JESTEM NIKON D5600

D5600

JESTEM DZIELENIEM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ
Zalecane akcesoria

EN-EL 14a

Mikrofon stereofoniczny
ME-1

Lampa błyskowa SB-500

Uwolnij swoją kreatywność. Zrealizuj swoje pomysły. Zabawa cieniem w pełnym słońcu czy
nagrywanie filmów z niezwykłej perspektywy – nowy aparat Nikon D5600 pozwala uzyskać magiczne
efekty. Aplikacja SnapBridge zapewnia stałą łączność między aparatem a urządzeniem inteligentnym,
co pozwala od razu udostępniać wykonane zdjęcia, aby stały się inspiracją dla innych.
Główne cechy:
Porusz wyobraźnię – jakość zdjęć lustrzanek cyfrowych Nikon. Jakość zdjęć ma kluczowe
znaczenie. Połączenie dużej matrycy formatu DX o rozdzielczości 24,2 mln pikseli, szerokiego zakresu
czułości ISO i obiektywu NIKKOR przekłada się na najwyższą jakość i szczegółowość zdjęć – nawet tych
wykonanych w słabym oświetleniu.
Zdjęcia, którymi musisz się podzielić – zachowaj łączność dzięki aplikacji SnapBridge.
Wystarczy kilka sekund, aby udostępnić swoje doskonałej jakości zdjęcia i stać się dla innych źródłem
inspiracji. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth® low energy* aplikacja SnapBridge zapewnia stałą
łączność między aparatem D5600 a smartfonem lub tabletem przy niewielkim zużyciu energii.
	
Ruchomy ekran dotykowy – pokaż innym swój punkt widzenia. Wystarczy przekręcić, pochylić
lub obrócić duży ruchomy ekran dotykowy o przekątnej 8,1 cm (3,2 cala), aby uzyskać idealną
perspektywę. Jednym dotknięciem można ustawić ostrość i wykonać zdjęcie.
Szybkość i precyzja, dzięki którym nie zmarnujesz żadnej okazji na doskonałe ujęcie. Jeśli
należysz do tych, którym nic nie umknie, potrzebujesz aparatu, który nie zawodzi. Niezwykle skuteczny
39-polowy AF błyskawicznie ustawi ostrość na wskazanym obiekcie i już jej nie straci – nawet w
przypadku dynamicznych scen.
Filmy, które będą powodem do dumy – funkcja nagrywania filmów D-Movie i filmy
poklatkowe. Nagrywaj płynne, pełne szczegółów filmy w rozdzielności Full HD o maksymalnej liczbie
klatek na sekundę wynoszącej 50p/60p. Przekształcaj niezbyt dynamiczne sceny w sekwencje szybko
zmieniających się obrazów dzięki funkcji filmów poklatkowych. Efekty swojej pracy możesz łatwo
udostępnić dzięki aplikacji SnapBridge.
* Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Nikon i jej podmioty zależne
używają ich na podstawie licencji.

D5600
DANE TECHNICZNE
Rozdzielczość
Matryca
Wizjer
Monitor
Dotykowy Fn
Czas otwarcia migawki
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Autofokus
Pomiar ekspozycji
Wbudowana lampa bły-skowa
Programy tematycz-ne/efekty
Przetwarzanie obrazu
Film
Dźwięk
HDMI
Zasilanie
Wymiary (S x W x G)/masa
Komunikacja bezprzewo-dowa
Zapis danych/format
Interfejs
Dostarczane akcesoria

24,2 mln pikseli
Matryca CMOS formatu DX firmy Nikon bez optycznego filtru dolnoprzepustowego
Z układem luster, około 95-procentowe pokrycie kadru, powiększenie około 0,82×
Ruchomy monitor dotykowy, przekątna 8,1 cm (3,2 cala), TFT, około 1 037 000 punktów, kąt oglądania 170°, około
100-procentowe pokrycie kadru
Wybór pola AF, czułość ISO (sterowanie funkcją automatycznego doboru czułości ISO [wł./wył.]), ustawienie aktywnej funkcji
D-Lighting, HDR, autobraketing, tryb pola AF, wyświetlanie siatki linii w wizjerze, ustawienie przysłony
Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, ustawienie T
Około 5 kl./s (12-bitowy tryb RAW), około 4 kl./s (14-bitowy tryb RAW)
Od 100 do 25600
Podczas fotografowania z użyciem wizjera: 39 pól (9 pól krzyżowych)/podczas fotogra-fowania z podglądem na żywo: AF z
detekcją kontrastu
2016-pikselowy czujnik RGB
Liczba przewodnia: około 12 (m, ISO 100, 20°C)
16 opcji, 10 efektów specjalnych, 20 funkcji edycji zdjęć
Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4, Picture Control, Aktywna funkcja D-Lighting
• MOV (wideo: H.264/audio: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; możliwość wyboru wysokiej/
normalnej jakości • Film poklatkowy
Wbudowany mikrofon stereofoniczny, możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofo-nu stereofonicznego; możliwość
ustawienia czułości mikrofonu
Wyjście HDMI (niedostępne w przypadku filmów 60p/50p), wbudowane złącze HDMI (typ C)
Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a, ładowarka MH-24
124 × 97 × 70 mm, około 415 g (zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association;
około 465 g z akumulatorem i kartą pamięci SD)
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (obsługa aplikacji SnapBridge)
Karta pamięci SD (SDHC/SDXC, obsługa standardu UHS-I); 12-/14-bitowy RAW, JPEG, RAW + JPEG
Złącze mikrofonu zewnętrznego, złącze mikro USB, gniazdo akcesoriów, złącze HDMI (typ C)
Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a, ładowarka MH-24, pasek AN-DC3, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, gumowa
muszla oczna DK-25

Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, które może zawierać niniejsza instrukcja.
Wygląd aparatu, jego dane techniczne i działanie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

