 12- ali 14-bitni, stisnjeni • JPEG: osnovni JPEG, združljiv s kakovostnim (približno 1 : 4), normalnim (približno 1 : 8) ali osnovnim  

(približno 1 : 16) stiskanjem • NEF (RAW) + JPEG: ena fotografija, posneta v formatih NEF (RAW) in JPEG
Sistem Picture Control Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, pokrajina, Blago; izbrano funkcijo Picture Control lahko spreminjate; shranjevanje za funkcije 

Picture Control po meri
Nosilci za shranjevanje Spominske kartice SD (Secure Digital) ter SDHC in SDXC, združljive s standardom UHS-I
Datotečni sistem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Iskalo Zrcalnorefleksno iskalo s petstranim ogledalom v višini oči
Pokritost kadra v iskalu Približno 95-odstotna vodoravno in 95-odstotna navpično
Povečava Približno 0,82-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m–1)
Razdalja okular–oko 17 mm (–1,0 m–1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Prilagajanje dioptrije Od –1,7 do +0,5 m–1

Medlica Medlica BriteView Clear Matte Mark VII vrste B
Refleksno zrcalo Hitra vrnitev
Zaslonka objektiva Takoj vrnljiva, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi Samodejno ostrenje je na voljo z objektivi AF-S in AF-I; ni na voljo z drugimi objektivi vrste G in D, objektivi AF (objektivi 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, pri katerih je svetlobna moč f/5,6 ali večja

Vrsta zaklopa Elektronsko nadzorovan 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), daljinsko upravljanje 
Hitrost sinhronizacije bliskavice X = 1/200 s; z zaklopom se sinhronizira pri času osvetlitve 1/200 s ali daljšem
Načini proženja 8 (en posnetek) ! (neprekinjeno fotografiranje L), 9 (neprekinjeno fotografiranje H), J (tiho proženje), E (samosprožilec),  

" (zakasnitev fotografiranja z daljinskim upravljalnikom; ML-L3), # (hitri odziv na daljinski upravljalnik; ML-L3); podprto intervalno fotografiranje
Hitrost snemanja • ! : do 3 posnetke na sekundo • 9 : do 5 posnetkov na sekundo (JPEG in 12-bitni NEF/RAW) ali do 4 posnetke na sekundo (14-bitni NEF/RAW)

Opomba: hitrosti snemanja veljajo za neprekinjeni servo AF, ročno ali samodejno osvetlitev s prioriteto zaklopa, čas zaklopa 1/250 s ali hitrejši, izbrano 
proženje 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 svetlobe TTL s tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami
Način merjenja • Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko II (objektivi vrste G, E in D); merjenje svetlobe z barvno matriko II (drugi objektivi CPE) • Sredinsko 

uteženo merjenje: 75 % teže ima 8-mm krog v sredini fotografije. • Točkovno merjenje: izmeri 3,5-mm krog (približno 2,5 % kadra) s središčem  
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  CPE
zaslonke
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 hišnega ljubljenčka, x svetloba sveče, y cvet, z jesenske barve, 0 
hrana); načini delovanja s posebnimi učinki (% nočni pogled, S učinek Supert živahno, T učinek Pop, U ilustracija fotografije,  
' učinek otroškega fotoaparata, ( učinek miniature, 3 selektivna barva, 1 obris, 2 nadosvetljenost, 3 podosvetljenost)

Kompenzacija osvetlitve Lahko jo prilagodite od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV v načinih P, S, A, M, SCENE in  % 
Več zaporednih posnetkov 3 posnetki v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
z različnimi nastavitvami za 
osvetlitev 
Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev se zaklene pri zaznani vrednosti z gumbom A (L)
Občutljivost ISO Občutljivost ISO 100 do 25.600 v korakih po 1/3 EV; na voljo je samodejni nadzor občutljivosti ISO
(priporočeni indeks osvetlitve)
Aktivna osvetlitev D-Lighting samodejno, zelo visoko, visoko, normalno, nizko, izklopljeno
Več zaporednih posnetkov 2 posnetka
z različnimi nastavitvami
Samodejno ostrenje Nikonov senzorski modul za samodejno fazno-zaznavno ostrenje 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, S, T, U, ': : samodejno delovanje bliskavice s samodejnim aktiviranjem P, S, A, M, 0 : ročni dvig ob pritisku sprožilca
Vodilno število Približno 12, 12 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)

Upravljanje bliskavice TTL: upravljanje bliskavice i-TTL z uporabo tipala RGB z 2016 slikovnimi točkami je na voljo z vgrajeno bliskavico; uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalne 
fotoaparate SLR je na voljo z matričnim, sredinsko uteženim merjenjem, standardna bliskavica i-TTL za digitalne fotoaparate SLR 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, zadnja zavesa s 
počasno sinhronizacijo, sinhronizacija na zadnjo zaveso, izklopljeno

Kompenzacija bliskavice Lahko jo prilagodite od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV v načinih P, S, A, M in SCENE
Kazalnik pripravljenosti bliskavice Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa po tem, ko se je bliskavica sprožila pri polni moči
Nastavek za dodatno opremo Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijskimi in podatkovnimi kontakti ter varnostno zaporo
Sistem osvetljevanja Nikon Napredno brezžično osvetljevanje, podprto z bliskavico SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ali SB-500 kot glavno bliskavico ali SU-800 kot
Creative Lighting System (CLS) enoto za upravljanje; 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, žarilka, fluorescenčna svetloba (7 možnosti), neposredna sončna svetloba, bliskavica, oblačno, senca, ročna prednastavitev; vse razen ročne 

prednastavitve z natančnim prilagajanjem
Več zaporednih posnetkov z 3 posnetki v korakih po 1
različnimi nastavitvami beline
Servo pogon objektiva • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S), stalni servo AF (AF-F) • Ročno ostrenje (MF)
pri pogledu v živo
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 v kadru (ko je izbrana možnost AF s prioriteto obrazov ali AF s sledenjem motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Samodejno izbiranje scen Na voljo v načinu i in j 
Merjenje pri videoposnetkih Merjenje svetlobet TTL z glavnim slikovnim tipalom
Način merjenja videoposnetkov Matrično
Velikost okvirja (v slikovnih točkah) • 1920 x 1080; 60p (progresivno), 50p, 30p, 25p, 24p, Hvisoko/normalno • 1280 x 720, 60p/50p, Hvisoko/normalno • 640 x 424, 30p/25p, Hvisoko/
in število slik na sekundo 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 x 1080; 60p/50p, 3 min v načinu učinka miniature)
Občutljivost ISO ISO 100 do 25.600
Zaslon 8,1-cm/3,2-palčni (3 : 2), približno 1.037.000 točk (720 x 480 x 3 = 1.036.800 točk), TFT-zaslon LCD na dotik s spremenljivim kotom, 170° vidni kot, 

približno 100-odstotna pokritost kadra, prilagajanje svetlosti ter vklapljanje in izklapljanje prek senzorja za oko
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 posnetka, informacije o fotografiji, prikaz podatkov o lokaciji, samodejni zasuk 
slik, ocenjevanje slik in komentiranje fotografij (do 36 znakov)

USB Hi-Speed USB; priporočljiva je povezava z vgrajenimi vrati USB
Video izhod NTSC, PAL
Izhod HDMI Priključek HDMI tipa 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 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
Podprti jeziki angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, hindijščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, 

kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina, madžarščina, maratščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, 
portugalščina (portugalska in brazilska), romunščina, ruščina, srbščina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina, teluščina, turščina, ukrajinščina, 
vietnamščina

Navoj za stativ 1/4-palčni (ISO 1222)
Napajalnik EH-5b AC Adapter; requires EP-5A Power Connector (available separately)
Navoj za stativ 1/4 in. (ISO 1222)
Mere (Š x V x G) Približno 124 x 97 x 70 mm
Teža Približno 470 g z baterijo in spominsko kartico, vendar brez pokrovčka ohišja; približno 420 g (samo ohišje fotoaparata)
Delovno okolje Temperatura: od 0 do 40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema  Polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a, polnilnik baterij MH-24, gumijast nastavek okularja DK-25, kabel USB UC-E23, avdio/video kabel EG-CP16, pas
(lahko se razlikuje glede na državo ali regijo) fotoaparata AN-DC3, pokrovček ohišja BF-1B

• Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke združenja SD-3C, LLC. • PictBridge je blagovna znamka. • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene 
blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance®. • Google, Android™, Nexus in Google Play so blagovne znamke ali zaščitene blagovne 
znamke družbe Google Inc. • Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke posameznih podjetij. • Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD 
in ostalih zaslonih v tej brošuri, so simbolične. • Vse vzorčne slike – ©Dixie Dixon.

Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu SLR Nikon D5500
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