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Kreatywność z każdego
punktu widzenia.

Inspirujący pod każdym
kątem —
ruchomy wyświetlacz LCD

Pobudzanie kreatywności —
tryb efektów specjalnych do
zdjęć i filmów Full HD

Lustrzanka cyfrowa D5100 z poziomym,
odchylanym, ruchomym wyświetlaczem
LCD sprawia, że uwiecznianie obrazów
świata z jedynej w swoim rodzaju
perspektywy staje się ekscytujące.
Fotografowanie i nagrywanie filmów
Full HD już nigdy nie będzie takie samo.

Rozwijaj swoją pomysłowość z trybem
Efekty specjalne, po raz pierwszy
dostępnym w cyfrowej lustrzance
jednoobiektywowej firmy Nikon.
Przygotuj się na jedyne w swoim
rodzaju zdjęcia i filmy Full HD.

Porywająca jakość zdjęć —
po D5100 możesz spodziewać
się więcej.
Wymagaj jakości, na którą zasługujesz.
Za pomocą modelu D5100 utrwalisz
przedmiot zdjęcia niezwykle
szczegółowo i w bogatych kolorach,
zapewniając wysoki poziom ostrości
i doskonałą jakość obrazu zarówno dla
zdjęć, jak i filmów Full HD.

• Obiektyw: Zoom-Nikkor AF-S DX 17-55 mm f/2,8G IF-ED • Jakość zdjęcia: RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [S], 1/350 s, f/6,7 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 100 • Picture Control: Standardowe

Inspirujący pod każdym kątem —

		

ruchomy wyświetlacz LCD modelu D5100 pomaga uwiecznić świat na
Twój wła		 sny sposób

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 18-55 mm f/3,5-5,6G VR • Jakość zdjęcia: RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/180 s, f/5,6
• Balans bieli: Automatyczny • Czułość: ISO 100 • Picture Control: Standardowe

Trzymałem aparat na
wysokości talii, przesuwając
się powoli, dopóki nie
uzyskałem świetnej
kompozycji!
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By uzyskać bardziej twórczą
wizję, lubię spojrzeć z innej
perspektywy.

Opuściłem aparat poniżej poziomu
oczu i zdałem sobie sprawę, że wszystko
może wyglądać zupełnie inaczej.

Zwykłe ujęcie z poziomu oczu fotografa.

Wyraźny obraz i pewność
wykonania zdjęcia — Podgląd
na żywo i filmy Full HD

Stwórz niesamowite filmy — filmy Full HD w pełnej rozdzielczości

Ruchomy wyświetlacz LCD pozwala fotografować z nietypowej
perspektywy
Nowy, duży, ruchomy wyświetlacz LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale) obraca się
do 180º w poziomie i odchyla w górę i w dół od +180º do -90º. Możesz teraz
obserwować, fotografować i filmować obiekty z niezwykłej
perspektywy. Wypróbuj ujęcia z wysoka, znad głowy,
niepozowane obserwacje w trybie Podgląd na żywo
oraz filmy nagrywane z poziomu talii czy ujęcia
z poziomu terenu. Możesz też ustawić D5100 na
statywie czy innej stabilnej powierzchni i obserwować
siebie podczas tworzenia autoportretów.
270˚

180˚

(1920 × 1080 / 30kl/s) i przewaga cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych

Dzięki wysokiej rozdzielczości (około
921 tys. punktów) i szerokiemu kątowi
oglądania, ruchomy wyświetlacz LCD
umożliwia wygodne kontrolowanie
kompozycji kadru podczas foto
grafowania z użyciem podglądu na
żywo oraz kręcenia filmów Full HD.

D5100 oferuje najwyższej klasy funkcję nagrywania filmów D-Movie, z możliwością
nagrywania filmów Full HD, trybem ciągłego AF (AF-F) i precyzyjną kontrolą
ekspozycji. Pozwala również na edycję filmów w aparacie i nagrywanie dźwięku
(stereofonicznego za pomocą osobnego mikrofonu). Oprócz takich zalet
cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych, jak piękne rozmycie tła, wysoka
czułość ISO, współpraca i zgodność z szeroką gamą obiektywów
NIKKOR, aparat wyznacza również nowe standardy, jeśli chodzi
o możliwości tworzenia filmów.
Dostępny osobno mikrofon stereofoniczny ME-1 może być stosowany do
nagrywania stereofonicznego dźwięku. Jednocześnie zapobiega on nagrywaniu
odgłosów wywołanych przez obiektyw podczas pracy autofokusa.

Pobudzanie kreatywności — tryb efektów specjalnych		 oferuje całą gamę opcji do wykorzystania przy robieniu zdjęć i kręceniu
filmów Full HD.

• Obiektyw: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR • Jakość zdjęcia: Jpeg Fine • Ekspozycja: tryb [Selektywny kolor], 1/125 s, f/5,6
• Balans bieli: Automatyczny • Czułość: Auto (ISO 280) • Picture Control: Standardowe
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Teraz mogę sprawić, że scena wygląda jak miniaturowy
model!
— Efekt miniatury

Chciałem tylko zmiękczyć rysy jej twarzy, otaczając ją
jasnym światłem
— Rozjaśnienie

Filmy z efektem miniatury odtwarzane są przy zwiększonej prędkości.

Twórz jasne, świetliste obrazy o niezwykłym nastroju.
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Dramatyczne efekty, takie jak te, są tak
inspirujące! Teraz moje zdjęcia i filmy wyglądają
tak, jakby zrobiono je za pomocą sprzętu filmowego
— Selektywny kolor
najwyższej klasy!

Teraz moje zdjęcia wyglądają jak
artystyczne ilustracje. Za jednym
dotknięciem przycisku!
— Szkic
kolorowy
Spraw, by zdjęcia wyglądały jak kolorowe
rysunki. Filmy nakręcone w tym trybie
odtwarzane są jako pokaz slajdów,
składający się z serii zdjęć.

Wybierz do trzech kolorów, które będzie
widać na zdjęciu – reszta zostanie czarno-biała.

Zabawniejsze, bardziej artystyczne zdjęcia — tryb
efektów specjalnych do zdjęć i filmów Full HD
Wygląd i nastrój Twoich zdjęć zawsze powinien być taki,
jaki chcesz. Jeden ze sposobów, by to osiągnąć, to ustawić
pokrętło trybu pracy w pozycji EFFECTS i wybierać spośród
kreatywnych możliwości, takich jak Selektywny kolor, Szkic
kolorowy czy Efekt miniatury. Te zadziwiające efekty można
wykorzystywać bezpośrednio podczas fotografowania.

Autofokus — ostrzejsze obiekty w trybie Podgląd
na żywo i podczas nagrywania filmów Full HD
Aparat D5100 oferuje cały wachlarz trybów ustawiania ostrości
pasujących do fotografowanego tematu - nawet podczas
wykorzystywania trybu - podgląd na żywo czy to przy
fotografowaniu czy przy nagrywaniu filmów w jakości Full HD.
Zastosuj tryb AF-F, aby aparat wyostrzył obraz automatycznie
podczas nagrywania.

Łatwe przejście
od
fotografowania
do
nagrywania film
ów
Full HD w trybie
Podgląd na żyw
o

D5100 potwierdza przewagę firmy
Nikon, jeśli chodzi o ergonomię.
Nowy włącznik obok pokrętła trybów
aktywuje podgląd na żywo.
By zacząć nagrywanie filmu, wystarczy
tylko nacisnąć odpowiedni przycisk
umieszczony obok spustu migawki.
Można to zrobić, nie spuszczając z oka
filmowanego obiektu.

Czasem, kiedy usuwa się szczegóły,
powstaje coś niezwykłego.
—

Podkreśliłem nastrój sceny, po
prostu wybierając ten tryb.
—

Sylwetka

Przyciemnienie

To niesamowite: tym aparatem
można uchwycić nawet tak ciemny
motyw. — Scena nocna

Utrwal sylwetki fotografowanych obiektów na
jasnym tle.

Twórz ciemne, niesamowite zdjęcia o wyraźnych
światłach.

W bardzo trudnych warunkach oświetleniowych
rób zdjęcia monochromatyczne (czarno-białe).

Porywająca jakość zdjęć —

• Obiektyw: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR • Jakość zdjęcia: Jpeg Fine • Ekspozycja: tryb [A], 1/750 s, f/5,6 • Balans bieli: Cień
• HDR: 3EV, Niski • Czułość: ISO 200 • Picture Control: Żywe

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Jakość zdjęcia: RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/90 s, f/5,6
• Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 100 • Picture Control: Standardowe
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po matrycy aparatu D5100 i mechanizmie przetwarzania EXPEED 2 możesz
spodziewać się więcej

Obrazy, które dziś sfotografuję,
muszą być tak ostre i piękne, jak
w chwili, kiedy będę na nie patrzeć.
Jakość obrazu stanowi klasę samą w sobie — przetwornik obrazu
o rozdzielczości 16,2 mln efektywnych pikseli oraz mechanizm przetwarzania
obrazu EXPEED 2
Aparat D5100 jest wyposażony w najnowsze technologie cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych firmy Nikon, takie jak matryca CMOS w formacie DX
i mechanizm przetwarzania obrazu EXPEED 2, dzięki czemu zapewnia najwyższą
jakość zdjęć.

Chciałem utrwalić to, co zobaczyłem,
zarówno w jasnych, jak i ciemnych
obszarach.
Świetne odwzorowanie szczegółów, zarówno w najciemniejszych, jak
i prześwietlonych obszarach — HDR (High Dynamic Range)
Przyjrzyj się szczegółom i odkryj niezwykłą
jakość obrazu, ostrość i wysoką rozdzielczość.

Zdjęcia najwyższej
jakości, które zapewni
tylko Nikon

Czyste i jasne obrazy, nawet w słabym
świetle

Ostre zdjęcia przy minimalnych szumach,
nawet w słabym świetle.

D5100 dysponuje całą potrzebną technologią, która
pozwala osiągnąć wspaniałe rezultaty nawet tam,
gdzie nie ma wiele światła. Matryca CMOS zapewnia
wyjątkowo szeroki zakres ISO (od ISO 100 do 6400*)
przy niewielkich szumach. Pozwala to fotografować
przy krótszych czasach otwarcia migawki oraz
utrwalać przedmioty i sytuacje z mniejszym
poruszeniem. Nawet fotografie z ręki i filmy Full HD
wychodzą świetnie w słabym świetle.

* Zakres ISO można podnieść aż do Hi 2 (odpowiednik ISO 25600), co daje więcej możliwości w wyjątkowo słabych
warunkach oświetleniowych.

9

Podczas fotografowania scen o wyjątkowo dużym kontraście, takich jak zalane słońcem
chmury i głęboko ocieniony pierwszy plan, kiedyś trudno było równie dokładnie oddać
fakturę obydwu obszarów. Teraz jest inaczej. W trybie HDR D5100 wykonuje dwa zdjęcia
podczas jednego zwolnienia migawki*: jedno prześwietlone i jedno nieoświetlone.
Następnie aparat łączy te dwa zdjęcia, uzyskując wyjątkowo duży zakres dynamiczny
przy mniejszych szumach, o bogatszych niż kiedykolwiek przejściach tonalnych.
* Zalecane jest użycie statywu.

Harmonia światła i cieni —
aktywna funkcja D-Lightning
Matryca CMOS

Oprócz najwyższej klasy matrycy
CMOS, która zapewnia doskonałe
zdjęcia, w aparacie D5100
zastosowano również sprawdzony
system obróbki obrazu EXPEED 2,
który umożliwia błyskawiczną obróbkę
danych oraz zapewnia zdjęcia i filmy
o wyjątkowej jakości.

Przydatna w wielu sytuacjach aktywna funkcja
D-Lighting automatycznie koryguje jasność świateł
i cieni w mocno kontrastowych scenach, tak by były
oddane w sposób bardziej zbliżony do tego, jak odbiera
je ludzkie oko. By płynnie dokonywać
korekty, należy ustawić aktywną funkcję
D-Lightning w trybie Auto. Można też
ręcznie wybrać stopień korekty, zależnie
od warunków fotografowania.

Po użyciu aktywnej
funkcji D-Lighting

Bez aktywnej funkcji
D-Lighting

Prześwietlone

Niedoświetlone

HDR czy aktywna funkcja
D-Lighting: co wybrać?
Jeśli temat charakteryzuje się
wyjątkowo dużym kontrastem i ma
być odwzorowany ze szczegółami
w całym zakresie, HDR to właściwy
wybór. Nie nadaje się on natomiast do
obiektów ruchomych, jako że wymaga
połączenia dwóch kolejnych ujęć.
Przy fotografowaniu poruszającego
się obiektu zaleca się stosowanie
aktywnej funkcji D-Lighting. Można
ją również wykorzystywać podczas
fotografowania w trybie zdjęć
seryjnych albo połączyć z HDR dla
uzyskania silniejszych efektów.

Dalsze innowacyjne rozwiązania firmy Nikon, które pozwalają tworzyć
lepsze zdjęcia i cieszyć się nimi
Łatwość tworzenia autoportretów i zbliżeń —
odbiorniki podczerwieni służące do zdalnego
sterowania zarówno z przodu, jak i z tyłu aparatu
Pilot zdalnego sterowania
ML-L3 (dostępny osobno)

Zoptymalizowane ustawienia na
wyciągnięcie ręki — 16 programów

Żywność

Portret nocny

tematycznych
Model D5100 oferuje programy tematyczne
odpowiadające szerokiej gamie tematów.
Pięć najpopularniejszych trybów znajduje się
na pokrętle trybu pracy, a inne można wybrać,
ustawiając funkcję SCENE i obracając pokrętło
sterowania. Po podjęciu decyzji aparat
automatycznie dobierze ustawienia, które
zapewnią najlepsze wyniki. Dzięki programom
tematycznym Nikon nie trzeba przejmować się
skomplikowanymi ustawieniami aparatu.
10

Światło na żądanie —
inteligentna, samoczynnie
podnoszona lampa błyskowa

Zdjęcia sportowe

Zachód słońca

Uwaga: Programy tematyczne dostępne w modelu D5100 to Portret, Krajobraz, Dziecko, Zdjęcia sportowe, Makro, Portret nocny, Krajobraz nocny, Przyjęcie/wnętrza, Plaża/
Śnieg, Zachód słońca, Zmierzch/świt, Portret zwierzaka, Blask świec, Kwiaty, Barwy jesieni i Żywność.

Niezbędna przy zdjęciach obiektów ciemnych lub foto
grafowaniu pod światło, wbudowana, samoczynnie
podnoszona lampa błyskowa w aparacie D5100
automatycznie* rozjaśnia obiekt. Dzięki funkcji
sterowania błyskiem i-TTL możesz spodziewać
się naturalnie wyglądających zdjęć.
* Gdy wybrano tryb fotografowania Automatyczny,
Portret, Dziecko, Makro, Portret nocny, Przyjęcia/
wnętrza, Portret zwierzaka lub Szkic kolorowy.

Przetwornik obrazu

Wizjer optyczny z około
95-procentowym pokryciem
kadru — czytelny obraz

Filtr dolnoprzepustowy

i wygoda fotografowania bez
opóźnienia migawki.

wbudowany system usuwania
kurzu firmy Nikon
Brak kurzu to lepsze zdjęcia.
Wyjątkowy system aparatów
Nikon pomaga usuwać kurz
z filtra dolnoprzepustowego
znajdującego się przed
przetwornikiem obrazu i nie
dopuszczać go do kluczowych
podzespołów we wnętrzu
aparatu.

szybkością około 4 klatek na sekundę.

Podczas fotografowania z funkcją podgląd na żywo, gdy pokrętło trybu
pracy jest ustawione w pozycji Automatyczny lub Automatyczny (błysk
wyłączony), funkcja automatycznego wyboru programu* włącza
najbardziej odpowiedni program tematyczny, wybierając spośród
trybów Portret, Krajobraz, Makro lub Portret nocny. Niech lustrzanka
cyfrowa D5100 zapewni optymalne wyniki, Ty skup się na ujęciu.

c Portret

d Krajobraz e Makro f Portret nocny
Z Automatyczny** b Automatyczny (błysk wyłączony)**

* Podczas korzystania z AF.
** Wybierany, gdy aparat rozpozna sytuację nieodpowiadającą trybom Portret, Krajobraz,
Makro lub Portret nocny albo przy scenach odpowiednich dla trybów Automatyczny
albo Automatyczny (błysk wyłączony).

Doskonałe uwiecznienie obiektu dzięki
pokryciu szerokiego obszaru — 11-polowy

Przedłużenie Twoich dłoni —

autofokus.
11 pól autofokusa w aparacie D5100, w tym jeden
czujnik krzyżowy, szeroko pokrywa kadr i utrwala
ostry obraz obiektu. W przypadku korzystania
z trybu Śledzenie 3D (11 punktów) aparat we
współpracy z systemem rozpoznawania scenerii,
utrzymuje ostrość głównego obiektu nawet po
zmianie kompozycji kadru.

Kanały sterowania
przepływem powietrza

Czyste i wyraźne zdjęcia —

Miej pewność, że uwiecznisz tę
chwilę — zdjęcia seryjne z maksymalną

Niech aparat sam wybierze najlepszy program
tematyczny odpowiedni do fotografowanego
tematu — automatyczny wybór programu

System kontroli
przepływu
powietrza

Funkcja czyszczenia
matrycy

kompaktowa, lekka konstrukcja to kolejny
przykład słynnej ergonomii aparatów Nikon

Niskie zużycie energii sprawia, że
po jednokrotnym naładowaniu
akumulatora można zrobić
około 660 zdjęć*
* Zgodnie ze standardem
stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association.

Akumulator jonowo-litowy
EN-EL14 (dostarczony w zestawie)

Kształt aparatu naturalnie dopasowuje się do
Twoich dłoni, a intuicyjne elementy sterujące
sprawiają, że długie fotografowanie staje się
łatwe i przyjemne.
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Narzędzia do bardziej dynamicznego
tworzenia zdjęć

Nieograniczona kreatywność
Poszerzenie perspektywy — obiektywy NIKKOR

Stwórz własny styl —
Picture Control

Jakość — nieograniczone zastosowania

Za pomocą ustawień Picture Control dostosujesz
wygląd i nastrój zdjęć do swoich oczekiwań.
Do wyboru jest sześć ustawień: Standardowe,
Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portretowe
i Krajobrazowe. Ustawienia można regulować
i zapisywać do przyszłych zastosowań.

Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe pozwalają czerpać większą
radość z fotografowania dzięki gamie wymiennych obiektywów.
Seria obiektywów NIKKOR, wysoko ceniona przez fotografów
na całym świecie, obejmuje duży zakres ogniskowych
i szeroki asortyment modeli stałoogniskowych,
zmiennoogniskowych, typu rybie oko, micro i PC-E.
Uwaga: Lustrzanka cyfrowa D5100 została zaprojektowana specjalnie
do użycia z obiektywami NIKKOR AF-S i AF-I wyposażonymi w silnik
autofokusa.

Standardowe

Monochromatyczne
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Portretowe

Krajobrazowe

Żywe

Twój asystent w aparacie —

Cisza we właściwym momencie —

system rozpoznawania scenerii

cichy tryb wyzwalania migawki

Dzięki współpracy 420-pikselowego czujnika RGB
i matrycy CMOS, aparat D5100 potrafi rozpoznać
temat fotografii i zoptymalizować automatyczną
ekspozycję, ustawienie ostrości, automatyczny
balans bieli i funkcję sterowania lampą w trybie
i-TTL. Z tej technologii wywodzi się również
funkcja AF z priorytetem twarzy.

Czasem dźwięk zwalnianej migawki może
przeszkadzać fotografowanym. Tryb cichy ogranicza
dźwięk wewnętrznych
mechanizmów aparatu D5100,
na przykład przez zwolnienie
ruchu lustra w momencie
wykonywania zdjęcia.

Neutralne

Obiektyw NIKKOR AF-S DX 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR

Micro Nikkor AF-S DX 85 mm f/3,5G ED VR

Potężny superteleobiektyw zmiennoogniskowy z układem redukcji
drgań (VRII) pozwala zbliżyć się do odległych obiektów, fotografując
z ręki. Silny efekt kompresji perspektywy sprawia, że powstają
dynamiczne ujęcia. Świetny do fotografowania wydarzeń sportowych
i dzikiej przyrody.

Dzięki dużej odległości roboczej i redukcji drgań (VRII) obiektyw ten
umożliwia wykonywanie z ręki makrofotografii obiektów.

NIKKOR AF-S DX 35 mm f/1,8G

NIKKOR AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5G ED
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System rozpoznawania scenerii
420-pikselowy czujnik RGB

Przetwornik obrazu

Zdjęcia na telewizorze HD —
wyjście HDMI
Ustawianie
ostrości

Automatyczna
ekspozycja
i sterowanie
błyskiem i-TTL

•Identyfikacja obiektu •Analiza
•Wykrycie zmiany
najjaśniejszych
kompozycji
obszarów
•AF z priorytetem
•Wykrywanie twarzy
twarzy

Automatyczny
balans bieli
•Identyfikacja źródeł
światła
•Wykrywanie twarzy

Odtwarzanie
•Zbliżenie twarzy
podczas odtwarzania

Jasne obiektywy standardowe, takie jak ten, zapewniają piękne
rozmyte tło na portretach i ostre zdjęcia z ręki przy użyciu pełnego
otworu przysłony – nawet w słabym świetle.

Oglądaj zdjęcia oraz filmy na telewizorze
i korzystaj z telewizyjnego pilota, by
sterować odtwarzaniem*.

Za pomocą tego ultraszerokokątnego obiektywu zmiennoogniskowego
uwydatnisz perspektywę na zdjęciach. Doskonały do fotografowania
krajobrazów, a także niewielkich przestrzeni, takich jak ciasne wnętrza.

* Tylko w wypadku telewizorów zgodnych
ze złączem HDMI CEC.

Światło na zawołanie — lampy błyskowe

Speedlight
Błyskawiczna obróbka zdjęć w aparacie —
funkcje edytowania zdjęć i filmów
Liczne funkcje edycyjne w aparacie D5100 to m.in. Zmiana
rozmiaru, Przetwarzanie NEF (RAW) i efekty filtrów, takie
jak Skylight, Ocieplenie czy Cross. Oprócz funkcji Szybki
retusz i Edycja filmów aparat posiada też dodatkowe opcje,
np. Kontrola dystorsji i Efekt Rybiego oka.
Efekt Rybiego oka

Cross

Inne elementy w menu Retusz • Funkcja D-Lighting • Korekcja efektu czerwonych oczu • Przycinanie (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 i 1:1) • Monochromatyczne (Czarno-białe,
Sepia i Cyjanotypia) • Efekty filtrów (Wzmocnienie czerwonego, Wzmocnienie zielonego, Wzmocnienie niebieskiego i Zmiękczenie) • Balans kolorów • Nakładanie zdjęć
• Prostowanie • Kolorowy kontur • Szkic kolorowy • Korekcja kształtu • Efekt miniatury • Selektywny kolor

Model D5100 jest wyposażony w wygodną, wbudowaną
lampę błyskową, ale dzięki dostępnym osobno lampom
Speedlight tworzenie fotografii z lampą błyskową staje się
z każdym krokiem prostsze i bardziej kreatywne.
Lekką, kompaktową lampę błyskową SB-400 można
z łatwością przenosić, ma ona funkcje
sterowania błyskiem w trybie i-TTL
i funkcję błysku odbitego,
a wielofunkcyjny model SB-700
jest kompatybilny z wieloma opcjami
SB-400
kreatywnego systemu oświetlenia
firmy Nikon.
SB-700

By uzyskać naturalniej wyglądający efekt lampy błyskowej, zastosuj
błysk odbity lampy SB-700.
• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Jakość zdjęcia: RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [M], 1/60 s, f/4 • Balans bieli: Automatyczny • Czułość: ISO 400
• Picture Control: Standardowe

Rozwiń swoje zdjęcia
Oprogramowanie
Twoje narzędzia wyobraźni — ViewNX 2 (dostarczony w zestawie)

Części i elementy sterujące:

Ten prosty, intuicyjny program pomaga w uzyskaniu jak najlepszych zdjęć
i filmów Full HD. Oprócz funkcji importowania i przeglądania obrazów
oprogramowanie ViewNX 2 ma również funkcje edycji, takie jak Zmiana
rozmiaru, Jasność, Przytnij, Prostowanie oraz przetwarzanie zdjęć
w formacie NEF (RAW). Funkcje edytowania filmów
pozwalają szybko i łatwo tworzyć oryginalne filmy,
a usługa przechowywania i udostępniania zdjęć my
Picturetown firmy Nikon, umożliwiając bezpośrednie
logowanie się i łatwe przesyłanie poziomu
oprogramowania.

5 6 78 9

!

"

#

-

,

. /

:

;

~
1
2

$
%

3

&
(

4

)

<
=
>
?
@
[
\
]

+

_

Prosty, szybki i intuicyjny w obsłudze program do
edycji zdjęć — Capture NX 2 (dostępny osobno)

14

1 Przycisk kompensacji ekspozycji/
przycisk przysłony/przycisk
kompensacji mocy błysku
2 Spust migawki
3 Wyłącznik zasilania
4 Odbiornik podczerwieni (przód)
5 Przycisk informacji
6 Przycisk podglądu na żywo
7 Przycisk nagrywania filmu
8 Pokrętło trybów pracy
9 Dioda wspomagania AF/
samowyzwalacza/redukcji
czerwonych oczu
! Wbudowana lampa błyskowa

Program Capture NX 2 jest bardzo prosty
w obsłudze i ma szereg funkcji służących do edycji
obrazu, działających w oparciu o technologię
U Point®. Szeroką gamę technik edycji obrazu
można zastosować, po prostu umieszczając na
zdjęciu różne rodzaje punktów sterowania
i regulując suwaki. Punkty sterowania wyborem
umożliwiają wprowadzenie różnych zmian, takich
jak funkcja D-Lighting i jasność, na wyznaczonym obszarze
i w dowolnym stopniu.

" Sanki mocujące (do opcjonalnej
lampy błyskowej)
# Głośnik
$ Mikrofon
% Przycisk trybu lampy błyskowej/
kompensacji błysku
& Przycisk samowyzwalacza/
funkcyjny
( Pokrywa złączy (gniazda
akcesoriów, złączy USB, A/V oraz
HDMI typu mini, złączy mikrofonu
zewnętrznego)
) Przycisk odłączania obiektywu
~ Odbiornik podczerwieni (tył)

^

+ Monitor LCD
, Przycisk menu/przycisk
resetowania dwoma przyciskami
- Okular wizjera
. Pokrętło korekcji dioptrażu
/ Przycisk edycji informacji/przycisk
resetowania dwoma przyciskami
: Przycisk AE-L/AF-L/ochrony
; Pokrętło sterowania
< Przycisk odtwarzania
= Wybierak wielofunkcyjny
> Przycisk OK
? Pokrywa gniazda karty pamięci

@ Dioda dostępu do karty pamięci
[ Przycisk powiększenia w trybie
odtwarzania
\ Przycisk usuwania
] Przycisk pomniejszenia w trybie
odtwarzania/widoku miniatur/
przycisk pomocy
^ Pokrywa komory akumulatora
_ Gniazdo mocowania statywu
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Pomysłowa usługa udostępniania i przechowywania zdjęć — my Picturetown
Witryna do udostępniania zdjęć firmy Nikon, my Picturetown, ułatwia przechowywanie,
porządkowanie oraz udostępnianie obrazów rodzinie i znajomym z całego świata.
Członkostwo jest bezpłatne i umożliwia przesłanie do 2 GB zdjęć i/lub filmów.
Dodatkowa, płatna rejestracja pozwala zwiększyć pojemność konta do 200 GB*!
Usługa my Picturetown jest dostępna w dowolnym czasie i miejscu.

Schemat systemu
AKCESORIA DO WIZJERA

LAMPY BŁYSKOWE

Szkła korekcyjne wizjera DK-20C
(-5 do +3dptr.)

* Opłaty i dostępność mogą się różnić w poszczególnych krajach lub regionach.
Okular
powiększający
DG-2

http://mypicturetown.com

Speedlight
SB-910

Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Adapter do okularu DK-22

Zestaw
bezprzewodowych
lamp błyskowych
R1C1 do
makrofotografii
ze sterownikiem
błysku

Lampy błyskowe
Nikon
SB-910/700/400

Studyjne lampy
błyskowe**

Przewód zdalnego
sterowania
TTL SC-28, 29

Adapter do sanek
mocujących AS-15

OBIEKTYWY NIKKOR

Aparat D5100 został
zaprojektowany specjalnie
do użytku z obiektywami
NIKKOR AF-S i AF-I, które
są wyposażone w silnik
autofokusa.

Pokrywka wizjera DK-5*

Pojemność karty pamięci

Zatwierdzone karty pamięci

W poniższej tabeli przedstawiono przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać
na karcie Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC o pojemności 8 GB dla różnych
ustawień jakości i rozmiaru zdjęć.

Poniżej przedstawiono karty pamięci SD przetestowane i zatwierdzone do użytku z aparatem D5100.
Do nagrywania filmów zalecane są karty o prędkości zapisu klasy 6 lub szybsze.
Nagrywanie może zostać niespodziewanie przerwane w przypadku użycia kart o mniejszych
prędkościach zapisu.

Jakość zdjęcia

Wielkość zdjęcia

NEF (RAW) + JPEG fine*3
NEF (RAW) + JPEG normal*3
NEF (RAW) + JPEG basic*3
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic

Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
–
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała

Rozmiar pliku*1 Liczba zdjęć*1 Pojemność buforu*2

23,9 MB
20,8 MB
18,4 MB
20,4 MB
18,6 MB
17,4 MB
18,3 MB
17,5 MB
16,9 MB
16,4 MB
7,1 MB
4,4 MB
2,0 MB
3,9 MB
2,2 MB
1,0 MB
1,8 MB
1,1 MB
0,5 MB

244
279
311
285
307
325
311
324
333
343
844
1400
3300
1600
2900
6200
3300
5700
11400

10
10
11
10
10
12
10
10
12
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100

		

Karty pamięci SD*4

Karty pamięci SDHC*5

Karty pamięci SDXC*6

SanDisk		
Toshiba		

1 GB, 2 GB*4
1 GB, 2 GB*4

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB,
12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB
64 GB

Panasonic		
1 GB, 2 GB*4
			
Lexar Media
1 GB, 2 GB*4
Platinum II
1 GB, 2 GB*4
Professional
1 GB, 2 GB*4

Wziernik
kątowy
DR-6

Gumowa muszla
oczna DK-20*

AKCESORIA DO TELEWIZORA
Kabel HDMI**†

AKCESORIA DO ZDALNEGO STEROWANIA I NAWIGACJI
ORAZ MIKROFON STEREOFONICZNY

* 1 Wszystkie wartości mają charakter przybliżony. Rozmiar pliku zależy od zarejestrowanego obrazu.
* 2 Maksymalna liczba zdjęć, jakie można zapisać w buforze pamięci przy czułości ISO 100. Spada, gdy
		 jest włączona redukcja szumów przy długiej ekspozycji albo automatyczna korekcja dystorsji.
* 3	Wielkość zdjęć dotyczy tylko plików w formacie JPEG. Nie można zmienić rozmiaru plików ze
zdjęciami w formacie NEF (RAW). Rozmiar pliku jest łączną wartością dla obrazów NEF (RAW) i JPEG.
* 4	Jeśli karta ma być użyta w czytniku kart lub podobnym urządzeniu, należy sprawdzić, czy obsługuje ono
karty o pojemności 2 GB.
* 5	Jeśli karta ma być użyta w czytniku kart lub podobnym urządzeniu, należy sprawdzić, czy obsługuje ono
karty zgodne ze standardem SDHC. Aparat obsługuje standard UHS-1.
* 6	Jeśli karta ma być użyta w czytniku kart lub podobnym urządzeniu, należy
sprawdzić, czy obsługuje ono karty zgodne ze standardem SDXC. Aparat
obsługuje standard UHS-1.

Przystawka FSA-L1 do
łączenia lustrzanki
z lunetą

Kabel audio-wideo EG-CP14*†

48 GB, 64 GB
—
—
—

AKCESORIA DO
DIGISKOPINGU

Moduł GPS
GP-1

Przewód zdalnego
sterowania
MC-DC2

Mikrofon zewnętrzny
ME-1

FUTERAŁ

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL14*

Karta pamięci SD**

Adapter do kart PC**
Czytnik kart pamięci SD**

Komputer**

Kabel USB UC-E6*

Zasilacz sieciowy EH-5b

Przystawka FSA-L2 do
łączenia lustrzanki
z lunetą

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM

Pilot
bezprzewodowy
ML-L3

ZASILACZE, AKUMULATORY I POJEMNIKI NA BATERIE

Ładowarka MH-24*

Telewizor**

Złącze zasilania
EP-5A

Wzmocniony
futerał CF-DC2
Capture NX 2

† Przy wyświetlaniu filmu z dźwiękiem stereofonicznym, zarejestrowanym za pomocą mikrofonu stereofonicznego ME-1, na telewizorze podłączonym
do aparatu za pośrednictwem kabla audio-wideo odtwarzany dźwięk jest monofoniczny. Przy połączeniu za pomocą kabla HDMI odtwarzany dźwięk
jest stereofoniczny.

Camera Control Pro 2

*Dostarczone akcesoria

ViewNX 2*

**Produkty innych firm niż Nikon

Lustrzanka cyfrowa Nikon D5100 — dane techniczne
Typ aparatu
Mocowanie obiektywu
Kąt widzenia
Efektywne piksele
Przetwornik obrazu
Całkowita liczba pikseli
System usuwania kurzu

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie bagnetowe typu F (ze stykami AF)
Około 1,5× ogniskowa obiektywu (format Nikon DX)
16,2 mln
Matryca CMOS o wymiarach 23,6 × 15,6 mm
16,9 mln
System czyszczenia matrycy, system sterowania przepływem powietrza, zbieranie danych
porównawczych dla funkcji usuwania skaz (wymaga opcjonalnego programu Capture NX 2)
Rozmiar obrazu (w pikselach) 4928 × 3264 (L), 3696 × 2448 (M), 2464 × 1632 (S)
Format plików
• NEF (RAW): kompresja 14-bitowa • JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG przy
zastosowaniu współczynnika kompresji Fine (około 1:4), Normal (około 1:8) lub Basic (około 1:16)
• NEF (RAW)+JPEG: Pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
System Picture Control Standardowy, Neutralny, Żywy, Monochromatyczny, Program portretowy i Krajobraz;
możliwość zmiany wybranych ustawień Picture Control, przechowywanie osobistych ustawień
Picture Control
Nośnik
Karty pamięci SD (Secure Digital), SDHC i SDXC
System plików
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Wizjer
Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka
Pokrycie kadru
Około 95% w poziomie i w pionie
Powiększenie
Około 0,78x (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1 dpt.)
Dystans widzenia całej 17,9 mm (–1 dpt)
matówki
Korekcja dioptrażu
Od –1,7 do +0,7 m -1
Matówka
Matówka BriteView Clear Matte Mark VII typu B
Lustro
Szybkopowrotne
Przysłona obiektywu
Sterowana elektronicznie, samopowrotna
Zgodne obiektywy
Funkcja autofokusa jest dostępna w obiektywach AF-S i AF-I; nie jest dostępna w z innymi
obiektywami typu G i D, obiektywami AF (nie są obsługiwane obiektywy IX-NIKKOR
i obiektywy do F3AF) oraz obiektywami AI-P; obiektywów bez procesora można używać
w trybie M, ale nie działa wówczas pomiar ekspozycji aparatu
Dalmierz elektroniczny może być używany z obiektywami o pełnym otworze przysłony f/5,6
lub większym.
Typ migawki
Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie obrazu
Czas otwarcia migawki Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; czas B (wymaga opcjonalnego
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania ML-L3)
Czas synchronizacji błysku X=1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższego
Tryb wyzwalania migawki 8 (pojedyncze), s (seryjne), E (samowyzwalacz), " (zdalne z opóźnieniem), # (bez
opóźnienia), J (ciche)
Szybkość rejestrowania Maksymalnie 4 kl./s (manualny tryb ustawiania ostrości, tryb ekspozycji M lub S, czas otwarcia
zdjęć
migawki 1/250 s lub krótszy, a dla pozostałych ustawień wprowadzone wartości domyślne)
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 zdjęć
Pomiar ekspozycji
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z 420-pikselowego czujnika RGB
Metoda pomiaru światła • Matrycowy: pomiar 3D Color Matrix II (obiektywy typu G i D); pomiar Color Matrix II (pozostałe
obiektywy z procesorami) • Centralny: przypisanie 75% wagi pomiaru do obszaru o średnicy 8
mm w środku kadru • Punktowy: pomiar z obszaru o średnicy 3,5 mm (około 2,5% powierzchni
kadru) na środku wybranego punktu ostrości
Zakres
• Pomiar matrycowy lub centralny: od 0 do 20 EV • Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C)

Sprzężenie światłomierza Za pośrednictwem procesora
Tryb ekspozycji
Tryby automatyczne (i automatyczny, j automatyczny — bez błysku), automatyka
programowa z fleksją programu (P) , automatyka z preselekcją czasu (S) , automatyka
z preselekcją przysłony (A) , manualny (M) , programy tematyczne (k Portret, l Pejzaż,
p Dziecko, m Zdjęcia sportowe, n Makro, o Portret nocny, r Pejzaż nocny, s Przyjęcia/
wnętrza, t Plaża/śnieg, u Zachód słońca, v Świt/zmierzch, w Portret zwierzęcy, x Blask
świec, y Kwiaty, z Barwy jesieni, 0 Żywność), tryby Efekty specjalne ( % scena nocna,
g szkic kolorowy, ( efekt miniatury, 3 Wybrany kolor, 1 Sylwetka, 2 Rozjaśnienie
i 3 Przyciemnienie)
Kompensacja ekspozycji Od –5 do +5 EV, z krokiem 1/3 lub 1/2 EV
Braketing ekspozycji
3 klatki w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej wartości jasności przyciskiem AE-L/AF-L
Od ISO 100 do ISO 6400 w krokach co 1/3 EV; czułość można też zwiększać o około 0,3, 0,7,
Czułość ISO (Indeks
zalecanych ekspozycji)
1 lub 2 EV (odpowiednik ISO 25600) powyżej wartości ISO 6400; możliwe automatyczne
ustawianie czułości ISO
Aktywna funkcja
Automatyczne, Bardzo wysokie, Zwiększone, Normalne, Umiarkowane, Wyłączone.
D-Lighting
Braketing ADL
2 zdjęcia
Autofokus
Moduł czujnika autofokusa Nikon Multi-CAM 1000 z detekcją fazową TTL, 11 punktami ostrości
(w tym 1 czujnik krzyżowy) i diodą wspomagającą AF (zasięg około 0,5-3 m)
Zakres działania
Od –1 do +19 EV (ISO 100 w temperaturze 20°C)
Silnik ustawiania ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); automatyczny dobór AF-S/
AF-C (AF-A); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu
fotografowanego obiektu, • ręczne ustawianie ostrości (MF): można korzystać z dalmierza
elektronicznego
Punkt ostrości
Można wybierać spośród 11 punktów ostrości
Tryb pola AF
Pojedynczy punkt AF, Dynamiczny wybór pola AF, wskaźnik automatycznego wyboru pola AF,
śledzenie 3D (11 punktów) AF
Blokada ostrości
Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy (w trybie
pojedynczego AF) lub naciskając przycisk AE-L/AF-L
Wbudowana lampa
i, k, p, n, o, s, w, g: automatyczny tryb pracy z samoczynnym podnoszeniem lampy;
błyskowa
P, S, A, M, 0 : manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku
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Wydrukowano w Holandii Code No. 6CO11020 (1209/C) K

Liczba przewodnia
Sterowanie błyskiem

Około 12, 13 m w trybie manualnym (ISO 100, +20°C)
• TTL: zrównoważony błysk wypełniający i-TTL i standardowy błysk i-TTL dla cyfrowych
lustrzanek jednoobiektywowych z użyciem 420-pikselowego czujnika RGB są dostępne
w przypadku wbudowanej lampy błyskowej oraz lamp SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 i SB-400 (zrównoważony błysk wypełniający i-TTL jest dostępny, jeśli wybrano
matrycowy pomiar światła lub pomiar centralnie ważony), • Automatyka przysłony: dostępna
w lampach błyskowych SB-910, SB-900/SB-800 i obiektywach z procesorami, • Automatyczny
bez TTL: obsługiwane lampy błyskowe to m.in. SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-27 i SB-22S • Tryb manualny z priorytetem odległości: dostępny podczas
korzystania z lampy SB-910, SB-900, SB-800 i SB-700
Tryb lampy błyskowej
Automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji
i redukcją efektu czerwonych oczu, błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji
i redukcją efektu czerwonych oczu oraz synchronizacja na tylną kurtynę migawki
i synchronizacja na tylną kurtynę migawki z długimi czasami ekspozycji, wyłączony
Kompensacja błysku
Od –3 do +1 EV, z krokiem 1/3 lub 1/2 EV
Wskaźnik gotowości
Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lampy błyskowej albo opcjonalnej lampy
lampy
błyskowej SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 lub SB-400; miga przez 3 sekundy po
wyzwoleniu błysku z pełną mocą
Sanki mocujące
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą
zabezpieczającą
Kreatywny system
Obsługa zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia w przypadku użycia
oświetlenia firmy
lampy błyskowej SB-910, SB-900, SB-800 lub SB-700 jako lampy sterującej albo wyzwalacza
Nikon (CLS)
SU-800 w roli sterownika; informowanie o temperaturze barwowej błysku obsługiwane
w przypadku wbudowanej lampy błyskowej i lamp błyskowych zgodnych z systemem CLS
Gniazdo synchronizacji Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny oddzielnie)
Balans bieli
Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe (7 typów), światło słoneczne, lampa
błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (wszystkie z dokładną regulacją oprócz pomiaru
manualnego)
Braketing balansu bieli 3 klatki w krokach co 1
Silnik ustawiania ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F), • ręczne ustawianie
w trybie podglądu na żywo ostrości (MF)
Tryb pola AF
Priorytet AF-twarz, szerokie pole AF, normalne pole, śledzenie obiektów w ruchu
Autofokus
AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po
włączeniu opcji AF z priorytetem twarzy lub opcji śledzenia obiektów w ruchu AF)
Automatyczne wybieranie Dostępne w trybach i i j
scenerii
Pomiar ekspozycji dla filmu Pomiar ekspozycji TTL korzystający z przetwornika obrazu
Metoda pomiaru światła Matrycowy
Rozmiar (w pikselach)
• 1920 × 1080, 30 kl/s/25kl/s/24kl/s, H zwiększone/normalne • 1280 × 720, 30kl/s/25kl/s/
oraz liczba klatek
24kl/s, H zwiększone/normalne • 640 × 424, 30kl/s/25kl/s, H zwiększone/normalne
na sekundę
Szybkość 30 kl./s (rzeczywista szybkość 29,97 kl./s) jest dostępna, gdy jako tryb wideo
wybrano NTSC; szybkość 25 kl./s jest dostępna, gdy jako tryb wideo wybrano PAL;
rzeczywista szybkość fotografowania przy wyborze 24 kl./s wynosi 23,976 kl./s
Format plików
MOV
Kompresja wideo
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Formaty zapisu
Liniowy PCM
Wbudowany mikrofon monofoniczny lub zewnętrzny mikrofon stereo; możliwość regulowania czułości
Zapis dźwięku
Monitor
7,5 cm/3 cale, ruchomy, niskotemperaturowy, polisilikonowy wyświetlacz LCD z matrycą TFT
o rozdzielczości około 921 tys. punktów (VGA) z kątem oglądania 170°, około 100-procentowym
pokryciem kadru i regulacją jasności
Odtwarzanie
Odtwarzanie pełnoekranowe lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia naraz lub odtwarzanie
kalendarzowe) z powiększeniem w trybie odtwarzania, wyświetlaniem filmów pokazem slajdów,
wyświetlaniem histogramów, wskazywaniem prześwietlonych obszarów, automatycznym
obracaniem zdjęć i wprowadzaniem komentarzy do zdjęć (o maksymalnej długości 36 znaków)
USB
Interfejs Hi-Speed USB
Wyjście wideo
NTSC, PAL
Wyjście HDMI
Złącze MiniHDMI (typu C).
Gniazdo akcesoriów
Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (dostępny oddzielnie), moduł GPS GP-1 (dostępny oddzielnie)
Wejście dźwięku
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
Wersje językowe
Arabski, chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, holenderski, angielski, fiński,
francuski, niemiecki, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski,
rosyjski, hiszpański, szwedzki, tajski, turecki
Akumulator
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL14
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga złącza zasilania EP-5A dostępnego oddzielnie)
Gniazdo mocowania statywu 1/4 cala (ISO 1222))
Wymiary (szer. × wys. × grub.) Około 128 × 97 × 79 mm/5,0 × 3,8 × 3,1 cali.
Masa
Około 560 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu; masa korpusu
około 510 g
Środowisko pracy
Temperatura: Od 0 do 40°C, wilgotność: poniżej 85% (bez skraplania pary wodnej)
Dostarczone akcesoria Akumulator litowo-jonowy EN-EL14, ładowarka MH-24, okular DK-5, gumowa muszla oczna
(mogą się zmieniać w zależności DK-20, kabel USB UC-E6, kabel audio-wideo EG-CP14, pasek do aparatu AN-DC3, osłona
od kraju lub regionu)
bagnetu BF-1B, pokrywka sanek mocujących BS-1, płyta CD z pakietem oprogramowania
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