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• Obiektyw: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Jakość zdjęcia: JPEG fine ★ (optymalna jakość) • Tryb pól AF: AF z dynamicznym wyborem pola (25 pól) •Ekspozycja: tryb [S], 1/2500 s, f/7,1 • Balans bieli: Automatyczny 0 • Czułość: ISO 160 • Picture Control: Standardowy ©Mirco Lazzari

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Jakość zdjęcia: JPEG fine ★ (optymalna jakość) • Tryb pól AF: Wybór pola AF z grupy • Ekspozycja: tryb [M], 1/1000 s, f/6,3 • Balans bieli: Temperatura barwowa (7140 K) • Czułość: ISO 1000 • Picture Control: Standardowy ©Ole Jørgen Liodden

ARCYDZIEŁO W KAŻDEJ
MILISEKUNDZIE
Zrób krok do przodu. Dzięki niezwykłym możliwościom i precyzji Nikon D5 jest gotów
stawiać czoła największym wyzwaniom fotograficznym i robić świetne zdjęcia odpowiadające
wizji twórczej. Opracowany przez firmę Nikon niezwykły 153-punktowy autofokus nowej
generacji daje wyjątkowo duże pokrycie kadru – czy fotografujesz wyścigi, czy VIP-ów
na czerwonym dywanie. Zdjęcia można wykonywać z częstotliwością do 12 kl./s w trybie
ciągłego AF i AE, a nowy bufor pozwala zarejestrować nawet 200 zdjęć w formacie NEF (RAW)
w jednej serii. Nowa matryca i nowy czujnik pomiaru światła zapewniają niespotykanie
dokładne rozpoznawanie obiektów i odwzorowanie szczegółów obrazu, nawet w bardzo
niekorzystnych warunkach oświetlenia. Najwyższa rozszerzona czułość w historii firmy
Nikon (bezkonkurencyjna wartość ISO 3280000) pozwala fotografować w warunkach od
ostrego słońca po astronomiczny zmierzch. Najszerszy w historii firmy Nikon standardowy
zakres czułości ISO umożliwia robienie zdjęć wyjątkowej jakości do wartości ISO 102400.
Bezkompromisowych filmowców z pewnością ucieszy to, że dzięki funkcji nagrywania filmów
D-Movie można rejestrować aparatem obraz o rozdzielczości 4K/UHD z odczytem danych
z każdego piksela, co gwarantuje najwyższą jakość. Niezależnie od tego, jak daleko poniesie
Cię wyobraźnia, ten aparat dotrzyma Ci kroku.

Do wyboru modele obsługujące karty XQD i CF.
Każdy model ma dwa gniazda kart pamięci tego samego typu.

Doskonała skuteczność w słabym świetle
dzięki AF działającemu nawet przy poziomie
oświetlenia -4 EV
Zastosowany w Nikonie D5 nowy model czujnika
autofokusa – Multi-CAM 20K – został opracowany z myślą
o maksymalnym ograniczeniu szumu. W przypadku pola
centralnego ustawianie ostrości jest możliwe nawet przy
poziomie oświetlenia -4 EV2, a w przypadku wszystkich
pozostałych pól AF – przy poziomie -3 EV2. System AF
charakteryzuje się wyjątkową skutecznością nawet
w warunkach słabego oświetlenia lub w przypadku obiektów
o niskim kontraście. W połączeniu z niewiarygodnym
zakresem czułości ISO i nowym czujnikiem pomiaru
ekspozycji RGB o rozdzielczości 180 tys. pikseli czyni
z Nikona D5 źródło zupełnie nowych możliwości
fotograficznych.
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Pozostań w czołówce dzięki systemowi AF nowej generacji
153 pola AF, w tym 99 pól krzyżowych, i specjalnie zaprojektowany system AF
Łatwość fotografowania różnych obiektów
dzięki szerszemu i gęstszemu pokryciu kadru
Nikon D5 jest wyposażony w całkowicie nowy system AF
składający się ze 153 gęsto rozmieszczonych pól AF
(z możliwością wyboru spośród 55 pól), w tym 99 pól
krzyżowych1. W porównaniu z modelem D4S zapewnia to o
130% większy obszar pokrycia kadru polami AF. Wszystkie
pola AF działają z obiektywami AF NIKKOR z otworem
względnym f/5,6 i jaśniejszymi, a 15 centralnych pól AF
działa z obiektywami o otworze względnym f/8.
Zastosowanie 99 pól krzyżowych1 w obszarze centralnym
i na obrzeżach kadru gwarantuje doskonałą skuteczność
wykrywania – poruszające się z dużą prędkością niewielkie
obiekty mogą być śledzone z nieosiągalną wcześniej
precyzją. Obiekty na krawędzi kadru są łatwo wykrywane,
a fotografowanie w kadrze pionowym zostało znacznie
udoskonalone.
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Pola AF:
Pola AF do wyboru:
Pola krzyżowe:

/
/
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Konfigurowalna blokada AF

Nowy system AF zwiększa możliwości wszystkich siedmiu
trybów pola AF. Dzięki mniejszym rozmiarom pól tryb
jednopolowego AF gwarantuje doskonałą precyzję.
W trybach AF z dynamicznym wyborem pola3, wyboru
pola AF z grupy, śledzenia 3D i automatycznego wyboru
pola AF większa łączna liczba pól AF i wynikające z niej
gęstsze pokrycie każdego obszaru zwiększają możliwości
uchwycenia fotografowanego obiektu. Nawet podczas
korzystania z trybu szybkich zdjęć seryjnych fotografowanie
obiektów poruszających się z dużą prędkością i w sposób
nieprzewidywalny staje się niezwykle łatwe.

W trybie AF-C aparat
aktywuje funkcję
wyprzedzającego śled z e n i a o s t ro ś c i , j e ś l i
fotografowany obiekt
zbliża się do aparatu
lub od niego oddala.
Działanie funkcji blokady AF lub śledzenia
ostrości z blokadą można dostosować na dwa sposoby5.
Reakcja na blokadę ujęcia AF jest najlepsza, gdy między
fotografowanym obiektem a aparatem przemieszcza się
inny obiekt. Aby mieć możliwość łatwej zmiany ustawienia
ostrości między pierwotnym obiektem a obiektem
pojawiającym się w kadrze, należy wybrać opcję „Szybka”.
Aby zachować ustawienie ostrości na pierwotnym obiekcie,
należy wybrać opcję „Opóźniona”. Jeśli obiekt na przemian
zatrzymuje się i rusza, należy wybrać opcję „Zmienny”.
Jeśli obiekt porusza się ze stałą prędkością, należy wybrać
opcję „Stały”.
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Przy ISO 100 i temperaturze 20°C.

Specjalny system AF — precyzja i niezwykłe
możliwości

•Obiektyw: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR •Jakość zdjęcia: JPEG fine★ (optymalna jakość) •Tryb pól AF: AF z dynamicznym wyborem pola (25 pól) •Ekspozycja: tryb [M] mode, 1/3200 s, f/2,8
•Balans bieli: Światło słoneczne •Czułość: ISO 125 •Picture Control: Standardowy ©Matthias Hangst

Udoskonalone tryby AF

Dzięki nowemu modułowi AF ASIC najwięcej mocy
obliczeniowej jest zawsze kierowane do systemu autofokusa.
Moduł ten – składający się z pozwalającego na wykonywanie
bardzo szybkich obliczeń specjalnego procesora układu AF
oraz mikrokomputera ze sterowaniem sekwencyjnym –
zapewnia niezwykle szybkie działanie AF, a także
zaawansowane funkcje wykrywania obiektów i analizowania
fotografowanej sceny. Bez względu na szybkość akcji aparat
nigdy nie jest słabym ogniwem. Zdjęcia można wykonywać
z częstotliwością do 12 kl./s z funkcją śledzenia AE/AF
lub nawet 14 kl./s z podniesionym lustrem. Znacznie
udoskonalona funkcja śledzenia AF i lepsza czytelność obrazu
w wizjerze stanowią ogromne zalety podczas fotografowania
wydarzeń sportowych czy jakichkolwiek sytuacji, w których
fotografowane obiekty nagle zmieniają kierunek
ruchu. Szybsze sekwencyjne mechanizmy
migawki i lustra znacznie skracają czas
przesłonięcia wizjera podczas szybkich
serii.

W trybie AF z dynamicznym wyborem pola (liczba pól: 25 lub 72)
w zależności od wybranego głównego pola AF liczba użytych pól AF może
być mniejsza niż 25 lub 72.

AF z dynamicznym wyborem pola
(liczba pól: 25, 72 lub 153)
W trybie AF-C aparat ustawia ostrość na podstawie danych
z sąsiednich pól AF, gdy obiekt na krótko opuści wybrane
pole. Liczba pól AF różni się w zależności od wybranego
trybu:

• AF z dynamicznym wyborem pola (25
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Dostępne w trybie AF-C.

pól)4:

to
ustawienie należy wybrać, gdy jest sporo czasu na
skomponowanie ujęcia lub gdy ruch obiektu jest
przewidywalny. (np. biegacze na bieżni lub samochody
wyścigowe na torze).

• AF z dynamicznym wyborem pola (72 pola)4: to
ustawienie należy wybrać w przypadku fotografowania
obiektów, które poruszają się w sposób nieprzewidywalny
(np. piłkarze podczas meczu).

• AF z dynamicznym wyborem pola (153 pola): to
ustawienie należy wybrać podczas fotografowania
obiektów, które poruszają się z dużą prędkością (np. ptaki
w locie), co znacznie utrudnia kadrowanie z użyciem
wizjera.
Ruch obiektu: Zmienny

Wybór pola AF z grupy
Funkcja ta umożliwia wyjątkowo precyzyjne śledzenie
szybko poruszających się obiektów na długich dystansach.
Aparat rozpoznaje obiekt jako obszar, wykorzystując do
tego celu grupę utworzoną z wybranego pola oraz pól je
otaczających. Jeśli w trybie AF-S zostaną wykryte twarze,
priorytet jest nadawany fotografowanym osobom.

Śledzenie 3D
W trybie AF-C aparat śledzi obiekty opuszczające wybrane
pole AF i wybiera nowe pole AF odpowiednio do potrzeb.
Pozwala to na szybkie komponowanie zdjęć obiektów
poruszających się w sposób nieprzewidywalny (np.
tenisistów).

Automatyczny wybór pola AF
Aparat automatycznie wykrywa fotografowany obiekt
i wybiera pole AF. W przypadku wykrycia twarzy aparat
będzie priorytetowo traktować portretowaną osobę. Po
ustawieniu przez aparat ostrości aktywne pola AF są na
chwilę podświetlane. W trybie AF-C główne pole AF jest
wyświetlane po zniknięciu pozostałych pól.

Liczba krzyżowych pól AF może się różnić w zależności od wartości przysłony.

/ /
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System AF modelu D5 wykrywa obiekty o niskim kontraście.

W trybie AF z dynamicznym wyborem pola (liczba pól: 25 lub 72) w zależności
od wybranego głównego pola AF liczba użytych pól AF może być mniejsza niż
25 lub 72.

Ruch obiektu: Stały

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 600mm f/2.8E FL ED VR • Jakość zdjęcia: JPEG fine ★ (optymalna jakość) • Tryb pól AF: Pojedynczy AF • Ekspozycja: tryb [A], 1/400 s, f/6,3 • Balans bieli: Temperatura barwowa ustawiona na 6250 K • Czułość: ISO 3200 • Picture Control: Standardowy © Ole Jørgen Liodden

Nowy poziom wysokiej czułości –
fotografuj to, co niewidzialne dla oka
ISO 3280000 (rozszerzone), 20,8 mln pikseli i procesor EXPEED 5
Standardowy zakres czułości od ISO 100 do
ISO 102400 — największy w historii firmy Nikon
Model D5 zapewnia większe możliwości fotografowania
w słabym świetle z maksymalnie otwartą przysłoną. Dzięki
zastosowaniu nowej matrycy i procesora EXPEED 5 aparat
oferuje niewiarygodnie szeroki standardowy zakres czułości
– od ISO 100 do ISO 102400. Czułość można zmniejszyć do
ustawienia Lo 1 (odpowiednik ISO 50), jak również – dzięki
niezwykłym osiągnięciom konstrukcyjnym – zwiększyć do
ustawienia Hi 5 (odpowiednik ISO 3280000). Ta niezwykle
wysoka czułość ISO, przeznaczona do zastosowań
specjalistycznych, pozwala rejestrować kolorowe zdjęcia
bez użycia lampy podczas tzw. zmierzchu astronomicznego,
co odpowiada niezwykle niskiemu poziomowi oświetlenia
wynoszącemu 0,001 luksa.

Nowa matryca CMOS formatu FX i procesor
EXPEED 5 – wyzwalająca technologia
Zastosowana w Nikonie D5 całkowicie nowa matryca
CMOS formatu FX o rozdzielczości 20,8 mln pikseli oraz
czujnik pomiaru ekspozycji RGB o rozdzielczości 180 tys.
pikseli gwarantują niezwykle dokładne rozpoznawanie
obiektów i odwzorowanie szczegółów obrazu. Opracowana
przez firmę nowa matryca zapewnia bogatsze przejścia
tonalne i znacznie większą dokładność automatycznego
balansu bieli. Pozwala to uzyskać doskonałe efekty nawet
podczas rejestrowania dynamicznych wydarzeń sportowych
w zamkniętych obiektach czy fotografowania obiektów
o bardzo nasyconych kolorach. W parze z nową matrycą
idzie opracowany przez firmę Nikon nowy procesor
przetwarzania obrazu – EXPEED 5 – który dzięki ogromnym
możliwościom obliczeniowym z łatwością przetwarza duże
ilości danych odczytywanych z matrycy oraz obsługuje
wysokie prędkości zapisu. System przetwarzania sygnału
zoptymalizowany pod kątem nowej matrycy liczącej
o 25% więcej pikseli zapewnia niezrównaną jakość zdjęć
w zakresie czułości najczęściej używanym przez fotografów
sportowych – od ISO 3200 do ISO 12800. Drobny szum
został znacznie zredukowany i nawet przycięte zdjęcia
wykonane z użyciem wysokich czułości ISO zachowują
doskonałą jakość. Ponadto możliwe jest wykonywanie
zdjęć z częstotliwością do 12 kl./s z funkcją śledzenia AE/
AF i do 14 kl./s z podniesionym lustrem, a także nagrywanie
filmów w jakości 4K/UHD
(3840 × 2160)/30p.

•Obiektyw: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G •Jakość zdjęcia: JPEG fine★ (optymalna jakość) •Tryb pól AF: jednopolowy AF •Ekspozycja: tryb [M], 1/250 s, f/7,1 •Balans bieli: Automatyczny 0 •Czułość:
ISO 100 •Picture Control: Standardowy ©Dixie Dixon

Funkcja ustawiania balansu bieli w Nikonie D5 oferuje trzy
tryby automatyczne, które ułatwiają uzyskanie nastrojowych
zdjęć. Tryb automatyczny 0 – Zachowaj biel (zred. ciepłe
kolory) – jest odpowiednikiem trybu automatycznego 1 –
Normalny – w modelu D4S. Tryb ten gwarantuje wierne
odwzorowanie bieli nawet w świetle o niskiej temperaturze
barwowej (czerwone zabarwienie). Dostępny w Nikonie D5
tryb automatyczny 1 – Normalny – zachowuje balans
między rzeczywistą barwą fotografowanego obiektu
a oświetleniem otoczenia. Tryb automatyczny 2 – Zach.
ciepłe barwy światła – zachowuje barwę światła żarowego
lub innego rodzaju oświetlenia w celu uzyskania zdjęć
o naturalnie ciepłym zabarwieniu.

Większa wygoda pracy dzięki osobistym
ustawieniom Picture Control

Siedem ustawień wstępnych Picture
Control pozwala łatwo zmieniać takie
parametry jak ostrość, nasycenie czy
odcień – zarówno podczas wykonywania
zdjęć, jak i nagrywania filmów. Opcja
Przejrzystość pozwala precyzyjnie kontrolować wyrazistość detali. Użycie opcji Równomierne
ułatwia późniejszą obróbkę. Dzięki zastosowaniu krzywej
tonalnej maksymalnie zbliżonej do linii prostej funkcja
Równomierne pozwala uzyskać jak najwięcej informacji na
temat koloru, jasności i faktury fotografowanych obiektów.
Funkcja ta idealnie nadaje się do nagrywania filmów, które
w późniejszej obróbce będą poddawane korekcji barwnej,
pozwala bowiem uniknąć prześwietleń, zlewania się cieni
i przesycenia kolorów – nawet po zmianie ustawień czy
edycji.

Utworzenie osobistych ustawień Picture Control
dostosowanych do określonych obiektów lub scen
pozwala wykonywać zdjęcia w formacie JPEG, które nie
będą wymagały późniejszej obróbki. Dostępne w aparacie
tryby ustawień wstępnych umożliwiają zapisanie do
dziewięciu osobistych ustawień. Oprogramowanie Picture
Control Utility 2, które można bezpłatnie pobrać ze strony
internetowej firmy Nikon, pozwala precyzyjnie dostosować
osobiste ustawienia Picture Control na komputerze,
a następnie przenieść je do aparatu za pomocą karty
pamięci.
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•Obiektyw: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR •Jakość zdjęcia: JPEG fine★
(optymalna jakość) •Tryb pól AF: AF z dynamicznym wyborem pola (25 pól)
•Ekspozycja: tryb [M], 1/1600 s, f/2,8 •Balans bieli: Automatyczny •Czułość: ISO 10000
•Picture Control: Standardowy
©Matthias Hangst

Ustawienia Picture Control –
twórz zdjęcia idealne

Trzy tryby automatycznego balansu bieli

3

1 Automatyczny 0 – Zachowaj biel

(zred. ciepłe kolory)

2 Automatyczny 1 – Normalny

Powyższe zdjęcie zostało przycięte z pliku JPEG obok i powiększone.
Zdjęcia w formacie JPEG wykonane przy wysokiej czułości zachowują
wysoką jakość nawet po silnym przycięciu, dzięki czemu nadają się
do publikacji w mediach.

3 Automatyczny 2 – Zach. ciepłe barwy światła

12 kl./s w trybie ciągłego AF/AE oraz bufor na
200 zdjęć w formacie NEF (RAW)

Odłączany adapter do okularu i okular
z powłoką fluorową

Nikon D5 oferuje fotografom niezwykłą precyzję i możliwość
wykonywania do 12 zdjęć na sekundę6 w trybie ciągłego AF/
AE, bez względu na wybraną jakość zdjęć i przy dowolnej
czułości aż do Hi 5. Nowy, niewiarygodnie szybki procesor
przetwarzania obrazu EXPEED 5 gwarantuje błyskawiczny
odczyt danych z matrycy, a pojemny bufor umożliwia
wykonanie do 200 zdjęć w formacie NEF (RAW) lub dużych
zdjęć JPEG w jednej szybkiej serii – to wystarczy, aby
sfotografować cały finał sprintu na 100 m bez zdejmowania
palca ze spustu migawki.

Odłączany adapter do okularu Nikona D5 (DK-27)
ułatwia zakładanie pokrowca przeciwdeszczowego
w niesprzyjających warunkach pogodowych. Wystarczy
połączyć drugi adapter do okularu DK-27 z pokrowcem
przeciwdeszczowym, aby w razie nagłej zmiany pogody
móc błyskawicznie zamienić adaptery. Sam okular wizjera
jest wyposażony w wyjątkowe powłoki fluorowe firmy
Nikon, które odpychają wodę, kurz i brud bez wpływu
na komfort korzystania z wizjera, a dodatkowo ułatwiają
czyszczenie okularu.
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Solidny korpus —
profesjonalny poziom ochrony

Trwała migawka o wysokiej precyzji działania
Wytrzymałość 400 000 cykli – potwierdzona testami modułu
migawki umieszczonego w kompletnym aparacie – sprawia,
że Nikon D5 jest gotowy na wyzwania, jakim będzie musiał
sprostać w rękach profesjonalnych fotografów. Dodatkowo
moduł migawki wyposażono w układ autokalibracyjny, który
dba o maksymalną precyzję odliczania czasu ekspozycji.

Swoją trwałość korpus Nikona D5 zawdzięcza zastosowaniu
odlewu magnezowego, który zapewnia wyjątkową
wytrzymałość bez zwiększania masy konstrukcji.
Dodatkowo ten lekki, solidny korpus, którego niezawodność
spełnia najwyższe standardy, jest wyposażony w liczne
uszczelnienia zabezpieczające go przed kurzem i czynnikami
atmosferycznymi.

Przy czasie otwarcia migawki 1/250 s lub krótszym w trybie Seryjne szybkie.

Krótszy czas przesłonięcia wizjera podczas
szybkich serii zdjęć
Zastosowane w Nikonie D5 szybsze sekwencyjne
mechanizmy migawki i lustra znacznie skracają czas
przesłonięcia wizjera podczas szybkich serii. Czasy napinania
migawki i ruchu lustra zostały zminimalizowane w celu
zapewnienia stabilnego, wyraźnego obrazu w wizjerze.
Nawet obiekty poruszające się w sposób nieprzewidywalny
można teraz fotografować i śledzić z niezwykłą dokładnością
w trybie zdjęć seryjnych.

Jeszcze lepsza jakość obrazu w wizjerze dzięki
trybowi redukcji drgań Sport
Tryb redukcji drgań SPORT gwarantuje niewiarygodną
stabilność obrazu w wizjerze podczas śledzenia
szybko poruszających się obiektów. W celu uzyskania
najwyższej precyzji wystarczy podłączyć do Nikona D5
superteleobiektyw NIKKOR, taki jak AF-S NIKKOR 600mm
f/4E czy AF-S NIKKOR 500mm f/4E – takie połączenie
gwarantuje niezrównaną łatwość fotografowania obiektów
poruszających się szybko i w sposób nieprzewidywalny.

Zdjęcia seryjne z częstotliwością 14 kl./s —
łatwość uchwycenia najważniejszych momentów

•Obiektyw: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II •Jakość zdjęcia: JPEG fine★ (optymalna jakość)
•Tryb pól AF: Wybór pola AF z grupy •Ekspozycja: tryb [M], 1/3200 s, f/2 •Balans bieli: Pomiar manualny
•Czułość: ISO 10000 •Picture Control: Standardowy
©Matthias Hangst

Nikon D5 pozwala wykonywać zdjęcia z częstotliwością
do 14 kl./s7 z podniesionym lustrem8 – bez względu na
wybraną jakość zdjęć i przy dowolnej czułości aż do Hi 5.
Dzięki niezwykle pojemnemu buforowi możliwe jest
wykonanie do 200 zdjęć w serii, nawet w 14-bitowym
formacie RAW z kompresją bezstratną9.
7
8
9

Przy czasie otwarcia migawki 1/250 s lub krótszym w trybie Seryjne szybkie.
W trybie 14 kl./s (podnoszenie lustra) lampy błyskowe nie są wyzwalane.
W przypadku użycia karty pamięci XQD 2.0 Lexar Professional 2933x.

Efektywne zarządzanie energią —
dłuższy czas działania akumulatora
Nikon D5 niezwykle efektywnie zarządza energią, dzięki
czemu pozwala w pełni skoncentrować się na fotografowaniu
– bez obaw o czas działania akumulatora10. Zmniejszenie
zużycia energii było możliwe dzięki zoptymalizowaniu
wewnętrznego obwodu zasilania oraz odpowiedniemu
zaprojektowaniu najważniejszych komponentów, takich
jak procesor przetwarzania obrazu EXPEED 5. W pełni
naładowany akumulator jonowo-litowy EN-EL18a pozwala
wykonać ok. 3780 zdjęć w trybie zdjęć pojedynczych
(zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association) lub ok. 8160 zdjęć w trybie zdjęć
seryjnych (w warunkach testowych określonych przez
firmę Nikon). Ten akumulator o dużej pojemności pozwoli
również na nagranie filmu o długości ok. 110 min (zgodnie
ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products
Association).
10	Czas

działania akumulatora różni się w zależności od warunków pracy,
a także poziomu naładowania, cykli fotografowania i ustawień menu.

Funkcja nagrywania filmów D-Movie w trybie
wielokadrowym – możliwość wyboru
obszaru obrazu

Automatyczny dobór ISO – nagrywanie ze stałym
czasem otwarcia migawki i stałą
przysłoną w trybie M

Nikon D5 umożliwia wybór czterech obszarów
obrazu11, co pozwala na filmowanie w różnych stylach
z użyciem niewielkiej liczby obiektywów. Obszar obrazu
w formacie FX dzięki wykorzystaniu dużej powierzchni
matrycy aparatu pozwala uzyskać podczas filmowania
piękne rozmycie tła. W przypadku formatu DX i obszaru
obrazu 4K/UHD (3840 × 2160) kąt widzenia odpowiada
obiektywowi o ogniskowej ok. 1,5 raza dłuższej. Obszar
obrazu Full HD z zachowaniem natywnych proporcji
(1920 × 1080) odpowiada obiektywowi o ok. 3-krotnie
dłuższej ogniskowej.

Podczas filmowania scen, w których poziom jasności
zmienia się w ramach jednego ujęcia, Nikon D5 pozwala
na precyzyjne kontrolowanie głębi ostrości i rozmycia
obiektów w ruchu. W celu uzyskania odpowiedniej
ekspozycji wystarczy ustawić w trybie ekspozycji M – przy
aktywnej funkcji automatycznego doboru ISO – czas
otwarcia migawki i przysłonę. Aby uniknąć ustawienia zbyt
wysokiej czułości, można określić jej górny limit (w zakresie
od ISO 200 do Hi 5).

11 Niezależnie

od wybranego obszaru kadru współczynnik proporcji obrazu
wynosi 16:9.

Brak kompromisów – funkcja nagrywania filmów
D-Movie w rozdzielczości UHD

Tryb kadrowania 1920 × 1080 odpowiadający
rozdzielczości Full HD (1920 × 1080)
Format filmu DX zgodny z rozdzielczościami Full HD (1920 × 1080) i
HD (1280 × 720)

Filmy w rozdzielczości 4K/UHD, ISO 102400, obiektywy NIKKOR i solidna konstrukcja
Filmy w rozdzielczości 4K/UHD (3840 × 2160)
Jako pierwsza cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa firmy
Nikon z funkcją nagrywania
filmów w rozdzielczości
4K/UHD model D5 oferuje
jeszcze większe możliwości
filmowania niż Nikon D4S.
Filmy w rozdzielczości 4K
(3840 × 2160 pikseli) można
nagrywać z szybkością 30p/
25p/24p z zachowaniem natywnych proporcji i najwyższej
jakości obrazu. Poszczególne klatki filmów nagranych
w rozdzielczości 4K/UHD można zapisać w postaci plików
JPEG o rozdzielczości ok. 8 mln pikseli. Aparat oferuje czysty
sygnał wyjściowy HDMI – nawet filmy o rozdzielczości 4K
można wysyłać bez kompresji przez wyjście HDMI w postaci
8-bitowego sygnału 4:2:2 YCbCr. Podczas zdalnego
nagrywania wyjście HDMI jest dostępne dla wszystkich
rozdzielczości filmów.

■■ Filmy w rozdzielczości 4K/UHD, odczyt danych
z każdego piksela i procesor EXPEED 5

Odczyt danych z każdego piksela oznacza, że rejestrowane
są wszystkie informacje, jakie docierają do każdego
piksela matrycy. Dzięki zaawansowanym mechanizmom
przetwarzania obrazu, jakie oferuje procesor EXPEED 5,
zarejestrowany materiał jest przetwarzany w aparacie
w mniejszym stopniu, co sprawia, że filmy oprócz wysokiej
rozdzielczości charakteryzują się również bogactwem detali.

■■ Filmy w rozdzielczości 4K/UHD i wysokie
czułości ISO

4K/UHD (3840 × 2160) niemal dokładnie odpowiada klatce
taśmy filmowej Super-35.

■■ Filmy w rozdzielczości 4K/UHD i opcja ustawień
Picture Control Równomierne

Ze wszystkich siedmiu ustawień Picture Control to właśnie
opcja Równomierne pozwala oszczędzić cenny czas podczas
obróbki obrazu. Ustawienie Picture Control Równomierne
pozwala zarejestrować jak najwięcej szczegółów obrazu i
w rezultacie uzyskać materiał wideo o wysokiej
rozdzielczości, nadający się do późniejszej obróbki.

Dzięki dostępnej w Nikonie D5 maksymalnej standardowej
czułości ISO 102400 (z możliwością rozszerzenia jej do
wartości Hi 5 odpowiadającej czułości ISO 3280000) nawet
w ekstremalnie niekorzystnych warunkach oświetleniowych
możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości filmów. Podczas
filmowania w trybie M dla wszystkich rozdzielczości
filmów i trybów kadrowania można ustawić czułość
z zakresu od ISO 100 aż do Hi 5. Zakres dostępny w trybie
automatycznego doboru czułości ISO wynosi od ISO 200
do Hi 5.

■■ Filmy w rozdzielczości 4K/UHD i obiektywy
NIKKOR

Obiektywy NIKKOR są wysoko cenione przez filmowców za
ostrość i wyjątkową jakość obrazu. Po podłączeniu obiektywu
NIKKOR do Nikona D5 otrzymujemy system kinematograficzny
o niezwykłych możliwościach. Obszar obrazu w rozdzielczości

Format filmu FX zgodny z rozdzielczościami Full HD (1920 ×
1080) i HD (1280 × 720)

Kompensacja ekspozycji i przysłona sterowana
elektrycznie – z myślą o nagrywaniu filmów
Podczas filmowania scen charakteryzujących się
dynamicznymi zmianami ekspozycji zastosowany
w Nikonie D5 delikatny system automatycznego ustalenia
ekspozycji pozwala na płynne przechodzenie z ciemności
w ostre światło lub na odwrót. Nawet podczas korzystania
z wysokich czułości ISO aparat rejestruje zmiany w sposób
naturalny, z zachowaniem bogatych przejść tonalnych
i detali. Funkcją kompensacji ekspozycji można teraz
sterować 12 za pomocą przycisków Pv (kompensacja
dodatnia) i Fn1 (kompensacja ujemna). Przysłoną
można sterować elektrycznie12, 13 również za pomocą
przycisków Pv (otwieranie) i Fn1 (zamykanie), co pozwala na
płynne zmiany jasności i głębi ostrości podczas filmowania.

Menu nagrywania filmów
Specjalne menu nagrywania filmów, przydatne przy
przechodzeniu między trybami fotografowania i filmowania,
zapewnia wygodny dostęp do wszystkich ustawień
nagrywania filmów w jednym miejscu.

Wbudowana funkcja nagrywania filmów
poklatkowych w rozdzielczości 4K/UHD
Nikon D5 oferuje możliwość nagrywania oszałamiających
filmów poklatkowych w rozdzielczości 4K/UHD –
bezpośrednio w aparacie. Funkcja ta współdziała ze
wszystkimi formatami kadrowania, ustawieniami liczby
klatek na sekundę oraz ustawieniami jakości filmów.
Wbudowana funkcja wygładzania ekspozycji pozwala
ograniczyć niepożądane migotanie obrazu filmów
poklatkowych, jeżeli podczas ich nagrywania następowały
znaczne zmiany jasności (np. filmów nagrywanych o świcie
lub zmierzchu). Z funkcji tej, opracowanej w celu
ograniczenia subtelnych różnic ekspozycji pomiędzy
poszczególnymi klatkami filmów nagrywanych w trybach
automatycznych, można również korzystać podczas
fotografowania z interwalometrem.

Rozdzielczość 3840 × 2160 odpowiadająca
formatowi 4K/UHD (3840 × 2160)

Większa wygoda filmowania

Nagrywanie dźwięku w wysokiej jakości
Nikon D5 ma wbudowany mikrofon stereofoniczny oraz jest
zgodny z zewnętrznym mikrofonem stereofonicznym ME-1
i mikrofonem bezprzewodowym ME-W1 firmy Nikon.
Wejście mikrofonu stereofonicznego i wyjście audio
umożliwiają precyzyjną, niezależną regulację poziomów
dźwięku przed nagrywaniem i w jego trakcie. Poziom czułości
mikrofonu można regulować w 20-stopniowym zakresie,
a wybrane ustawienia są widoczne na wyświetlaczu LCD
aparatu. (Podczas korzystania ze słuchawek poziom
dźwięku można regulować w 30-stopniowym zakresie).
Możliwe jest również wybranie zakresu dźwięków (szeroki/
mowa). Podczas nagrywania za pomocą wbudowanego
mikrofonu można użyć funkcji
redukcji szumu wiatru.

Zmiana ustawień za pomocą przycisku P
Naciśnięcie przycisku P podczas fotografowania w trybie
podglądu na żywo umożliwia szybką zmianę najważniejszych
ustawień, takich jak rozmiar klatki/liczba klatek czy jakość
filmu

Przesyłanie sygnału za pomocą wyjścia HDMI
podczas zdalnego filmowania z użyciem
oprogramowania Camera Control Pro 2
Podłączenie Nikona D5 do komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem Camera Control Pro 2 firmy Nikon
pozwala na przesyłanie materiału wideo (w tym filmów
w rozdzielczości 4K/UHD) bezpośrednio do zewnętrznych
urządzeń nagrywających HDMI podczas zdalnego
filmowania. Efekty zmiany ustawień ekspozycji i czułości
są widoczne na obrazie trybu podglądu na żywo zarówno
na wyświetlaczu Nikona D5, jak i zewnętrznym monitorze
komputera. Oprogramowanie Camera Control Pro 2
pozwala również na rozpoczynanie i wstrzymywanie zapisu
filmów w rozdzielczości 4K/UHD i Full HD na karcie pamięci
aparatu, a także na przesyłanie zarejestrowanych filmów do
komputera. Filmy w rozdzielczości 4K/UHD zarejestrowane
z użyciem oprogramowania Camera Control Pro 2 są
również obsługiwane przez oprogramowanie ViewNX-i.

12 Przypisanie

przyciskom Pv i Fn1 odpowiednich funkcji pozwala na płynną,
niemal bezstopniową zmianę parametrów podczas podglądu filmu na żywo
oraz nagrywania filmów.
13 Funkcja dostępna w trybach ekspozycji A i M.

Mikrofon stereofoniczny ME-1
Przed obróbką

Po obróbce

Mikrofon bezprzewodowy ME-W1

Dotykowy ekran o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i wysokiej rozdzielczości 2 359 000 punktów

Praca z turbodoładowaniem – niezwykła szybkość przesyłania danych

Podczas projektowania Nikona D5 uwzględniono uwagi fotografów, co pozwoliło ograniczyć czynniki stresu
związane z całodziennym fotografowaniem. Udoskonalona ergonomia i rozszerzony układ podświetlanych
przycisków zapewniają łatwy dostęp do najważniejszych elementów sterujących. Dotykowy ekran LCD o wysokiej
rozdzielczości XGA z interfejsem wzorowanym na smartfonach pozwala z łatwością wybierać pola AF czy
punktowy balans bieli w trybie podglądu na żywo, przeglądać zdjęcia przesunięciem palca, powiększać zdjęcia
rozsunięciem palców, edytować nazwy plików i korzystać z wielu innych funkcji. Obsługiwana dotykowo
klawiatura ekranowa znacznie ułatwia wprowadzanie informacji na temat praw autorskich czy informacji IPTC,
a także nazw plików, grup folderów czy sieci.

Nowy port USB 3.0 umożliwia szybką transmisję dużych ilości danych.
W porównaniu z Nikonem D4s przesyłanie danych za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej odbywa się 4-krotnie szybciej, a za pośrednictwem połączenia
Ethernet – 2-krotnie szybciej. Przesyłanie plików z oszałamiającą szybkością
za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN umożliwia nowy (opcjonalny)
przekaźnik bezprzewodowy WT-6 15, który obsługuje standard IEEE802.11ac
i zwiększa zasięg łączności do około 200 m16. Teraz możliwe jest błyskawiczne
przesyłanie zdjęć prosto z terenu do komputerów redaktorów albo ze studia do
serwerów magazynujących. Nikon D5 może także współpracować z opcjonalnym
przekaźnikiem bezprzewodowym WT-5. Funkcja „Połącz z siecią”, domyślnie
przypisana do nowego przycisku Fn3 umieszczonego pod przyciskiem OK,
zapewnia szybki dostęp do ekranu menu sieci.
15 Należy
16 Punkt

zainstalować narzędzie Wireless Transmitter Utility (dostępne do pobrania na stronie internetowej firmy Nikon).
dostępowy bezprzewodowej sieci LAN musi być wyposażony w dużą antenę. Zasięg zależy od siły sygnału oraz obecności przeszkód.

Wygodny wielofunkcyjny tryb serwera HTTP

Punktowy balans bieli

Wprowadzanie tekstu

Niezrównana funkcjonalność dzięki kartom pamięci XQD
Dwa gniazda kart pamięci pozwalają korzystać z kart XQD lub CF (typu I, zgodnych ze standardem UDMA) –
zależnie od preferencji klienci mogą wybrać jeden z dwóch różnych modeli Nikona D5, obsługujący określony
rodzaj kart 14. Dla użytkowników fotografujących wydarzenia sportowe lub inne dynamiczne sceny, jak
i nagrywających filmy w rozdzielczości 4K/UHD, podstawowym wyborem będą karty XQD, które z łatwością
sprostają oferowanej przez aparat szybkości rejestrowania obrazów.
14 Wymiany

podwójnego modułu gniazd kart pamięci można dokonać po zakupie w punkcie serwisowym firmy Nikon (usługa płatna).

Karty XQD

Karty CF

Opcje wyboru rozmiaru plików RAW
Z myślą o uzyskaniu jeszcze większej szybkości działania Nikon D5 pozwala wykonywać zdjęcia z użyciem dwóch
mniejszych rozmiarów plików RAW. Pliki RAW w rozmiarze S i M (oba w formacie 12-bitowym z kompresją bezstratną)
dzięki zachowaniu wyjątkowej ostrości i szczegółowości zapewniają szerokie możliwości edycji. Są również zgodne
z wbudowanym systemem przetwarzania NEF (RAW).

Tryb serwera HTTP pozwala na ciągłe fotografowanie z użyciem aparatów zdalnych za pośrednictwem komputera
lub urządzenia inteligentnego wyposażonego w przeglądarkę internetową. Nikon D5 pozwala również na
wprowadzanie tekstu za pośrednictwem przeglądarek internetowych, co ułatwia weryfikację i edycję zapisanych
w aparacie informacji IPTC, komentarzy i informacji na temat praw autorskich.

Tryb punktu dostępowego ułatwiający nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Po podłączeniu opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-6 (lub opcjonalnego przekaźnika
bezprzewodowego WT-5) model D5 może pełnić funkcję punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Tryb
serwera HTTP pozwala na równoczesne podłączenie do pięciu urządzeń bezprzewodowych. W tym względzie
różni się od trybów przesyłania FTP, przesyłania zdjęć i sterowania aparatem, w których możliwe jest podłączenie
tylko jednego urządzenia.

OPINIE

PROFESJONALISTÓW

Fotografia sportów
motorowych

Mirco Lazzari
(Włochy)

Aby uzyskać takie ujęcie jak to przedstawiające zawodnika, który właśnie wyłonił się zza
zakrętu i zmierza wprost na mnie, muszę być w stanie wykonać 12 zdjęć na sekundę!
Sposób, w jaki Nikon D5 śledził obiekt i ustawiał na nim ostrość, oraz doskonała jakość
obrazu w wizjerze to dwie ogromne zalety, bez których wykonanie tego zdjęcia nie
byłoby możliwe.

Fotografia sportowa

Fotografia mody/reklamowa

(Niemcy)

(USA)

Matthias Hangst
Nikon D5 to zupełnie nowy poziom możliwości. Dzięki lepszej jakości zdjęć przy
wysokich czułościach ISO mogę używać krótszych czasów otwarcia migawki,
co ułatwia fotografowanie różnych dynamicznych scen. Kiedyś postanowiliśmy
sfotografować zawodnika w białej koszulce, gdy słońce znajdowało się już
naprawdę nisko, aby sprawdzić, jak Nikon D5 radzi sobie z obiektami o niskim
kontraście, oświetlonymi od tyłu. Wykonaliśmy serię 20 czy 30 zdjęć i byliśmy
pod dużym wrażeniem skuteczności śledzenia AF.

Fotografia reportażowa/
sportowa/kinematografia

Bill Frakes
(USA)

To niezwykły aparat. Ma niewiarygodnie precyzyjny autofokus, jakość zdjęć
przy wysokich czułościach ISO przerasta moje wcześniejsze wyobrażenia,
a ergonomia nie ma sobie równych. Możliwość nagrywania nim filmów
w jakości 4K jest ekscytująca. Technologia 4K ma dla mnie kluczowe znaczenie,
ponieważ chcę mieć możliwość zarejestrowania każdego szczegółu w formacie,
który będzie standardem jeszcze przez bardzo długi czas. Poświęciłem całe
życie opowiadaniu historii i wiem, że Nikon potrafi doskonale odczytać moje
potrzeby.

Dixie Dixon

Uwielbiam pracować Nikonem D5. W mojej pracy niezwykle istotne jest odpowiednie
odwzorowanie odcieni skóry, a ten aparat radzi sobie z tym doskonale. Dzięki funkcji
szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych oraz systemowi autofokusa możliwe staje
się to, co wcześniej było nieosiągalne, a najlepsze zazwyczaj okazują się zdjęcia
trwających ułamek sekundy wyrazów twarzy. Doceniam również wygodę, jaką
zapewnia nowy ekran dotykowy podczas szybkiego powiększania zdjęć w celu
sprawdzenia ostrości, ułożenia włosów, makijażu czy innych detali.

Fotografia przyrodnicza

Ole Jørgen Liodden
(Norwegia)

Niezwykłą zaletą Nikona D5 jest to, że jego AF może ustawiać ostrość nawet przy
poziomie oświetlenia -4 EV. Kiedyś spotkaliśmy dwa młode niedźwiedzie grizzly
walczące czy bawiące się w wodzie. Było bardzo ciemno i zdjęcia wykonywałem przy
czułości ISO 102400, jednak mimo to ich jakość była zdumiewająca. W czasie naszego
pobytu na Alasce niemal każdego dnia padał deszcz, przez co aparat był zazwyczaj
mokry, a mimo to działał perfekcyjnie. Świadomość, że mam narzędzie, na którym
mogę polegać w każdych warunkach, jest dla mnie szczególnie ważna.

Nowe możliwości –
kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)

Sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia oraz ujednolicone sterowanie błyskiem

Ujednolicone sterowanie błyskiem – możliwość
sterowania lampami błyskowymi z poziomu
komputera
Funkcja ujednoliconego sterowania błyskiem zwiększa
możliwości sterowania systemem oświetlenia. Teraz można
sterować lampą SB-5000 i zmieniać jej ustawienia z poziomu
menu aparatu lub komputera z oprogramowaniem Camera
Control Pro 2, jeśli lampa jest podłączona do aparatu.
Wszelkie zmiany ustawień dokonane z poziomu aparatu,
komputera lub lampy błyskowej zostaną uwzględnione
we wszystkich urządzeniach. Ustawienia lampy błyskowej
można zapisać na karcie pamięci za pomocą dostępnego
w aparacie menu zapisywania i wczytywania ustawień, co
pozwoli używać ich w różnych egzemplarzach Nikona D5.

Schemat systemu
LAMPY BŁYSKOWE

AKCESORIA DO WIZJERA

Wysokowydajny
pojemnik na
baterie SD-9

Okular wizjera z powłoką
fluorową DK-17F*

Okular powiększający DG-2

Lupa kątowa DR-5

Nieparujący okular wizjera
DK-17A

Adapter do okularu DK-18

Okular DK-17

Szkła korekcyjne wizjera
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 dpt.)

Lampa błyskowa
SB-5000

Lampa błyskowa
SB-9100
Gumowa muszla oczna DK-19

Lampa błyskowa
SB-5000
Lampa błyskowa
SB-700

Lampa błyskowa
SB-910
Lampa błyskowa
SB-700k

Lampa błyskowa
SB-500

Lampa błyskowa
SB-500
Lampa błyskowa
SB-300

Adapter do okularu DK-27*

OBIEKTYWY NIKKOR

Lampa błyskowa
SB-300

AKCESORIA DO ZDALNEGO STEROWANIA I GPS

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-1

Zestaw modulite do
zdalnego sterowania
ML-3

Bezprzewodowy
sterownik błysku SU-800

Komputer (Camera Control Pro 2)

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-R10
Przewód zdalnego sterowania MC-30A

Zestaw bezprzewodowych lamp
błyskowych ze sterownikiem
błysku R1C1

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-R10

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-T10

Przewód zdalnego
sterowania MC-36A

AKCESORIA DO DIGISKOPINGU

Lampa
błyskowa
SB-5000

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-1

Adapter WR-A10

Przewód
zdalnego
sterowania TTL
SC-28/29

Monitor aparatu

Okular powiększający
DK-17M

Adapter FSA-L2 do
mocowania cyfrowej lustrzanki
jednoobiektywowej do lunet z serii
EDG/EDG VR

Przewód zdalnego
sterowania MC-36A
Przewód zdalnego
sterowania MC-30A

Przewód zdalnego sterowania MC-22A

Przewód zdalnego
sterowania MC-22A

Przedłużacz do zdalnego
sterowania MC-21A

Adaptér WR-A10

Konfiguracja

Zestaw modulite do
zdalnego sterowania ML-3

Przewód połączeniowy MC-23A

MIKROFONY

2-stykowe
akcesoria
do zdalnego
sterowania

Adapter MC-25A

Mikrofon bezprzewodowy ME-W1

Przewód połączeniowy
MC-23A
Adapter MC-25A

Moduł GPS GP-1A
Przewód zdalnego sterowania MC-DC2

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR •Jakość zdjęcia: JPEG fine★ (optymalna jakość) • Tryb pól AF: Wybór
pola AF z grupy • Ekspozycja: tryb [M], 1/1250 s, f/7,1 •Balans bieli: Temperatura barwowa (5000 K) • Czułość: ISO 10000 •Picture
Control: Standardowy • Lampa błyskowa: SB-5000 (użyto sterowanego radiowo, zaawansowanego bezprzewodowego systemu
oświetlenia oraz funkcji automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki)
©Dave Black

Odpowiednie oświetlenie dzięki zaawansowanej
lampie błyskowej sterowanej radiowo – SB-5000
Model SB-5000 to nasza pierwsza lampa błyskowa
sterowana radiowo. Zapewnia niezrównane możliwości
oświetleniowe zarówno w plenerze, jak i w studiu.
Wykorzystanie sygnałów radiowych pozwala sterować
lampą z odległości nawet 30 m oraz umożliwia tworzenie
złożonych konfiguracji lamp błyskowych zamontowanych na
aparacie lub używanych oddzielnie. Teraz można pracować
w warunkach, w których użycie sygnałów optycznych
byłoby niemożliwe z powodu fizycznych przeszkód lub
w których mogłyby one ulec osłabieniu ze względu na
intensywne światło słoneczne. Dodatkowo nowy system
chłodzenia chroni głowicę lampy przed przegrzaniem.
System ten umożliwia wykonanie ponad 100 zdjęć w serii
z pełną mocą lampy.

Pełna kontrola w wymagających sytuacjach:
sterowany radiowo, zaawansowany
bezprzewodowy system oświetlenia
Nikon D5 w pełni współdziała z nową funkcją sterowania
radiowego w kreatywnym systemie oświetlenia firmy
Nikon (CLS). Opcjonalny bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania WR-R1017 umożliwia wyzwalanie konfiguracji
oświetlenia złożonych z jednej lub wielu lamp błyskowych,
a także do sześciu grup zdalnych lamp SB-5000. Funkcja
sterowania za pomocą sygnałów optycznych również jest
w pełni dostępna, dzięki czemu w konfiguracjach złożonych
z wielu lamp nadal można stosować starsze modele lamp
błyskowych.
17 Wymaga

opcjonalnego adaptera WR-A10. Urządzenie WR-R10 musi być
wyposażone w oprogramowanie w wersji 3.00 lub nowsze.

Adapter MC-35 GPS

Mikrofon stereofoniczny ME-1

Odbiornik GPS**

SB-5000

Automatyczny dobór ISO – ekspozycja
dostosowana do potrzeb
Wybierz docelowe obszary ekspozycji i korzystaj
z funkcji automatycznego doboru czułości ISO podczas
fotografowania z użyciem lamp błyskowych. Opcja „Obiekt
i tło” równoważy ekspozycję pomiędzy fotografowanym
obiektem a tłem, np. podczas zdjęć nocnych. Opcja „Tylko
obiekt” zapewnia optymalną ekspozycję tylko głównego
obiektu. Maksymalna czułość ISO, jaką można wybrać
podczas fotografowania z użyciem lamp błyskowych,
zawiera się w zakresie od ISO 200 aż do Hi 5.

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM

ZASILACZE SIECIOWE, AKUMULATORY
I ŁADOWARKI
Akumulator jonowolitowy EN-EL18a*/EN-EL18
Złącze zasilania EP-6

AKCESORIA DO
TELEWIZORA
I WIDEO

Karta pamięci XQD**
Karta pamięci
CompactFlash**
Zatrzask kabla HDMI*

Czytnik kart pamięci XQD**
Czytnik kart CompactFlash**

Zatrzask kabla USB*
Drukarka**

Zasilacz sieciowy
EH-6b

Ładowarka MH-26a*

Program ViewNX-i†

Kabel USB UC-E22*

Kabel HDMI HC-E1
(złącze typu C n
złącze typu A)

Program Capture NX-D†
Kabel LAN**
Urządzenie inteligentne**
(z systemem iOS/AndroidTM)

Komputer**

Program Camera
Control Pro 2

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Przekaźnik bezprzewodowy

SŁUCHAWKI

Telewizor**
Słuchawki**

Nagrywarka wideo
ze złączem HDMI**

Serwer FTP**

*Dostarczane akcesoria. **Produkty firm innych niż Nikon. †Aplikację można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej firmy Nikon.

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D5 – dane techniczne
Rodzaj aparatu
Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia
Rozdzielczość
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania kurzu

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pomocą silnika AF w korpusie i styków CPU)
Format FX firmy Nikon
20,8 mln pikseli
Matryca CMOS o wymiarach 35,9 × 23,9 mm
21,33 mln pikseli
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga programu
Capture NX-D)
Wielkość zdjęcia (w pikselach) • Obszar zdjęcia FX (36 × 24): 5568 × 3712 (L), 4176 × 2784 (M), 2784 × 1856 (S) • Obszar zdjęcia 1,2×
(30 × 20) : 4640 × 3088 (L), 3472 × 2312 (M), 2320 × 1544 (S) • Obszar zdjęcia DX (24 × 16): 3648 × 2432 (L),
2736 × 1824 (M), 1824 × 1216 (S) • Obszar zdjęcia 5:4 (30 × 24): 4640 × 3712 (L), 3472 × 2784 (M), 2320 × 1856 (S)
• Zdjęcia wykonane podczas filmowania z rozmiarem klatki 3840 × 2160: 3840 × 2160 • Zdjęcia w formacie FX
wykonane podczas filmowania z rozmiarem klatki 1920 × 1080 lub 1280 × 720: 5568 × 3128 (L), 4176 × 2344 (M),
2784 × 1560 (S) • Zdjęcia w formacie DX wykonane podczas filmowania z rozmiarem klatki 1920 × 1080
lub 1280 × 720: 3648 × 2048 (L), 2736 × 1536 (M), 1824 × 1024 (S) • Zdjęcia wykonane podczas filmowania
z rozmiarem klatki odpowiadającej trybowi kadrowania 1920 × 1080: 1920 × 1080
Format zapisywanych plików • NEF (RAW): 12- lub 14-bitowe (skompresowane bezstratnie, skompresowane lub nieskompresowane);
dostępny rozmiar duży, średni i mały (zdjęcia w rozmiarze średnim i małym są rejestrowane z 12-bitową
głębią kolorów przy użyciu kompresji bezstratnej) • TIFF (RGB) • JPEG: zgodność z podstawowym formatem
JPEG, ustawienia kompresji: Fine (około 1:4), Normal (około 1:8) i Basic (około 1:16); dostępna opcja kompresji
Optymalna jakość • NEF (RAW) + JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Ustawienia Picture Control
Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret, Krajobraz i Równomierne; możliwość zmiany
wybranych ustawień Picture Control; przechowywanie osobistych ustawień Picture Control
Nośnik danych
• Modele obsługujące karty XQD: karty XQD
• Modele obsługujące karty CF: karty pamięci CompactFlash typu I (zgodne z UDMA7)
Dwa gniazda kart pamięci
2 karty XQD lub 2 karty CompactFlash (CF). Z gniazda 2 można korzystać do zapisywania zdjęć w przypadku
zapełnienia karty w pierwszym gnieździe, w celu tworzenia kopii zapasowych lub w celu osobnego zapisywania
zdjęć w formatach NEF i JPEG. Zdjęcia można kopiować między kartami.
System plików
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Wizjer
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru
• FX (36 × 24): około 100% w pionie i poziomie • 1,2x (30 × 20): około 97% w pionie i poziomie • DX (24 × 16):
około 97% w pionie i poziomie • 5:4 (30 × 24): około 97% w poziomie i 100% w pionie
Powiększenie
Około 0,72× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność, -1,0 m-1)
Dystans widzenia całej matówki 17 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera)
Korekcja dioptrażu
Od -3 do +1 dpt.
Matówka
Matówka BriteView Clear Matte Mark IX typu B z ramkami pól AF (można wyświetlić linie kadrowania)
Lustro
Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości
Po naciśnięciu przycisku Pv przysłona obiektywu jest przymykana do wartości wybranej przez użytkownika
(w trybach A i M) lub przez aparat (w trybach P i S)
Przysłona obiektywu
Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące obiektywy
Obiektywy AF NIKKOR, w tym obiektywy typu G, E i D (pewne ograniczenia dotyczą obiektywów PC),
obiektywy DX (obszar zdjęcia formatu DX [24 × 16] 1,5×), obiektywy AI-P NIKKOR i obiektywy AI bez procesora
(tylko tryby ekspozycji A i M); brak współpracy z obiektywami IX NIKKOR, obiektywami do aparatu F3AF
i obiektywami non-AI.
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Wskaźnika ustawienia ostrości można używać z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub większym (z obiektywami o
otworze względnym f/8 lub większym wskaźnik działa z 15 polami AF, z których 9 można wybrać)

Typ migawki
Czasy otwarcia migawki
Czas synchronizacji błysku
Tryb wyzwalania migawki
Szybkość rejestrowania zdjęć
Samowyzwalacz
Pomiar ekspozycji
Metoda pomiaru ekspozycji

Zakres pomiaru ekspozycji

(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C)

Sprzężenie światłomierza
Tryby ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
Blokada ekspozycji
Czułość ISO
Aktywna funkcja D-Lighting
Autofokus
Zakres czułości autofokusa
Ustawianie ostrości
Pola AF
Tryb pola AF
Blokada ostrości
Sterowanie błyskiem

ww.europe-nikon.com

Migawka mechaniczna, sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie
ostrości; elektroniczna przednia kurtynka migawki dostępna w trybie z podniesieniem lustra
Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B, ustawienie T, X250
X=1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/250 s lub dłuższego
S (pojedyncze zdjęcie), Cl (seryjne wolne), Ch (seryjne szybkie), Q (ciche wyzwalanie migawki),
E (samowyzwalacz), Mup (podnoszenie lustra)
Maks. 10 kl./s (Cl); 10–12 kl./s lub 14 kl./s z podniesionym lustrem (Ch); 3 kl./s (tryb cichych zdjęć seryjnych)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
Pomiar ekspozycji TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości około 180 000 pikseli
• Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III (w przypadku obiektywów typu G, E
i D); matrycowy pomiar ekspozycji Color Matrix III (w przypadku innych obiektywów z procesorem); pomiar
matrycowy Color Matrix dostępny w przypadku obiektywów bez procesora po wprowadzeniu danych
obiektywu • Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 12 mm na środku kadru
(średnicę koła można zmienić na 8, 15 lub 20 mm) lub ważenie na podstawie uśrednienia całego kadru
(w przypadku używania obiektywu bez procesora używane jest koło o średnicy 12 mm) • Punktowy: pomiar
w kole o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF (w centralnym polu AF,
gdy jest używany obiektyw bez procesora) • Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: dostępny
w przypadku obiektywów typu G, E i D.
• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od -3 do 20 EV • Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV • Pomiar
chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: od 0 do 20 EV
Zarówno przez procesor, jak i metodą AI
Automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka z preselekcją
przysłony (A); manualny (M)
Od -5 do +5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Blokada zmierzonej wartości jasności
Od ISO 100 do ISO 102400 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV; można również ustawić na około 0,3, 0,5, 0,7 lub 1 EV
(odpowiednik ISO 50) poniżej ISO 100 lub na około 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 lub 5 EV (odpowiednik ISO 3280000)
powyżej ISO 102400; dostępny automatyczny dobór ISO
Dostępne ustawienia: Automatyczna, Bardzo wysoka +2/+1, Zwiększona, Normalna, Zmniejszona i Wyłączona
Moduł czujnika autofokusa Multi-CAM 20K z detekcją fazową TTL, precyzyjną regulacją i 153 polami AF (w tym
99 polami krzyżowymi i 15 polami działającymi z obiektywami z otworem względnym f/8), z których można
wybierać 55 pól (35 pól krzyżowych i 9 pól przy f/8)
Od -4 do 20 EV (ISO 100, 20°C)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane
automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu • Ręczne ustawianie ostrości (M): można
korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
153 pola AF, z których można wybrać 55 lub 15
Jednopolowy AF, AF z dynamicznym wyborem pola (liczba pól: 25, 72 lub 153), Śledzenie 3D, Wybór pola AF
z grupy, Automatyczny wybór pola AF
Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) lub
naciskając środek wybieraka dodatkowego
TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości ok. 180 tys. pikseli;
zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest używany
z pomiarem matrycowym, centralnie ważonym i z pomiarem chroniącym jasne obszary przed prześwietleniem;
standardowy błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych – z pomiarem
punktowym
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Tryby lampy błyskowej

Kompensacja mocy błysku
Wskaźnik gotowości lampy
Sanki mocujące

Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja
na tylną kurtynkę migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, redukcja efektu czerwonych oczu przy
synchronizacji z długimi czasami ekspozycji; synchronizacja z długimi czasami ekspozycji na tylną kurtynkę
migawki, wyłączona; obsługa automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki
Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Świeci po pełnym naładowaniu opcjonalnej lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku z pełną mocą
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i komunikacji oraz blokadą
zabezpieczającą
Obsługiwany

Kreatywny system oświetlenia
firmy Nikon (CLS)
Sterowany radiowo,
Obsługiwany
zaawansowany bezprzewodowy
system oświetlenia
Ujednolicone sterowanie
Obsługiwane
błyskiem
Gniazdo wyzwalania błysku
Gniazdo wyzwalania błysku ISO 519 z gwintem blokującym
Balans bieli
Automatyczny (3 rodzaje), światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne, lampa błyskowa,
pochmurno, cień, pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości; punktowy pomiar balansu bieli dostępny w trybie podglądu na żywo) i wybór temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K), wszystkie tryby z dokładną regulacją
Typy braketingu
Ekspozycja, moc błysku, balans bieli i ADL
Tryby podglądu na żywo
C (podgląd na żywo zdjęć) z dostępnym trybem bezgłośnym, 1 (podgląd na żywo filmów)
Ustawianie ostrości w trybie
• Autofokus (AF), pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F) • Ręczne ustawianie ostrości (M)
podglądu na żywo
Podgląd na żywo – tryb pól AF AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
Podgląd na żywo – autofokus AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po włączeniu opcji AF
z priorytetem twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu
Filmy – pomiar ekspozycji
Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
Metoda pomiaru ekspozycji
Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub z ochroną świateł
w trybie filmowania
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresywny), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • Tryb kadrowania
Filmy – wielkość klatki
1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
(w pikselach) i częstotliwość
Rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p wynosi odpowiednio 59,94, 50, 29,97,
klatek

COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm

C

25 i 23,976 kl./s; ★ tryb wysokiej jakości jest dostępny dla wszystkich rozmiarów klatek, tryb normalnej jakości jest
dostępny dla wszystkich rozmiarów oprócz 3840 × 2160

Filmy – format plików
Filmy – kompresja wideo
Filmy – format zapisu dźwięku
Urządzenie do zapisu dźwięku
Filmy – czułość ISO

MOV
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Liniowy PCM
Wbudowany mikrofon stereofoniczny lub mikrofon zewnętrzny; możliwość regulowania czułości
• Tryby ekspozycji P, S i A: Automatyczny dobór ISO (od ISO 100 do Hi 5) z możliwością wyboru maksymalnej
wartości • Tryb ekspozycji M: Automatyczny dobór ISO (od ISO 100 do Hi 5) z możliwością wyboru maksymalnej
wartości; wybór ręczny (od ISO 100 do ISO 102400 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV); czułość można też zwiększać
o około 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 lub 5 EV (odpowiednik ISO 3280000) powyżej wartości ISO 102400
Inne opcje filmów
Oznaczanie indeksów, filmy poklatkowe
Monitor
Dotykowy monitor LCD typu TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości około 2359 tys. punktów (XGA), kąt
oglądania 170°, pokrycie kadru około 100%, ręczne sterowanie jasnością monitora
Odtwarzanie
Odtwarzanie pełnoekranowe lub widok miniatur (liczba zdjęć: 4, 9 lub 72), powiększenie w trybie odtwarzania,
odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i filmy, wyświetlanie histogramów, wyświetlanie
obszarów prześwietlonych, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych pozycji, automatyczny obrót zdjęć,
oceny zdjęć, rejestrowanie i odtwarzanie notatek głosowych, osadzanie i wyświetlanie informacji IPTC
USB
USB SuperSpeed (złącze mikro-B USB 3.0); zalecane połączenie z wbudowanym portem USB
Wyjście HDMI
Złącze HDMI typu C
Wejście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm, zasilanie po podłączeniu)
Wyjście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
10-stykowe gniazdo zdalnego Możliwość podłączenia opcjonalnego modułu zdalnego sterowania, opcjonalnego bezprzewodowego pilota
sterowania
zdalnego sterowania WR-R10 (wymagany jest adapter WR-A10) lub WR-1, modułu GPS GP-1/GP-1A lub innego
zgodnego ze standardem NMEA 0183 w wersji 2.01 lub 3.01 (wymagany jest opcjonalny adapter GPS MC-35
i kabel z 9-stykowym złączem typu D-sub)
Ethernet
Złącze RJ-45 • Standardy: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Prędkość transmisji danych: 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem (maksymalne logiczne
prędkości przesyłania danych według standardu IEEE; rzeczywista prędkość może być inna)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Złącze do podłączania urządzeń Do przekaźnika bezprzewodowego WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
peryferyjnych
Języki menu
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki,
hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, marathi, niemiecki, norweski, perski, polski,
portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski, tamilski, telugu, turecki, ukraiński,
węgierski, wietnamski, włoski
Akumulator
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL18a
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-6b (wymaga sprzedawanego oddzielnie złącza zasilania EP-6)
Gniazdo mocowania statywu
1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Około 160 × 158,5 × 92 mm
Masa
• Modele obsługujące karty XQD: ok. 1405 g z akumulatorem i dwiema kartami pamięci XQD, ale bez pokrywki
bagnetu korpusu i pokrywki sanek mocujących; ok. 1235 g (sam korpus aparatu) • Modele obsługujące karty CF:
ok. 1415 g z akumulatorem i dwiema kartami pamięci CompactFlash, ale bez pokrywki bagnetu korpusu
i pokrywki sanek mocujących; ok. 1240 g (sam korpus aparatu)
Zakres dozwolonych temperatur Od 0 do 40°C, wilgotność do 85% (bez kondensacji)
Akcesoria dostarczone w zestawie Akumulator jonowo-litowy EN-EL18a, ładowarka MH-26a, kabel USB UC-E22, pasek aparatu AN-DC15, pokrywka
(w zależności od kraju lub regionu) bagnetu korpusu BF-1B, pokrywka sanek mocujących BS-3, zatrzask kabla USB, zatrzask kabla HDMI, adapter do
okularu DK-27, okular wizjera z powłoką fluorową DK-17F, pokrywa komory akumulatora BL-6
• XQD jest znakiem towarowym firmy SONY Corporation. • PictBridge jest znakiem towarowym. • CompactFlash jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy SanDisk Corporation. • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC. • Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. • Google i Android TM są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Google Inc. • Nazwy produktów i marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. • Obrazy w wizjerach,
na wyświetlaczach i monitorach LCD pokazane w niniejszej broszurze to symulacje. • Przekaźnik bezprzewodowy WT-6/A/B/C, lampa błyskowa SB5000 oraz bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-1 i WR-R10 podlegają ograniczeniom określonym przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa
Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Zezwolenie rządu USA nie jest wymagane w przypadku
eksportu do krajów innych niż Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (które w chwili przygotowywania
niniejszych materiałów były objęte embargiem lub specjalną kontrolą) – lista ta może ulec zmianie.
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