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Ismerje meg a D5000-et, a Nikon új digitális SLR fényképezőgépét. A D5000 a szórakozás és egyszerűség csodálatos ötvözete;  
a gép egyedi, változtatható szögű monitora izgalmas, új funkció a digitális SLR fényképezőgépek világában. Az Élő nézettel  
együtt használva az innovatív monitor segítségével szokatlan szögekből is fényképezhet. A szórakozás nem korlátozódik  
állóképekre: a Nikon D-Movie funkciójával részletgazdag HD videókat rögzíthet. A gép ezen felül egy sor fantasztikus felvételi  
funkcióval is rendelkezik, amelyek bárhol, bármikor gondtalan fényképezést tesznek lehetővé. A kitűnő, 12,3 megapixeles  
CMOS-érzékelő jóvoltából a fényképek és videók megdöbbentően tiszták és élethűek lesznek.

A D5000 fényképezőgépet kifejezetten az AF-motorral felszerelt AF-S és AF-I NIKKOR 
objektívekkel való használatra terveztük.

Fedezze fel a Nikon örömeit. Könnyedén.
Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Képminőség: NEF (RAW) • Expozíció: Automatikus mód (vaku kikapcsolva), 1/160 mp, f/6.• Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: 200 • Képszabályozás: Általános



D-Movie fájlméretek
Három beállítás közül választhat: 320 x 216 
képpont weboldalakhoz és blogokhoz;  
640 x 424 képpont számítógép-monitorhoz; 
valamint 1280 x 720 képpont HDTV-hez.

Magas szögből 

Alacsony szögből
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Szinte bármilyen szögből komponálhat és visszajátszhat felvételeket.  
Az innovatív, 6,86 centiméteres, 230 000 képpontos, 100 %  
képfedéssel rendelkező VGA monitor jóvoltából különféle  
pozíciókban tarthatja a fényképezőgépet fényképezés közben, így  
érdekes, új szögeket próbálhat ki. Tartsa magasra a D5000-et, és  
fényképezzen a tömeg feje fölül, vagy tartsa közel a földhöz, és  
mutassa meg, ahogy egy apró élőlény látja a világot. Bármilyen szöget 
választ, a változtatható szögű monitor könnyen alkalmazkodik, és éles, 
tiszta képet biztosít a fényképezéshez. 

Akár magasan, akár alacsonyan tartott géppel fényképez, a változtatható szögű  
monitor jóvoltából merész kompozíciókat hozhat létre, és olyan perspektívákat  
próbálhat ki, amelyekről korábban nem is álmodott.

A monitor, amely még érdekesebbé  
és szórakoztatóbbá teszi az Élő nézet  
mód használatát.
Fordítsa ki, döntse meg, hajtsa vissza a helyére. A változtatható szögű monitor még  
rugalmasabbá teszi az Élő nézet módot, amely valós időben mutatja a témát.  
A szabadon állítható monitor segítségével az Élő nézet módban még könnyebb  
és élvezetesebb a fényképezés.

Lássa új oldaláról a világot – 
Élő nézet az új, 6,86 centiméteres, változtatható szögű monitorral 

Többféle megjelenítés Élő nézet módban
A D5000 továbbfejlesztett Élő nézet módja különféle megjelenítési lehetőségeket kínál.  
Ha zavartalanul szeretne a témára összepontosítani, beállíthatja a minimális megjelenítést,  
a több információt igénylő helyzetekben pedig egyszerre tekintheti át az összes fontos adatot. 
A komponálást kompozíciós rács megjelenítése segíti, a szerkesztési képernyőn pedig gyorsan 
megváltoztathatja a beállításokat úgy, hogy közben le sem kell vennie a szemét a témáról. 

Bármely téma esetén használható, intelligens Élő nézet automatikus élességállítási módok
A különféle kompozíciók különböző élességállítási módszereket kívánnak meg. A D5000 megfelelő Élő nézet  
élességállítási módot kínál minden eshetőségre. Legyen a téma egy arc, dinamikus mozgás, vagy egy kis tárgy 
tágabb környezetben, a négy könnyen kiválasztható mód révén biztos lehet abban, hogy a témától függetlenül 
képei mindig élesek lesznek.

Az új témakövető auto-
matikus élességállítás 
„megjegyzi” a mozgó 
témát – például egy állatot 
vagy arcot –, majd rajta 
tartja az élességet.

Még akkor is, ha a téma 
átmenetileg elhagyja a kép 
területét...

… a D5000 automatikusan újra 
beállítja az élességet, amint a 
téma ismét megjelenik, önnek 
nem kell beavatkoznia.

Témakövető AF

Arc-prioritásos AF Széles AF mező

Tűéles precizitást kínál, amikor kis területre 
kell élességet állítani – ideális mód állvány 
használatakor.

Automatikusan érzékel legfeljebb 5 arcot, és  
a legközelebb levőre beállítja az élességet.

Megbízható általános választás 
különféle mozgó vagy álló témákhoz. 
Különösen kézi fényképezésnél hasz-
nálható sikeresen.

Információk kijelzése Kompozíciós  rács

D-Movie: mozgásban az emlékek
Örökítse meg emlékeit fantasztikus, HD minőségű videókon! A D-Movie gyönyörű videókat  
készít hanggal együtt, így mostantól nem lesz szüksége külön videokamerára. A NIKKOR  
objektívek széles választékának használatával pedig különféle moziszerű effektusokat is  
létrehozhat. A videót rögzítése után visszajátszhatja a D5000 monitorán, vagy HDTV-hez  
csatlakoztathatja a fényképezőgépet a beépített HDMI-csatlakozóval, és emlékeit családjával 
és barátaival is megoszthatja.

Megjegyzések:  • Az automatikus élességállítás nem használható D-Movie módban. • Videók készítésekor használjon állványt. 
• A Nikon webhelyén mintavideókat is talál.

Normál AF mező

Megjegyzés: Témakövetés közben az automatikus élességállítás nem működik.

Objektív:  AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Képminőség: NEF (RAW) • Expozíció: Automatikus mód (vaku kikapcsolva), 1/160 mp, f/6.• Fehéregyensúly: Automatikus  
• ISO érzékenység: 200 • Képszabályozás: Általános

Magas szögből való fényképezés az, amikor a feje fölé 
tartja a fényképezőgépet – például olyankor, ha  
tömegben vagy egy fal fölött szeretne felvételt készíteni. 
Az alacsony szögből való fényképezés ennek ellentéte. 
Ha a földhöz közel tartja a gépet, akkor szokatlan  
perspektívájú, kellemes vagy éppenséggel 
meghökkentő képeket készíthet.

Ez a Nikon digitális videofelvételi funkciója. A D-Movie 
lehetővé teszi a cserélhető objektívek alkalmazását, ezáltal 
az SLR fényképezőgépek egyik fő előnye a videózás 
területén is elérhetővé válik. A NIKKOR objektívek széles 
választékával – a halszem objektívtől a nagy látószögűn át 
a szuper-telefotó objektívig – olyan, drámai vizuális 
hatásokban bővelkedő videókat készíthet, amelyeket 
hagyományos videokamerákkal nem lehet rögzíteni.

Fényképezés magas és alacsony 
szögből D-Movie



Sziluett

A Csendes felvétel mód jóvoltából a  
baba nem ébred fel.

Gyertyafény

Sport Közeli

Gyermek

Állítsa a módválasztó tárcsát SCENE (Motívumprogram) állásba, a további 
motívumprogramokat pedig a tárcsával válassza ki.
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Motívumprogramok és gyors automatikus 
élességállítás: mindig megfelelő felvétel. 
A Nikon technológiája minden felvételből a legjobbat hozza ki. A rendelkezésre álló  
19 motívumprogrammal könnyedén professzionális eredményt érhet el egy sor fényképezési  
helyzetben. A villámgyors automatikus élességállítással együtt így olyan kombináció áll a  
rendelkezésére, amelynek jóvoltából sosem fog lemaradni az emlékezetes pillanatokról.

19 mód – minden hangulathoz
A motívumprogramokkal könnyen megoldhatja a bonyolult  
fényképezési helyzeteket. Egyszerűen csak forgassa a  
módválasztó tárcsát SCENE (Motívumprogram) állásba, majd 
válassza ki azt a motívumprogramot, amely a legjobban illik az 
adott helyzethez. A többit bízza a D5000-re: a gép automatikusan 
módosítja az expozíciót, a képfeldolgozást, valamint az Aktív  
D-Lighting és a többi beállítás állapotát, hogy a kép épp megfelelő 
legyen. A kijelzőn mintaképek jelennek meg, amelyek segítenek 
a megfelelő motívumprogram kiválasztásában – ez különösen a 
kevésbé tapasztalt fotósoknak jelent hasznos segítséget.

Notes  • A módválasztó tárcsával kiválasztható motívumprogramok a következők: Portré, Tájkép, Gyermek, Sport Közeli és Éjszakai portré. 
•  A Motívumprogram módban a tárcsával kiválasztható motívumprogramok a következők: Éjszakai tájkép, Összejövetel/beltéri, v 

Tengerpart/hó, Naplemente, Alkonyat/hajnal, Állatportré, Gyertyafény, Virágzás, Őszi színek, Étel, Sziluett, Világos és Sötét.

Négy automatikus élességállítási mód gondoskodik a képek élességéről
A D5000 használata esetén a kompakt gépekhez hasonló egyszerűséggel készíthet tiszta, éles fotókat. A D5000 még a kép  
középpontjából kieső vagy gyorsan, akár kiszámíthatatlanul mozgó téma esetén is megtalálja a helyes automatikus élességállítási megoldást.

Egypontos AF Dinamikus AF Automatikus AF mező

Gyors és precíz, 11 pontos automatikus 
élességállítási rendszer
Minden digitális fényképezőgép legfontosabb funkciója az  
automatikus élességállítás. A D5000 gyors és pontos automatikus 
élességállítási rendszere még gyorsan mozgó téma esetén is  
remekül tartja az élességet. Az álló és fekvő kompozíciók esetén  
egyaránt remek képfedést nyújtó, gyémánt alakban elrendezett  
11 automatikus élességállítási pont – köztük a középpontban  
található, legérzékenyebb AF-pont – szinte minden fényképezési 
helyzetben képes helytállni.

Nikon Fényképezési helyzetfelismerő rendszer
Mivel minden fényképezési helyzet egyedi, a D5000-et  
felszereltük a Nikon Fényképezési helyzetfelismerő  
rendszerrel, amelynek segítségével könnyedén  
megörökítheti a pillanatok szépségét. Ez a fejlett  
technológia 420 képpontos színérzékelővel elemzi a 
készülő kompozíciót. Ezután, közvetlenül a zár kioldása 
előtt, a gép optimalizálja az expozíciót, az automatikus  
élességállítást és a fehéregyensúlyt, ezáltal éles,  
kiegyensúlyozott felvételt készít.

A csendes működés nem zavar
Akad olyan téma, amelyet csendesen kell fényképezni.  

A D5000 új Csendes felvétel módja nagy segítség az  
alvó kisbabák vagy klasszikus zenei koncertek  
fényképezésekor, illetve más olyan helyzetekben,  
amikor csendre van szükség. Az új mód észrevehetően 
csökkenti a belső mechanizmusok működésének zaját 
a zár kioldásakor, így ön a helyzet megzavarása nélkül 
készíthet felvételeket.

Manuálisan válassza ki a  
fókuszpontot, majd komponálja  
meg és készítse el a felvételt.  
Ez a mód remek választás, ha  
statikus vagy a kép középpontján  
kívül eső témára állít élességet.

Mostantól még egyszerűbben állíthat  
élességet gyorsan mozgó témára. 
Válassza ki a kívánt fókuszterületet, és  
a megfelelő fókuszpontok együttesen 
beállítják az elsőrangú élességet.

Nem biztos abban, hogy melyik 
módot érdemes használnia? Bízza a 
döntést a D5000-re.

Válassza ki a mozgó témára eső  
fókuszpontot – a D5000 rögzíti az 
élességet, majd valamennyi fókuszpont 
felhasználásával folyamatosan tartja azt, 
még a kompozíció változása esetén is.

420 képpontos RGB-színérzékelő

• Témaazonosítás
•  A kompozíció 

megváltozásának 
érzékelése

• Arc-prioritásos AF

• Csúcsfény-elemzés
• Arcérzékelés

•  Fényforrás  
azonosítása

• Arcérzékelés

•  Az arc nagyítása 
visszajátszáskor 

Képérzékelő

3D követés AF

Éjszakai portré Éjszakai tájkép

Naplemente Portré Tájkép

Étel Állatportré Sötét

Világos

A 11 automatikus élességállítási pont széles képterületen remek  
élességet garantál.

A Világos motívumprogram  
használata nélkül

Automatikus 
élességállítás

Automatikus  
expozíció és 

i-TTL vezérlés

Automatikus 
fehéregyensúly

Visszajátszás

Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR

Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR

Előre meghatározott fényképezőgép-beállítások egy  
sor fényképezési helyzetre. A motívumprogramok 
használatával egyszerre módosíthat több beállítást úgy, 
hogy kiválasztja a helyzetnek megfelelő programot. 
 Így még nehéz helyzetben is könnyedén készíthet  
csodálatos fényképeket.

A kereső területe, amelyet a fényképezőgép az élesség  
meghatározásakor felhasznál. A digitális SLR  
fényképezőgépek több fókuszpontot alkalmaznak, 
amelyek a keresőben elosztva találhatók. Általában ezek 
a pontok kiválaszthatók manuálisan is, így a fotós a kép 
közepén kívül eső témára is beállíthatja az élességet.

Motívumprogramok Automatikus élességállítási pont



Képérzékelő

Aluláteresztő szűrő

8 �

Csúcstechnológiával támogatott, kiemelkedő 
teljesítmény és különleges szépség.
Elég egyetlen felvétel, hogy megbizonyosodjon róla: ebben a gépben minden benne van.  
Mindaz az innováció és különleges mérnöki teljesítmény, ami a Nikon nevet a fantasztikus  
fényképezéssel forrasztotta egybe. A Nikon gyors EXPEED képfeldolgozó rendszere és  
világhírű NIKKOR objektívjei együtt verhetetlen csapatot alkotnak, és minden kreatív  
elképzelésre megfelelő megoldást kínálnak.

Nagy teljesítményű EXPEED képfeldolgozó rendszer
A Nikon fáradhatatlan törekvése a kitűnőségre, valamint a hosszú évek alatt felhalmozott tudás az  
EXPEED rendszerben jut kifejezésre, amely a fényképezőgépek teljesítményét maximalizálva fantasztikus 
képeket készít. Az EXPEED új verziója – amelyet kifejezetten a D5000 számára fejlesztettünk – a 12,3 
megapixeles érzékelővel együttműködve részletgazdag felvételeket készít, amelyek kiváló színvisszaadása 
és gazdag tónusátmenetei minimális zajjal párosulnak. Ezen felül az EXPEED figyelemre méltóan gyors 
adatfeldolgozása révén remekül alkalmas a processzort igénybe vevő feladatok – például az Élő nézet, az 
Arcérzékelés vagy a gyors sorozatfelvétel – ellátására.

Aktív D-Lighting – Előre látja az eredményt 
A nagy kontrasztú helyzetek – például egy napos tengerpart vagy havas táj – különleges kihívások elé állítják a fotósokat. Kiegészítő  
megvilágítás és az expozíció kifinomult szabályozása híján az árnyékok túl sötétek lehetnek, a csúcsfények pedig kiéghetnek, ami 
a finom tónusok és részletek elvesztéséhez vezet. Az Aktív D-Lighting segít elkerülni ezt a problémát. Automatikusan módosítja az 
árnyékos és a csúcsfényes területek expozícióját, ezáltal kiegyensúlyozott képeket készít, amelyek igen közel állnak ahhoz, amit  
az emberi szem a valóságban érzékel. 

Kiterjesztett ISO érzékenység 
A D5000 normál ISO-tartománya (200–3200) kiterjeszthető  
ISO 100–6400 értékig, így jól megragadhatja egy meleg fénnyel  
bevilágított szoba vagy egy élénk utcai helyszín természetes  
hangulatát anélkül, hogy állványt vagy vakut kellene használnia.  
A kiterjesztett érzékenység ideális sportfotózáshoz is, mert rövid 
záridővel ki lehet merevíteni a mozgást. 

Engedje szabadjára képzeletét NIKKOR objektívekkel
Vegye a kezébe a D5000-et, és fedezze fel, hogy miért esküsznek a világ profi fotósai  
a NIKKOR objektívek páratlan teljesítményére. Ezek a legendás objektívek már több 
mint 75 éve szolgálják a legigényesebb szakembereket. A NIKKOR objektívcsalád 
tagjai rendkívüli élességet, kiváló kontrasztot és pontos színvisszaadást kínálnak.  
A halszem és a rendkívül nagy látószögű objektívtől a szuper telefotó objektívig 
terjedő választékban ön is megtalálja a témaválasztásához illő objektívet.

Pormentesítés

A foltmentes fényképek készítéséhez meg kell akadályozni, hogy a 
por összegyűljön a CMOS-érzékelő előtt. A D5000 a Nikon Beépített 
porosodáscsökkentő rendszerét használja erre a célra. Ez átfogó  
megoldást ad, mert távol tartja és egyben eltávolítja a porszemcséket.  
A rendszer része a Nikon Capture NX 2 szoftver is (külön  
megvásárolható), amely további pormentesítő funkciókat kínál. 12,3 megapixelnyi varázslat

A Nikon DX-formátumú, 12,3 megapixeles CMOS-érzékelője már a gyakorlatban bizonyította, hogy  
élethű, a valóság minden részletét rögzítő felvételeket készít.  Az árnyékos és csúcsfényes területeken  
is kivételesen gazdag részletek láthatók, a jel-zaj arány pedig igen magas – a nagymértékben  
csökkentett zajszint főleg nagy ISO beállítások esetén fontos.

Művészi beállítások felvételkészítés előtt
Bontakoztassa ki kreatív elképzeléseit a Képszabályozás  
funkcióval, amely a képek megjelenésének egyszerű módosítását  
teszi lehetővé még a felvételek elkészítése előtt. Hat előre  
telepített képszabályozási beállítás – Általános, Semleges, Élénk, 
Monokróm, Portré és Tájkép – közül választhat a felvételkészítés 
során. Ezen felül létrehozhatja saját képszabályozási beállításait is.

A D5000 be- és kikapcsolásakor az 
aluláteresztő szűrő automatikusan vibrálni kezd, 
mégpedig három meghatározott frekvencián, 
így eltávolítja az esetleg rátelepedett port.  
A tisztító művelet manuálisan is elindítható.

A bajonettzár közelében található, apró nyílás 
optimalizálja a légáramlást, így csökkentve 
annak lehetőségét, hogy por tapadjon az 
aluláteresztő szűrőhöz.

Képérzékelő-tisztító  
mechanizmus

Aktív D-Lighting nélkül Aktív D-Lighting használatával

Portré – kiváló bőrtónusok Élénk – fantasztikus  
színkontraszt

Monokróm – fekete-fehér  
és színárnyalatos képek

Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Képminőség: NEF (RAW) • Expozíció: Rekesz-előválasztásos mód, 1/1,6 mp, f/8.• Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: 800 • Képszabályozás: Élénk

ISO 800ISO 200 ISO 3200

Megjegyzés:  Az Aktív D-Lighting funkció használatakor  
mátrixmérés (az alapbeállítás) használata  
javasolt. Előfordulhat, hogy a képadatok 
memóriába írása ilyenkor több időt vesz igénybe.

Megjegyzés:  A D5000 fényképezőgépet kifejezetten az AF-motorral felszerelt NIKKOR AF-S és AF-I objektívekkel való használatra terveztük. 

Levegőáramlás-vezérlő rendszer

CMOS-érzékelő

A digitális fényképezőgépek képérzékelői ugyanazt a 
feladatot végzik el, mint a hagyományos fényképezőgépekbe 
töltött film: összegyűjtik a fényt, amelyből a fénykép 
megszületik. A képérzékelő pixelszáma (amelyet millió 
pixelben, vagy megapixelben szoktak kifejezni) 
hozzávetőlegesen elárulja,hogy mennyi részletet lehet  
vele rögzíteni. Általában véve a magasabb pixelszámú 
érzékelő részletesebb képet tud készíteni.

Ez a beállítás a képérzékelő fényérzékenységét  
szabályozza. Minél magasabb az ISO beállítás, annál  
érzékenyebb az érzékelő. Nagy ISO beállítás esetén  
gyenge fényben is rövidebb záridővel fényképezhet.  
Az alacsony ISO érték kevésbé „zajos”, ugyanakkor  
részletgazdagabb képet eredményez.

Képérzékelő ISO
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Kifinomult, könnyű, tökéletesen illeszkedő formák.
Fogja kezébe a D5000-et, és azonnal érezni fogja a különbséget. Ez a könnyű és kényelmes fényképezőgép  
bölcs választás mindazoknak, akik kiváló minőségű, ugyanakkor jól hordozható gépre vágynak. 
Meggyőződésünk, hogy értékelni fogja a kezelőszervek értelemszerű elhelyezését is, ami mind vízszintesen, 
mind függőlegesen tartott fényképezőgép esetén egyszerű beállítási lehetőséget biztosít.

Mindössze 550 gramm*, biztos  
fogást nyújtó markolattal
A könnyű és kisméretű kialakítás jóvoltából a D5000  
a tökéletes útitárs. Ráadásul – a korábbi Nikon  
modellekhez hasonlóan – az ergonomikus formák révén 
a gép a kézbe simul, és zökkenőmentes, kényelmes 
működtetést tesz lehetővé. 
*Akkumulátor, SD-memóriakártya és vázsapka nélkül.

Beépített vaku
A praktikus beépített vakuval fényesebbé  
teheti a gyengén megvilágított helyszíneket. 
A vaku tökéletesen együttműködik a 
D5000 fejlett fénymérő rendszerével, sötét 
környezetben automatikusan garantálja a 
megfelelő expozíciót, illetve eldönti, hogy 
szükség van-e kiegészítő megvilágításra 
ellenfényben vagy árnyékban levő téma 
esetén.*
* A beépített vaku automatikusan bekapcsol a kiegészítő megvilágítást 
igénylő helyzetekben, ha a következő motívumprogramok valamelyike be 
van kapcsolva: Automatikus, Portré, Gyermek, Közeli vagy Éjszakai portré.

Hosszú élettartamú lítium-ion  
akkumulátor
A mellékelt EN-EL9a lítium-ion akkumulátor akár  
510 kép* elkészítését is lehetővé teszi egyetlen feltöltéssel.  
A D5000 hatékony, energiatakarékos kialakítása  
révén az akkumulátor még tovább használható.
* A CIPA-szabvány alapján.

Gyors, egyérintéses vezérlősáv
Fentről lefelé: visszajátszás gomb, menü  
gomb, kicsinyítés/kiskép/súgó gomb, nagyítás 
gomb, információmegjelenítés gomb.

Választható információmegjelenítési 
formátumok
A D5000-nel olyan formában nézheti az adatokat, amilyenben  
akarja. Különféle monitor-beállítások jelenítik meg az adatokat 
tiszta, könnyen érthető formátumokban, így a felvételi  
beállítások egyetlen pillantással áttekinthetők. A klasszikus  
formátum nagy, éles betűtípust használ, míg a grafikus  
formátum élethű ikonokat alkalmaz. Mindkét formátum háttere 
különböző színekben megjeleníthető.

Világos, informatív kereső
A D5000 keresője világos, rengeteg  
információt jelenít meg, és lehetővé teszi, 
hogy ön a fényképezésre összpontosítson, 
miközben folyamatosan eléri a kulcsfontos-
ságú beállítások adatait. A széles, 95%-os 
képfedés* és a 0,78 %-os nagyítás*  
természetes hatással jeleníti meg a  
témát. A 16 kockás rácsmegjelenítés 
bekapcsolásával a kép vízszintes és 
függőleges elemei jól beállíthatók,  
így könnyebbé válik a komponálás. 
* Hozzávetőleges érték.

Strapabíró záregység
A D5000 záregysége rendkívül megbízható, 100 000  
ciklust is kibír. Az egység precíz zárkioldást garantál 
1/4000 másodperctől 30 másodpercig, és 1/200  
másodperces vakuszinkront támogat.

A módválasztó tárcsa
Az exponálógomb közelében elhelyezett,  
kényelmesen elérhető módválasztó tárcsával  
gyorsan eléri a különféle felvételi módokat  
anélkül, hogy mozgatná a fényképezőgépet  
vagy levenné a szemét a kompozícióról.

Információmegjelenítés gomb

Expozíciókompenzáció 
gomb

Exponálógomb

AF-segédfény/vörös-
szemhatás-csökkentő 
jelzőfény/önkioldó

EN-EL9a lítium-ion 
akkumulátor

Tárcsa

AE-rögzítés / 
AF-rögzítés /  
Védelem gomb
Megjegyzés:    AE = automatikus expozíció;  

AF = automatikus élességállítás

Az Élő nézet gomb

Memóriakártya- 
foglalat
A D5000 az SD- 
memóriakártyák széles  
választékával kompatibilis.

A változtatható szögű LCD-monitor könnyen a helyére  
hajtható úgy, hogy védje a kijelző felszínét a károsodástól –  
ez jól jöhet az aktív életmódot követő fotósoknak.

Információmegjelenítés (klasszikus)

Információmegjelenítés (grafikus)

Választógomb

Záregység

Memóriakártyák kapacitása
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 2 GB-os Panasonic Pro HIGH SPEED SD (Secure Digital) 

memóriakártya hány képet tud tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

Jóváhagyott SD-memóriakártyák
A D5000 fényképezőgéphez az alábbi, tesztelt és elfogadott memóriakártyák használatát javasoljuk. 

A sebességtől függetlenül valamennyi megadott típusú és tárolókapacitású kártya használható.

*1  Amennyiben a kártyát kártyaolvasóval vagy egyéb eszközzel használja, ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e a  
2 GB kapacitású kártyákat.

*2  SDHC-kompatibilis. Amennyiben a kártyát kártyaolvasóval vagy egyéb eszközzel használja, ellenőrizze,  
hogy az eszköz támogatja-e az SDHC-kártyákat.

Megjegyzés: •  A funkciókat, műszaki adatokat, garanciát és egyéb tudnivalókat illetően lépjen  
kapcsolatba az SD-memóriakártya gyártójával. A Nikon nem tudja garantálni,  
hogy az alábbi felsorolásban nem említett SD-kártyák is használhatók a fényképezőgéppel. 

*1 A számok hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
*2 A memóriapufferben tárolható felvételek maximális száma. Az érték a felvétel körülményeitől függően változhat. 
*3  A képméret csak a JPEG-képekre vonatkozik. A NEF (RAW) képek mérete nem módosítható.  

A fájlméret a NEF (RAW) és a JPEG képek méretének összege. 

Felvételi mód Képminőség Képméret
Felvételek 
száma*1

Egymás után készíthető 
felvételek száma*2

NEF (RAW) + JPEG fine*3
L
M
S

16,7 MB
14,0 MB
12,1 MB

180
210
238

7
7
7

NEF (RAW) + JPEG normal*3
L
M
S

13,4 MB
12,3 MB
11,3 MB

215
235
252

7
7
7

NEF (RAW) + JPEG basic*3
L
M
S

12,0 MB
11,5 MB
11,0 MB

238
250
259

7
7
7

NEF (RAW) - 10,6 MB 268 11

JPEG fine
L
M
S

5,9 MB
3,3 MB
1,5 MB

549
969

2100

63
100
100

JPEG normal
L
M
S

3,0 MB
1,7 MB
0,8 MB

1000
1800
4100

100
100
100

JPEG basic
L
M
S

1,5 MB
0,9 MB
0,4 MB

2100
3600
7700

100
100
100

SanDisk 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

Toshiba 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Panasonic 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Lexar Media 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

Platinum II: 512 MB, 1 GB, 2 GB*2, 4 GB*2, 8 GB*2

Professional: 1 GB, 2 GB*2, 4 GB*2, 8 GB*2
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Kényelmes, még élvezetesebb visszajátszás  
és felvétel utáni funkciók.
A D5000 a felvételtől a visszajátszásig a fényképezés teljes élményét nyújtja. Egy sor felhasználóbarát funkció  
és eszköz segíti a képek és videók könnyű megtekintését, rendezését, szerkesztését és megosztását.

Sokoldalú visszajátszási funkciók
A D5000 különféle visszajátszási funkciói egyszerre  
praktikusak és szórakoztatóak. Megtekintheti a fényképeket 
egyesével, illetve 4, 9 és 72 képenként. Rendelkezésre áll a 
Naptár nézet is, amely a felvétel dátuma és ideje szerint rendezi 
a képeket. Az igazán komoly amatőr fotósok pedig méltányolni 
fogják, hogy a D5000 hisztogramot is képes megjeleníteni, 
amellyel meghatározható a helyes expozíció. Függetlenül a 
kiválasztott beállítástól, a fényes, változtatható szögű monitor 
még élvezetesebbé teszi a felvételek megtekintését.

Beépített fotófeldolgozás számítógép nélkül
A D5000 szerkesztő funkcióinak teljes választéka lehetővé  
teszi, hogy még a fényképezőgépben kifinomult módosításo-
kat végezzen a fényképeken. Összesen 15 effektus – például 
Kifestő, Perspektivikus torzítás szabályozása és Halszem 
– kínál fantasztikus új lehetőségeket a kreatív önkifejezésre, 
ráadásul számítógép használatára sincs szükség. 

Azonnali HDTV-kompatibilitás
Ossza meg képeit és videóit családjával és barátaival csodálatos HDTV-minőségben! A beépített  
HDMI (High-Definition Multimedia Interface, nagy felbontású multimédia interfész) csatlakozó 
egyszerűsíti a beállításokat – csak csatlakoztasson egy külön megvásárolható HDMI-kábelt,  
állítsa be a tévét, és máris kezdődhet a bemutató! 

Nikon my Picturetown – kényelmes online megosztás
Mutassa meg felvételeit a világnak a my Picturetown-nal, a Nikon saját online  
tároló és megosztó webhelyével. A Nikon digitális fényképezőgépek vásár-
lói számára a tagság ingyenes, és 2 GB fotó és/vagy videó feltöltését teszi 
lehetővé. Kis kiegészítő díj ellenében akár 200 GB tárhely is biztosítható.*  
A my Picturetown az alábbi fájlformátumokat támogatja: JPEG, NEF (RAW)  
és D-Movie.
*A szolgáltatás elérhetősége és ára országtól vagy régiótól függően változhat.

View NX – képkezelés gondok nélkül
A mellékelt View NX szoftverrel könnyen rendezheti és  
szerkesztheti fényképeit. A Windows és Mac alatt egyaránt 
használható View NX gyorsan, egyszerűen elvégzi az alapvető 
JPEG és NEF (RAW) képkezelési feladatokat. Címkézze fel a 
képeket, hogy könnyebben kereshetők legyenek; módosítsa 
az expozíciót és a fehéregyensúlyt, vagy hozza létre saját  
képszabályozási beállításait. A View NX valósággá változtatja  
a problémamentes képkezelés ideáját.

Nikon Capture NX 2 – a befejező ecsetvonások
A külön megvásárolható Capture NX 2 szoftverrel új magasságokba emelheti a fotográfiai önkifejezés élményét. Ez a sokat dicsért  
programcsomag a Nikon díjnyertes U Point® technológiáját ötvözi gazdag funkcionalitással és értelemszerű felhasználói felülettel,  
ezáltal valóban az ön kezébe adja a fejlett képszerkesztés kulcsát. 

A Capture NX 2 funkciói
• Összetett képmódosító műveletek egyetlen egérkattintással • Automatikus retusáló ecset a zavaró vagy szükségtelen  
képelemek gyors eltávolításához • A vignettálás, a színeltérés és a színtorzítás javítása • Képszabályozási beállításfájlok  
létrehozása és testre szabása

Retusálás menü
D-Lighting • Vörösszemhatás-korrekció • Kivágás (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 és 1:1) • Monokróm (Fekete-fehér, Szépia és  
Cianotípia) • Szűrőeffektusok (Skylight, Meleg tónusú szűrő, Vörös erősítőeffektus, Zöld erősítőeffektus, Kék erősítőeffektus,  
Csillagfény-effektus, Lágy szűrő) • Színegyensúly • Kis kép Képátfedés • NEF (RAW) feldolgozás • Gyors retusálás  
• Kiegyenesítés • Torzításcsökkentés • Halszem • Kifestő • Perspektivikus torzítás szabályozása

Eredeti

Megjegyzés:  A Nikon Capture NX 2 rendszerkövetelményeit lásd az alábbi webhelyen: 
http://www.nikon-image.com/jpn/products/software/capturenx2

Megjegyzés:  A képek vagy videók HDTV-n történő megtekintéséhez HDMI-kábel szükséges (ezt a csomag nem tartalmazza).  
A képek HDTV-n történő megtekintése közben az adott kép nem jelenik meg egyidejűleg a D5000 monitorán is.

Kifestő A perspektivikus torzítás szabályozása

Készítsen kifestőt úgy, hogy megrajzolja a fényképen látható tárgyak körvonalait, 
majd törli a tónusokat és a színeket.

Hasznos eszköz, amely kijavítja és természetesebbé teszi a tárgyak perspektíváját. 
Remekül használható megdöntött fényképezőgéppel készített épületfotók kijavítására.

Könnyen simává és hibátlanná varázsolhatja az arcokat. A szűrő alkalmazható  
csak az arcra vagy a teljes képre.

Lágy szűrő

72 képes nézet Naptár nézet A nagyított képterület hisztogramja

View NX (1.3 verzió)

Capture NX 2



DUMMY

KERESŐTARTOZÉKOK

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS GPS-TARTOZÉKOK TV-TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK 
ÉS ELEMTARTÓ MARKOLATOK

TOK

VAKUK NIKKOR OBJEKTÍVEK

-1) DK-20C

DK-5 keresősapka*1

DK-24 gumi szemkagyló*1

GP-1
GPS-egység

MC-DC2 vezetékes 
távkioldó

ML-L3 vezeték 
nélküli távvezérlő

EN-EL9a lítium-ion akkumulátor*1

EH-5a hálózati tápegység EP-5 tápegység-csatlakozó UC-E6 USB-kábel*1 Szoftvercsomag*2

Camera Control Pro 2

Capture NX2

CF-DC2
félpuha tok

Gyorstöltő

MH-23*1

SD-memóriakártya*2

Személyi számítógép*2

TV-képernyő*2

HDMI-kábel*2

EG-CP14 audio-/videokábel*1

PC-kártyaadapter*2

SD-kártyaolvasó*2

A D5000 fényképezőgépet 
kifejezetten az AF-motorral felszerelt 
AF-I és AF-S NIKKOR objektívekkel 
való használatra terveztük.SB-900

vaku
SB-800

vaku
SB-600

vaku

AS-15
vakupapucs SC-28, 29

Stúdióvakuk*2
Nikon SB-900/

800/600/
400 vakuk

SB-400
vaku

R1C1 
makrovaku 

szett vezérlővel

*1: Mellékelt tartozékok   *2: Nem Nikon termékek
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Az ön D5000 fényképezőgépe és a kiváló  
NIKKOR objektívek. A tökéletes kombináció.
Lássa meg a világ csodáit a NIKKOR objektíveken keresztül. A Nikon híres optikai technológiáit megtestesítő NIKKOR  
sorozat teljes választékot kínál szinte valamennyi fényképezési helyzethez. Legyen ön ambiciózus profi vagy alkalmi amatőr 
fotós, minden bizonnyal értékelni fogja a NIKKOR objektívek előnyeit.

Megjegyzés: A D5000 kompatibilis valamennyi NIKKOR AF-S és AF-I objektívvel.

Nikon VR rendszer – biztos támasz az élesebb képek készítéséhez
A fényképezőgép bemozdulása által okozott elmosódás a legszebb képet is tönkreteheti. A Nikon VR (rázkódáscsökkentő)  
rendszere kiküszöböli ezt a problémát. Lehetővé teszi, hogy kézi fényképezésnél akár négy lépésközzel hosszabb záridőt*  
alkalmazzon, mint VR funkció nélküli objektívek használata esetén. Az eredmény: éles képek olyan helyzetben is, ami korábban  
állvány használatát követelte meg. Ráadásul a fényképezőgép vázába épített rázkódáscsökkentő rendszerekkel ellentétben a 
Nikon VR rendszere az objektívben kapott helyet – és ezért jelentős mértékben javítja a keresőben látható kép stabilitását is. 
* A Nikon mérései alapján

A Holdra és még tovább
A Nikon fényképezőgépek és a NIKKOR objektívek páratlan megbízhatósága azt eredményezte,  
hogy a NASA híres Apollo Holdra szállásánál és az Űrsikló projektjeinél is használták őket. A Nikon a  
mai napig első számú fotográfiai választása a Föld és a tágas Világűr felfedezőinek. Valamennyi NIKKOR 
objektív e dicső hagyomány méltó örököse, és utánozhatatlan teljesítménnyel örvendezteti meg a nagy 
igényű fotósokat.

Rendkívül nagy látószögű zoom 
a merész, dinamikus képekhez
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G 

Általános objektív  
a „normál” megjelenésű fotókhoz 
AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55–200 mm f/4-5.6G

Általános objektív  
a „normál” megjelenésű fotókhoz 
AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

Makró objektív 
a közeli képekhez
AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G

SB-400 vaku
Rendkívül kifinomult vakus  
fényképezést tesz lehetővé.

MC-DC� vezetékes 
távkioldó
Állvány használatakor praktikus  
megoldás a zár kioldására.

GP-1 GPS-egység
Geotag formájában rögzíti a felvételi 
adatokat, például a hosszúsági és a 
szélességi fokot, a tengerszint feletti 
magasságot és időt.

ML-L� távkioldó
Vezeték nélküli zárkioldáshoz.

Rendszerábra

A fényképezési lehetőségeket bővítő tartozékok 

Az objektív maximális rekeszére utal. A rekesz  
módosítható méretű nyílás az objektíven, amely  
meghatározza, hogy mennyi fény jut a képérzékelőhöz, 
így tehát az expozíció szabályozására is használható. 
Minél kisebb az „f” szám, annál nagyobb a nyílás és 
fényesebb a kereső. 

A „milliméter” rövidítése, és az objektív gyújtótávolságát 
fejezi ki. A gyújtótávolság határozza meg a nagyítás 
mértékét. Minél nagyobb az „mm” értéke, annál  
nagyobb a nagyítás. A telefotó objektíveknek általában 
nagyobb „mm” értékük van, mint a nagy látószögű 
objektíveknek. 

Mit jelent az „f” betű az  
objektívek leírásánál?

Mit jelent az „mm” jelzés az  
objektívek leírásánál?
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A Nikon D5000 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus

Típus  Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Objektív rögzítése  Nikon F bajonettzár (AF-csatlakozókkal)
Tényleges képszög  Az objektív gyújtótávolságának kb. 1,5×-ese (Nikon DX-formátum)

Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám  12,3 millió

Képérzékelő
Képérzékelő  23,6×15,8 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám  12,9 millió
Porosodáscsökkentő rendszer  Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető Capture NX 2 szoftver szükséges)

Adattárolás
Képméret (képpontban)  4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S]
Fájlformátum  • NEF (RAW)
 •  JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: finom (kb. 1:4),  

normál (kb. 1:8), alapvető (kb. 1:16)
 • NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Képszabályozási rendszer   Választható beállítások: Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; legfeljebb 9 egyéni  

képszabályozási beállítás tárolható
Adathordozó  SD-memóriakártya, SDHC-kompatibilis
Fájlrendszer   DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0,  

DPOF (Digital Print Order Format = digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif 2.21  
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Kereső
Kereső  Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés  Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás  Körülbelül 0,78×-os (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m-1).
Betekintési távolság  -1)
Dioptriaszabályzás  -1,7–0,7 m-1
Mattüveg  B típusú BriteView Clear Matte Mark V mattüveg (rácsvonalak megjeleníthetők)
Tükör Gyors visszatérésű
Objektívrekesz  Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Objektív
Kompatibilis objektívek • AF-S és AF-I NIKKOR: Minden funkció használható.
 • AF-motor nélküli G vagy D típusú AF NIKKOR: Az automatikus élességállítás kivételével minden funkció használható
 •  AF-motor nélküli, nem G vagy D típusú AF NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II és az automatikus élességállítás 

kivételével valamennyi funkció használható
 • IX-NIKKOR és AF-NIKKOR F3AF géphez: Nem támogatott
 • D típusú PC NIKKOR: Néhány felvételi mód kivételével minden funkció használható
 • AI-P NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II kivételével minden funkció használható
 •  CPU nélküli objektívek: Az automatikus élességállítás nem használható. M módban használható,  

de a fényképezőgép fénymérője nem fog működni
 • f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekesznyílású objektív: Az elektronikus távolságmérő használható

Zár
Típus  Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő   1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben; bulb, időzített  

(külön beszerezhető ML-L3 vezeték nélküli távkioldó szükséges)
Vakuszinkron sebessége  X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

Kioldás
Kioldási mód   Egyképes,  sorozatfelvétel,  önkioldó, késleltetett távoli,  gyors reagálású, csendes
Képtovábbítási sebesség   Gyors sorozatfelvétel: Legfeljebb 4 kép/mp (manuális élességállítás, manuális vagy idő-előválasztásos  

automatikus expozíció, 1/250 másodperces vagy rövidebb záridő, alapértéken lévő egyéb beállítások és  
a memóriapuffer használata esetén)

Önkioldó  Választható késleltetés: 2, 5, 10 vagy 20 mp

Expozíció
Fénymérés  TTL fénymérési rendszer, 420 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer  • Mátrix: 3D színes mátrix fénymérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrix fénymérés II (más CPU objektívekkel)
 • Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör
 • Szpot: 3,5 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 2.5%-a), amelynek közepe a kiválasztott fókuszpontra esik
Tartomány • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
(ISO 100 egyenérték,  • Szpot fénymérés: 2–20 Fé
f/1.4 objektív, 20°C)

Fénymérő csatolása  CPU
Expozíciós módok  Automatikus módok (automatikus, automatikus [vaku kikapcsolva]), Fejlett motívumprogramok (Portré, Tájkép, Gyer-

mek, Sport, Közeli, Éjszakai portré, Éjszakai tájkép, Összejövetel/beltéri, Tengerpart/hó, Naplemente, Alkonyat/hajnal, 
Állatportré, Gyertyafény, Virágzás, Őszi színek, Étel, Sziluett, Világos és Sötét), programozott automata rugalmas 
programmal (P), idő-előválasztásos automata (S), rekesz-előválasztásos automata (A), manuális (M)

Expozíciókompenzáció  ±5 Fé, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
Automatikus expozíciósorozat  3 kép 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Autoexpozíció rögzítése  Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység  ISO 200–3200, 1/3 lépésközzel. Az érzékenység körülbelül 0,3, 0,7 vagy 1 Fé értékkel ISO 200 alá csökkenthető 
(Ajánlott expozícióindex)  (az utóbbi eset ISO 100-nak felel meg), illetve körülbelül 0,3, 0,7 vagy 1 Fé értékkel ISO 3200 fölé növelhető  

(az utóbbi eset ISO 6400-nak felel meg). ISO érzékenység automatikus szabályozása használható
Aktív D-Lighting  Választható beállítások: Automatikus, Extra magas, Magas, Normál, Alacsony és Ki
Aktív D-Lighting sorozatkészítés  2 kép

Élesség
Automatikus élességállítás   Nikon Multi-CAM 1000 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel,11 fókuszponttal  

(köztük 1 kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
AF érzékelési tartomány  -1–19 Fé (ISO 100 egyenérték, 20°C)
Élességállítás  •  Automatikus élességállítás: Azonnali egyszeri Szervo AF (AF-S), folyamatos Szervo AF (AF-C); automatikus  

AF-S/AF-C választás (AF-A); az élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől függően (AF-A)
 • Manuális (M): Elektronikus távolságmérő használható
Fókuszpont  11 fókuszpont közül választható ki
AF mező módok  Egypontos AF, dinamikus AF mező, automatikus AF mező, 3D követés AF (11 ponttal)
Élességrögzítés  Az élesség az exponálógombot félig lenyomva (egyszeri szervo AF) vagy az AE-L/AF-L gomb megnyomásával rögzíthető

Vaku
Beépített vaku  Automatikus, Portré, Gyermek, Közeli, Éjszakai portré, Összejövetel/beltéri és Állatportré módban: Automatikus  

vaku automatikus felnyílással P, S, A, M és Étel módban: Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám (m, 20°C-on) • ISO 200 esetén: kb. 17 (manuális vakuzásnál 18)
 • ISO 100 esetén: kb. 12 (manuális vakuzásnál 13)
Vakuvezérlés •  TTL: A beépített vakuhoz és az SB-900, SB-800, 600, illetve 400 vakukhoz választható módok (ha a mátrixmérés  

vagy a középre súlyozott fénymérés van bekapcsolva): kiegyenlített i-TTL derítővakuzás és normál i-TTL  
derítővakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez, 420 képpontos RGB-érzékelővel

 • Automatikus rekesz: SB-900, SB-800 vakuval és CPU objektívvel használható
 • Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk többek között: SB-900, SB-800, SB-28, SB-27, SB-22s
 • Távolság-prioritásos manuális: SB-900 és SB-800 vakuval használható
Vakumódok   Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, derítés, automatikus hosszú záridős vakuszinkron, automati-

kus hosszú záridős vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel,  hosszú záridős vakuszinkron a hátsó redőnyre 
Vakukompenzáció  -3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
Vakus sorozat  2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1 vagy 2 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye  A beépített vaku, illetve SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX vagy SB-50DX teljes  

töltöttsége esetén világít, i-TTL vagy rekesz-előválasztásos vakumódban, teljes vakuteljesítménnyel  
végzett villantás után 3 másodpercig villog

Vakupapucs  Szabványos ISO 518 vakupapucs biztonsági retesszel
Nikon Kreatív A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás a beépített vakuval, valamint SB-900 és SB-800 vakuval használható, 
Megvilágítási Rendszer (CLS)  vagy ha egy SU-800 egység a vezérlő. A Vaku-színhőmérséklet információ továbbítása a beépített vakuval  

és CLS-kompatibilis külső vakuval használható
Szinkronizálási csatlakozó  AS-15 vakupapucs szinkroncsatlakozó-adapter (külön beszerezhető)

Fehéregyensúly
Fehéregyensúly  Automatikus (TTL fehéregyensúly a fő képérzékelővel és a 420 képpontos RGB-érzékelővel), 12 finomhangolható 

manuális mód, felhasználói fehéregyensúly-beállítás, fehéregyensúly-sorozat
Fehéregyensúly-sorozat  3 kép 1 lépésközzel

Élő nézet
AF módok  Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező, témakövető AF
Élesség   Kontrasztérzékelő AF a kép teljes területén (ha az Arc-prioritásos AF vagy témakövető AF van kiválasztva  

Élő nézetben, a gép automatikusan választja ki a fókuszpontot)

Videó
Képméret (képpontban)  1280 x 720/24 kép/mp, 640 x 424/24 kép/mp, 320 x 216/24 kép/mp
Fájlformátum  AVI
Tömörítési formátum  Motion-JPEG monó hanggal

Monitor
LCD-monitor   Változtatható szögű, 6,86 centiméteres. kb. 230 000 képpontos, alacsony hőmérsékletű, 100%-os képfedésű,  

170 fokos megtekintési szögű, poliszilícium TFT LCD-monitor fényerősség-beállítással

Visszajátszás
Visszajátszás funkció  Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve Naptár) visszajátszás, nagyított visszajátszás, videó 

visszajátszása, animált videoklip visszajátszása, diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények kijelzése, automatikus 
képelforgatás, kísérőszöveg (max. 36 karakter)

Csatlakozó
USB  Nagysebességű USB
Audio-/videokimenet  PAL és NTSC választható; a képek külső eszközön is megtekinthetők, miközben a fényképezőgép monitora be van kapcsolva 
HDMI-kimenet  C típusú HDMI-csatlakozó, HDMI-kábel csatlakoztatásakor a fényképezőgép monitora kikapcsol
Tartozék csatlakozó  • MC-DC2 vezetékes távkioldó (külön beszerezhető)
 • GP-1 GPS-egység (külön beszerezhető)

Nyelv
Nyelv  Kínai (egyszerűsített és hagyományos), dán, holland, angol, finn, francia, német,  

olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol és svéd

Tápellátás
Akkumulátor  1 db EN-EL9a lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat   Hat db R6/AA-méretű alkáli, Ni-MH, lítium vagy nikkel-mangán elemmel (R6/AA-méretű elemek  

használata esetén az MS-D200 elemtartó szükséges)
Hálózati tápegység  EH-5a hálózati tápegység (külön megvásárolható; használatához az EP-5 hálózati tápegység-csatlakozó szükséges)

Állványmenet
Állványmenet  1/4 hüvelykes (ISO 1222)

Méret/tömeg
Méretek (Sz x Ma x Mé)  Kb. 127 x 104 x 80 mm
Tömeg  Kb. 560 g akkumulátor, memóriakártya és vázsapka nélkül

Üzemeltetési környezet
Hőmérséklet  0–40°C
Páratartalom  85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)

Tartozékok
Mellékelt tartozékok  EN-EL9a lítium-ion akkumulátor, MH-23 gyorstöltő, DK-5 keresősapka, (országonként vagy régiónként különbözhet) 
(országonként vagy  DK-24 szemkagyló, UC-E4 USB-kábel, EG-D2 audio-/videokábel, AN-DC1 szíj, BS-1 vakupapucs-fedél, 
régiónként különbözhetnek) vázsapka, szoftvercsomag CD-ROM

•  A Microsoft és a Microsoft Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült  
Államokban és/vagy más országokban.

• A Macintosh az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült államokban és más országokban/területeken.
• Az SD logó az SD Card Association védjegye.
• Az SDHC logó védjegy.
• A PictBridge védjegy.
• A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, LCD-monitorokon, illetve képernyőkön látható képek szimulációk.


