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2 3  Fedezze fel kreativitását.

Ha új, egyedi módon szeretné kreativitását kamatoztatni, a Nikon D5200  
a legmegfelelőbb eszköz. Az inspirációra született D5200 fényképezőgép 
dönthető LCD-monitorának köszönhetően egészen új perspektívákból készíthet 
képeket és videókat. A képeit igazán egyedivé tévő speciális hatások eredményét 
valós időben láthatja, az elkészült felvételeket pedig gyorsan elküldheti intelligens 
eszközökre a külön megvásárolható WU-1a vezeték nélküli mobiladapter 
használatával. E digitális SLR fényképezőgép rendkívül kicsi és könnyű váza nagy 
teljesítményű képfeldolgozó technológiákat rejt. Hihetetlenül éles képekre és 

videókra számíthat az ultramodern, 24,1 millió tényleges képpont felbontású 
érzékelő jóvoltából. A valósághű, élénk színeket a korszerű EXPEED 3 
képfeldolgozó motor szállítja. Igen hasznosnak fogja találni a 2016 képpontos 
RGB érzékelőt is, amely épp olyan érzékeny a fény finom játékaira, mint az 
emberi szem. A mozgalmas események minden pillanatát megörökítheti  
a kb. 5 kép/másodperc sebességű sorozatfelvétellel, a lenyűgözően 
hatékony, nagy sűrűségű, 39 pontos AF rendszer pedig páratlan pontosságú 
élességállítást tesz lehetővé. Az optikai kereső tiszta képe mind álló, mind 

mozgó témák követését könnyebbé teszi. Érdemes kipróbálni a D5200 
állandó motoros AF rendszerrel működő, 1920 × 1080, 60i/50i felbontású 
D-videó formátumát is, amellyel pontos és gördülékeny, teljes HD video - 
felvétel készíthető a gyorsan mozgó témákról. A gép 24,1 megapixeles 
felbontásának teljes kihasználásához elég egy NIKKOR objektívet 
felcsatlakoztatni, és máris tökéletesen megbízható élességet kölcsönözhet 
felvételeinek. Saját kreativitását a fényképezőgép hihetetlen teljesítményével 
és képességeivel kombinálva képzeletét művészi fényképekké varázsolhatja.

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/60 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 250 •  Picture Control: Általános  ©Douglas Menuez

Három színben kapható: fekete, vörös és bronz.
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• Objektív: AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6 ED VR • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 
1/60 másodperc, f/5 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 3200 • Picture Control: Általános
©Douglas Menuez

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 
2 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus •  Érzékenység: ISO 1600 •  Picture Control: Általános
©Douglas Menuez

Még mélyebb, még  
drámaibb képek

24,1 megapixeles felbontás a NIKKOR objektívekkel: 
lenyűgözően éles, részletgazdag képek
Új élmények. Új nézőpontok. Az Önt 
körülvevő világ szépségének és apró 
részleteinek újbóli felfedezése.  
A D5200-zal ez vár Önre. Immár minden 
eszköz a kezében van, hogy a világot saját 
szemszögéből mutathassa meg, és 
elképzeléseit olyan képekké alakítsa, 
amiket büszkén mutat meg a világnak. Az újonnan kifejlesztett, 
Nikon DX-formátumú CMOS képérzékelő 24,1 millió tényleges 
képpont felbontású, így ezzel a fényképezőgéppel éles, 
természetes színvilágú, hihetetlen részletgazdagságú felvételeket 
készíthet. A képérzékelőt úgy alkottuk meg, hogy a képek  
a D5200 rendkívül nagy felbontása ellenére is valósághűek 
maradjanak mind a jól megvilágított, mind az árnyékos részeken, 
még nagy kontrasztú képek készítése esetén is. 
A NIKKOR objektívek az ilyen magas képpontszámú képérzékelők 
tökéletes társai. A NIKKOR objektívcsalád megalkuvást nem 
ismerő minősége éles és remek minőségű képek készítését  
teszi lehetővé; ez különösen Nikon fényképezőgépekkel való 

használatukkor nyilvánvaló. 

Mély, valósághű, modern színvisszaadás:  
EXPEED 3 képfeldolgozó motor
Meleg, lágy bőrárnyalatok. Természetes 
színek az árnyékos területeken.  
A szempillák és a haj kirívóan élethű 
színei és élessége, részletgazdagsága.  
A D5200 garantálja ezt és még többet is. 
Ennek a kiváló D-SLR fényképezőgépnek 
a szívében a piacvezető, nagy teljesítményű 
EXPEED 3 képfeldolgozó motor rejlik, amelyet a világ legjobb profi 
fényképészei közül számos használ és elismer. Az EXPEED 3 
képalkotási intelligenciája által biztosított élénk, lenyűgözően mély 
színvilág mindegyik fényképen és videón érezhető.

Tiszta, éles részletességű képek gyenge fényben is: 
nagy ISO teljesítmény
Ha hajnalban, beltérben, illetve olyan egyéb helyen fényképez, 
ahol a gyenge megvilágítás megörökítésre érdemes hangulatot 
teremt, a D5200 nagy ISO teljesítménye segít, hogy az ilyen,  
fényképészeti szempontból nehéz helyzetekben is magabiztosan 
fényképezhessen. A gép szabványos ISO tartománya 100-tól 
6400-ig terjed (ISO 25 600 egyenértékig kiterjeszthető), és 
használható olyan záridő, amely elég gyors ahhoz, hogy még magas 
ISO beállítás esetén is megakadályozza a téma bemozdulását. 
Magas ISO érték használatakor a Nikon képzajcsökkentő techno-
lógiája éles széleket, remek színtelítettséget és természetesebb 
megjelenést kínál, miközben intelligens módszerekkel eltávolítja  
a nem kívánt képzajt. Érdemes saját szemével megtapasztalnia  
a hatalmas különbséget, amit a Nikon magas ISO beállításainak 
használata eredményez.
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Borotvaéles felvételek az akciódús pillanatokban is: nagy 
sűrűségű, 39 pontos automatikus élességállítási rendszer
Képzeljen el egy olyan pillanatot, 
amikor az alanyok elhelyezkedése, 
mozgása és arckifejezése 
pontosan olyan, ahogy Ön 
elképzelte. Mindegy, hogy  
a témák a képen hol helyezked- 
nek el, a D5200 nagy sűrűségű,  
39 pontos, széles képfedésű 
automatikus élességállítási 
rendszere révén bármely 
pillanatban borotvaéles kép készíthető. A fényképezőgép nagy 
teljesítményű automatikus élességállítási rendszere segítségével  
a D5200 rengeteg helyzetben képes éles képeket készíteni. 
Mindegy, hogy álló témát vagy akciódús jelenetet fényképez, ez  
a fényképezőgép a helyzet magaslatán fog állni! A lehető legnagyobb 
teljesítményű érzékelést a középen elhelyezett 9, kereszt típusú 
érzékelő és a Nikon egyedi, 2016 képpontos RGB képérzékelőt 
használó 3D követési funkciója teszi lehetővé, ami észleli és 
megjegyzi a téma színét, és a 39 AF-pont segítségével követi annak 
mozgását. A D5200, illetve az általa képviselt teljesítmény  
jóvoltából immár birtokába vehet egy olyan eszközt, amellyel akár  
a legeseménydúsabb jelenetek legmozgalmasabb pillanatai is 
megörökíthetők.  

Pontos eredmények még kedvezőtlen fényviszonyok 
mellett is: 2016 képpontos RGB képérzékelő és 
fényképezési helyzetfelismerő rendszer
A D5200 segítségével fényképein minden pont 
úgy fog kinézni, ahogy a szemével látja.  
A Nikon exkluzív fényképezési helyzetfelismerő 
rendszere, valamint a hihetetlenül pontos,  
2016 képpontos RGB érzékelő rendkívül 
precízen megállapítja minden helyzetben  
a megfelelő szín- és fényerőadatokat.  
A fényképezőgép automatikusan meghatározza az automatikus 
expozíció, az i-TTL vakuvezérlés, az automatikus élességállítás és az 
automatikus fehéregyensúly-beállítás (AWB) optimális beállításait.  
Az eredmény? Olyan fényképek, amelyek pontosan ugyanúgy mutatják 
a világot, ahogy Ön a saját szemével látja.

Nincs több elszalasztott pillanat:  
kb. 5 kép/mp sebességű sorozatfelvétel
A megfelelő kompozíciót a megfelelő pillanatban 
kaphatja el. A D5200 rugalmas sebességű 
sorozatfelvételre képes akár az optikai kereső, 
akár az élő nézet mód használatával.  
Az elektronikus keresővel rendelkező 
fényképezőgépekkel könnyedén szem elől 
tévesztheti a mozgó témákat. Mozgalmas témák 
optikai keresőn keresztüli felvételekor azonban  
a leggyorsabban mozgó témák is tisztán láthatók és 
követhetők, és az akár 5 kép/mp sebességű sorozatfelvétellel még 
pánozáskor is könnyedén megörökíthetők. Egyes témák, például 
természetes arckifejezések megörökítése esetén megfelelőbb,  
kb. 3 kép/mp sebességű sorozatfelvételi lehetőség is választható.  
A D5200 egy újonnan kifejlesztett, nagy sebességű és rendkívül 
pontos szekvenciális vezérlő mechanizmussal van felszerelve. Ha élő 
nézetben készít felvételt, a tükör a felcsapódás után a felvételkészítés 

alatt fönt marad, így a sorozatfelvétel egyszerre 
zökkenőmentes és halk, ami főként a csöndes 

környezetben történő 
felvételkészítésnél hasznos.

Ok a vidámságra: a tökéletes 
kompozíció, a tökéletes pillanatban
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Dinamikus AF mező mód (9 ponttal) 3D követés mód

Egypontos AF mód

Automatikus AF mező módDinamikus AF mező mód (39 ponttal)

Dinamikus AF mező mód (21 ponttal)

39 pontos AF rendszer
9 kereszt típusú érzékelő
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teljesítményű automatikus élességállítási rendszere segítségével  
a D5200 rengeteg helyzetben képes éles képeket készíteni. 
Mindegy, hogy álló témát vagy akciódús jelenetet fényképez, ez  
a fényképezőgép a helyzet magaslatán fog állni! A lehető legnagyobb 
teljesítményű érzékelést a középen elhelyezett 9, kereszt típusú 
érzékelő és a Nikon egyedi, 2016 képpontos RGB képérzékelőt 
használó 3D követési funkciója teszi lehetővé, ami észleli és 
megjegyzi a téma színét, és a 39 AF-pont segítségével követi annak 
mozgását. A D5200, illetve az általa képviselt teljesítmény  
jóvoltából immár birtokába vehet egy olyan eszközt, amellyel akár  
a legeseménydúsabb jelenetek legmozgalmasabb pillanatai is 
megörökíthetők.  

Pontos eredmények még kedvezőtlen fényviszonyok 
mellett is: 2016 képpontos RGB képérzékelő és 
fényképezési helyzetfelismerő rendszer
A D5200 segítségével fényképein minden pont 
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A Nikon exkluzív fényképezési helyzetfelismerő 
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A megfelelő kompozíciót a megfelelő pillanatban 
kaphatja el. A D5200 rugalmas sebességű 
sorozatfelvételre képes akár az optikai kereső, 
akár az élő nézet mód használatával.  
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alatt fönt marad, így a sorozatfelvétel egyszerre 
zökkenőmentes és halk, ami főként a csöndes 

környezetben történő 
felvételkészítésnél hasznos.

Ok a vidámságra: a tökéletes 
kompozíció, a tökéletes pillanatban
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Kreatív nézőpont, új szemszögből

Egyedi nézőpontból készült 
fényképek és videók: dönthető 
LCD-monitor
Közismert tény a fényképészek és a videó-
sok körében, hogy nem mindig szemmagas-
ságból készíthető a legjobb kompozíció. 
Ezen segít a D5200 dönthető LCD-monitora, 
ami szinte mindenféle testtartásban látható, 
így olyan egyedi nézőpontokból készíthet 
felvételeket, amelyekből az optikai kereső 
használatával nehézkes lenne. Fényképezés 
közben, videofelvétel során, de akár még 
állvány használata esetén is rengeteg 
nézőpontból komponálhatja felvételeit:  
szinte a tömeg fölé emelkedve fotózhat  
koncerteken és sporteseményeken, vagy  
a földhöz közeli szemszögből fényképezheti 
gyermekét vagy épp egy virágot. Nyugodtan 
megbízhat a hihetetlenül éles képet adó,  
7,5 cm képátlójú LCD-monitor segítségében. 
A kb. 921 000 képpont még napfényben is 
nagy felbontást biztosít, a Nikon méltán  
elismert automatikus 
élességállítási rendszere 
pedig élő nézet módban 
is gyors és pontos 
észlelésre képes a  
röpke és tovaszálló  
pillanatokban.

Gyors és egyszerű beállítás a továbbfejlesztett kezelőfelületen 
Az LCD kijelzőn megjelenő adatok új elrendezése csoportokba rendezve mutatja  
a fényképezőgép Ön által leggyakrabban módosított beállításait, így azok gyorsabban 
hozzáférhetők és módosíthatók. A D5200 LCD-monitorján három háttérszín (fekete, 
kék és barna) választható. Ez biztosítja, hogy a monitoron megjelenő információ 
bármilyen fényviszonyok közepette olvasható. 

Felvételkészítés magas szögből.Felvételkészítés alacsony, földközeli szögből. A visszafordított LCD-monitor használatával készített 
önarckép.

HDR Aktív D-Lighting: BE

Aktív D-Lighting: KITúlexponáltAlulexponált

Az Ön saját palettája fényképein és videóin:  
Picture Control rendszer
A Picture Control beállítások használatával egyedivé teheti 
képeinek megjelenését. Hat beállítás közül választhat: általános, 
semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép. A beállításokat 
módosíthatja is, és az eredményt mentheti későbbi felhasználásra.

Fantasztikus részletgazdagság a csúcsfényes és az árnyékos területeken egyaránt: HDR (High Dynamic Range, széles 
dinamikatartomány) és aktív D-Lighting
A D5200 széles dinamikatartományban képes felvételek készítésére, 
de ha a kép fényes és sötétebb részei között nagyon nagy a kontraszt, 
két megoldás is a fotós rendelkezésére áll: a HDR és az aktív 
D-Lighting. Mindkét eljárás állítható intenzitású, így segítségükkel  
a fény és árnyék legkülönbözőbb variációit gyönyörű felvételeken 

örökítheti meg. A HDR az álló témák, például tájképek*, míg az aktív 
D-Lighting inkább mozgó témák fényképezésekor javasolt. Mindkét 
megoldás az EXPEED 3 képfeldolgozó motor használatával ér el jobb 
minőségű és valósághűbb színmegjelenítést.
* A HDR használatakor a fényképezőgép két felvételt készít a kioldógomb egyszeri lenyomásakor.  
A lehető legjobb élesség eléréséhez állvány használata javasolt.

Testreszabott beállítások, gyönyörű képek:  
16 motívumprogram és automatikus program választó
Az optikai kereső használatával történő fényképezéskor egy-egy motívum-
program alkalmazásával egy pillanat alatt a legkülönfélébb fényképezési  
helyzetekre optimalizálhatja a fényképezőgépet. A leggyakrabban használt 
motívumprogramok a módválasztó tárcsán találhatók, a többi pedig úgy  
kapcsolható be, hogy a tárcsát SCENE (Motívumprogram) állásba forgatja, és 
elforgatja a vezérlőtárcsát. Az automatikus program választó funkció révén élő 
nézet használatakor a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a helyzetnek 
és a témának legjobban megfelelő motívumprogram módot az alábbiak közül: 
automatikus, vaku nélküli automatikus, portré, tájkép, makró, illetve éjszakai portré.

A D5200 által kínált motívumprogramok
Portré, tájkép, gyermek, sport, makró, éjszakai portré, éjszakai tájkép, 
összejövetel/beltéri, tengerpart/hó, naplemente, alkonyat/hajnal, háziállat portré, 
gyertyafény, virág, őszi színek, valamint étel.

Portré TájképMonokrómAlkonyat/hajnal Összejövetel/beltéri Étel

Semleges ÉlénkÁltalános
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Full HD
1920 × 1080 60i

Csúcsminőségű teljes HD videó a gyors, mozg almas jelenetek megörökítésére 

Mozifilmhez méltó videók a Nikon D-videó jóvoltából: 
1920 × 1080, 60i/50i
A D5200 a külön ezt a célt szolgáló élő nézet kapcsoló révén egyetlen 
mozdulattal fantasztikus D-SLR videokamerává varázsolható, amely 
borotvaéles, tiszta és folytonos mozgású, teljes HD (Full HD) videó 
rögzítésére képes. A legmodernebb képfeldolgozási technológia és  
a hihetetlen teljesítményű képérzékelő kombinációja minimalizálja  
a képzajt, az egyenetlenséget és a moarét. A D5200-zal még gyorsan 
mozgó, akciódús jelenetek – például egy vágtázó ló, a fröccsenő víz 
vagy épp az autó ablakában elsuhanó táj – is akár 1080 60i/50i 
felbontással rögzíthetők, ami folyamatos, akadozásmentes mozgást 
eredményez. A dönthető LCD-monitornak köszönhetően a fény- 
képezőgép biztonságosan és szilárdan kézben tartható kézi felvétel- 
készítés során. M módban az expozíció kézzel állítható a záridő és az 
ISO érték módosításával, még élő nézet módban történő fényképezés, 
illetve videofelvétel esetén is. A könnyű kezelhetőség és a NIKKOR 
objektívek széles választéka a D-SLR fényképezőgépet csábító 
lehetőséggé teszi nagyszabású videofelvételre. Videoklipek, 
rövidfilmek, állóképeket és videót ötvöző munkák: a D5200 
mindegyikre készen áll.

Csúcsminőségű videó még gyenge fényben is
A D5200 még gyenge fényben is remek minőségű videókat képes 
rögzíteni. Az ISO érték növelésével úgy teheti világosabbá a gyenge 
fényben készült felvételeket, hogy azok megőrzik a 24,1 millió tényleges 
képpont által garantált élességüket és részletgazdagságukat, amitől ezek 
a felvételek olyan gyönyörűek lesznek.

Automatikus élességállítás videofelvételhez
A Nikon sokat dicsért, élő nézetben működő automatikus 
élességállítási funkciója állandó motoros AF (AF-F) és témakövetéses 
AF alkalmazásával tartja a témát mindig élesben, még mozgás közben 
is. Az arc-prioritásos AF akár 35 arcot is képes azonnal felismerni egy 
kompozícióban. A NIKKOR objektívekkel használt D5200 gyors és 
pontos automatikus élességállításra képes videofelvétel közben. 

Minőségi hangszabályozás és beépített sztereó mikrofon
Egy videó megítélése nagy  
mértékben függ a hang-
minőségtől. Ezért rendelkezik  
a D5200 beépített sztereó mikro-
fonnal, ami akár automatikusan, 
akár kézzel is vezérelhető, és 20 
fokozatú beállítást kínál. A hang-
szintek szabályozása könnyű, 
mert vizuálisan ellenőrizhető az 

LCD-monitoron, a video-
felvétel előtt és közben  
egyaránt.

A D5200 támogatja a HDMI-kapcsolatot, ezért fényképeit és videóit HDTV-n is 
visszajátszhatja.
Megjegyzés: a visszajátszáshoz (a kereskedelemben beszerezhető) C típusú minitűs HDMI-kábelre van szükség.

ME-1 külön megvásárolható sztereó mikrofon  
Az ME-1 külön megvásárolható sztereó mikrofonnal dinamikus 
sztereó hang rögzíthető, és minimalizálhatók az automatikus 
élességállítás miatt keletkező zajok.

Kiválasztott szín
Akár három különböző szín megjelenítését választhatja ki, a kép többi része pedig fekete-fehérben 
jelenik meg.

Miniatűr hatás
A fókuszsík módosításával a távoli valós témák és tájak miniatűr modellnek néznek ki.

Sziluett
A téma körvonalának fényes háttér előtti megjelenítésével dramatizálja 
a felvételt.

Színes vázlat
A téma kontúrjainak kihangsúlyozásával rajzszerűvé teszi a felvételt, és 
így pop-art jelleget kölcsönöz a képeknek.

Valós idejű speciális hatások, amelyek már a fényképezés alatt láthatók
Állóképeit és teljes HD D-videóit még varázslatosabbá teheti. Olyan speciális hatások 
széles tárházából választhat, mint például a „Kiválasztott szín” vagy a „Miniatűr hatás”. 
Ezek a hatások drámai módon megváltoztathatják egy kép hangulatát, vagy épp 
elmélyítik az egy-egy videó nyújtotta moziélményt. És, mivel az effektusok élő nézet 
módban valós időben alkalmazhatók, minden egyes effektus eredménye azonnal 
ellenőrizhető, nem csupán a sokszor bonyolult utófeldolgozás után látható az eredmény. 
Minden effektus egyaránt alkalmazható fényképek és D-videók készítésekor.

Fényes
Fénnyel teli atmoszférájú képeket készít.

Éjszakai
Rendkívül gyenge fényben használható 
fekete-fehér képek készítésére, magas 
ISO érték mellett.

Sötét
Sötét, komor képeket készít a csúcsfények 
kihangsúlyozásával.  
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1920 × 1080, 60i/50i
A D5200 a külön ezt a célt szolgáló élő nézet kapcsoló révén egyetlen 
mozdulattal fantasztikus D-SLR videokamerává varázsolható, amely 
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a hihetetlen teljesítményű képérzékelő kombinációja minimalizálja  
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mozgó, akciódús jelenetek – például egy vágtázó ló, a fröccsenő víz 
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képezőgép biztonságosan és szilárdan kézben tartható kézi felvétel- 
készítés során. M módban az expozíció kézzel állítható a záridő és az 
ISO érték módosításával, még élő nézet módban történő fényképezés, 
illetve videofelvétel esetén is. A könnyű kezelhetőség és a NIKKOR 
objektívek széles választéka a D-SLR fényképezőgépet csábító 
lehetőséggé teszi nagyszabású videofelvételre. Videoklipek, 
rövidfilmek, állóképeket és videót ötvöző munkák: a D5200 
mindegyikre készen áll.

Csúcsminőségű videó még gyenge fényben is
A D5200 még gyenge fényben is remek minőségű videókat képes 
rögzíteni. Az ISO érték növelésével úgy teheti világosabbá a gyenge 
fényben készült felvételeket, hogy azok megőrzik a 24,1 millió tényleges 
képpont által garantált élességüket és részletgazdagságukat, amitől ezek 
a felvételek olyan gyönyörűek lesznek.

Automatikus élességállítás videofelvételhez
A Nikon sokat dicsért, élő nézetben működő automatikus 
élességállítási funkciója állandó motoros AF (AF-F) és témakövetéses 
AF alkalmazásával tartja a témát mindig élesben, még mozgás közben 
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kompozícióban. A NIKKOR objektívekkel használt D5200 gyors és 
pontos automatikus élességállításra képes videofelvétel közben. 

Minőségi hangszabályozás és beépített sztereó mikrofon
Egy videó megítélése nagy  
mértékben függ a hang-
minőségtől. Ezért rendelkezik  
a D5200 beépített sztereó mikro-
fonnal, ami akár automatikusan, 
akár kézzel is vezérelhető, és 20 
fokozatú beállítást kínál. A hang-
szintek szabályozása könnyű, 
mert vizuálisan ellenőrizhető az 

LCD-monitoron, a video-
felvétel előtt és közben  
egyaránt.

A D5200 támogatja a HDMI-kapcsolatot, ezért fényképeit és videóit HDTV-n is 
visszajátszhatja.
Megjegyzés: a visszajátszáshoz (a kereskedelemben beszerezhető) C típusú minitűs HDMI-kábelre van szükség.

ME-1 külön megvásárolható sztereó mikrofon  
Az ME-1 külön megvásárolható sztereó mikrofonnal dinamikus 
sztereó hang rögzíthető, és minimalizálhatók az automatikus 
élességállítás miatt keletkező zajok.

Kiválasztott szín
Akár három különböző szín megjelenítését választhatja ki, a kép többi része pedig fekete-fehérben 
jelenik meg.

Miniatűr hatás
A fókuszsík módosításával a távoli valós témák és tájak miniatűr modellnek néznek ki.

Sziluett
A téma körvonalának fényes háttér előtti megjelenítésével dramatizálja 
a felvételt.

Színes vázlat
A téma kontúrjainak kihangsúlyozásával rajzszerűvé teszi a felvételt, és 
így pop-art jelleget kölcsönöz a képeknek.

Valós idejű speciális hatások, amelyek már a fényképezés alatt láthatók
Állóképeit és teljes HD D-videóit még varázslatosabbá teheti. Olyan speciális hatások 
széles tárházából választhat, mint például a „Kiválasztott szín” vagy a „Miniatűr hatás”. 
Ezek a hatások drámai módon megváltoztathatják egy kép hangulatát, vagy épp 
elmélyítik az egy-egy videó nyújtotta moziélményt. És, mivel az effektusok élő nézet 
módban valós időben alkalmazhatók, minden egyes effektus eredménye azonnal 
ellenőrizhető, nem csupán a sokszor bonyolult utófeldolgozás után látható az eredmény. 
Minden effektus egyaránt alkalmazható fényképek és D-videók készítésekor.

Fényes
Fénnyel teli atmoszférájú képeket készít.

Éjszakai
Rendkívül gyenge fényben használható 
fekete-fehér képek készítésére, magas 
ISO érték mellett.

Sötét
Sötét, komor képeket készít a csúcsfények 
kihangsúlyozásával.  
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• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR • Képminőség: 
RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/1250 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: 
Automatikus • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Tájkép
©Douglas Menuez

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
Rendkívül nagy átfogású, kb. 16,7x szuper-telefotó zoom objektív rázkódáscsökkentő 
(VRII) rendszerrel, nagy szögben befogja és közel hozza a távoli témákat. A VRII 
rázkódáscsökkentő rendszernek hála, nagy zoomaránnyal is éles felvételek 
készíthetők, még kézből fényképezve is. A telefotó mélységében erősen 
összenyomja a teret, így a távoli témákat közelebbre hozza, ezzel erős drámai hatást 
kölcsönözve a képnek. Sport-, természet- és vadfotózáshoz kiváló választás.

 NIKKOR objektívek és Nikon vakuk: a fény, mint a kifejezés eszköze  

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Az objektív kisméretű és könnyű kialakítása révén tökéletesen kiegészíti a D5200 
fényképezőgépet kisebb méretű témák közelről történő fényképezésekor.  
A legapróbb részletekig éles, művészi elmosódású felvételeket készít akár 
életnagyságú (1x) makrofotózáskor is. A Micro objektíveket egyedi portrék és 
művészi videók készítésére is ajánljuk.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Kompakt és igen könnyű, mégis kivételes, egy 
fix objektívtől elvárható képélességet biztosít. 
Ez a fix objektív a nagy felbontást kínáló 
D5200 fényképezőgép tökéletes párja. Remek 
fényképek és videók készíthetők vele gyenge 
fényben, nagy rekesz beállításával pedig 
egyszerűen érhető el művészi hatású, 
gyönyörűen elmosott háttér. Elsősorban közeli 
portrék és tájképek készítéséhez ajánljuk.

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
Nagy teljesítményű objektív, amely kisebb 
terek, például egy kis szoba belsejének 
fényképezésére ideális. A rendkívül nagy 
látószög drámai perspektívát ad a felvételeknek, 
ami kreatív hatást kölcsönöz. Az objektív nagy 
látószöge igen alkalmassá teszi videofelvétel 
közben állókép rögzítésére.

• Objektív: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 
1/320 másodperc, f/4 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Élénk
©Douglas Menuez

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/1000 másodperc, f/2,2 • Fehéregyensúly: Automatikus 
• Érzékenység: ISO 250 • Picture Control: Portré
©Douglas Menuez

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/200 másodperc, f/16 • Fehéregyensúly: 
Automatikus • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Általános
©Douglas Menuez

Mindig a helyzetnek leginkább megfelelő megvilágítás: Nikon kreatív megvilágítási rendszer

Az igazán ideális megvilágítás egy szimplán jó képet egy csapásra 
igazán nagyszerű alkotássá varázsol. A D5200-vel a vakus fényképezés 
nemcsak egyszerű, de élvezetes is. A Nikon intelligens i-TTL 
vakuvezérlési rendszere automatikusan kiértékeli a környezeti 
fényviszonyokat, és azok alapján kompozícióról kompozícióra, 
képről képre kikalkulálja az ideális megvilágítást. A fényképezőgép 

beépített vakuja épp elegendő fényt szolgáltat, hogy a közeli 
témákon látható árnyékokat csökkentse. Ha lágy megvilágítást 
szeretne elérni beltéri felvételen, érdemes SB-400 vagy SB-700 
vakuval indirekt vakuzást alkalmaznia. Az SB-700 támogatja  
a Fejlett vezeték nélküli megvilágítás technológiát, ami egyszerre 
több vaku vezeték nélküli vezérlését teszi lehetővé.

Lágyabb árnyékok: beépített vaku
A fényképezőgép beépített vakuja épp elegendő 
fényt ad ki, hogy a hátulról megvilágított vagy 
kalapot, kapucnit viselő portréalany arcára 
vetülő árnyékokat meglágyítsa. Automatikus és 
portré módban a fényképezőgép automatikusan 
meghatározza a megfelelő megvilágítást, majd 
a megfelelő pillanatban automatikusan felcsapja 
a beépített vakut.

Egy plusz fényforrás a lágy indirekt 
vakuzáshoz
Mindössze egyetlen kis, felfelé irányított fejű 
SB-400 vaku elegendő az indirekt vakuzáshoz. 
A vaku által kibocsátott fény a plafonról 
visszaverődve biztosítja a megfelelően lágy 
megvilágítást, ha a vakuból közvetlenül jövő 
fény túl erős vagy élénk lenne.

Döntse le az önkifejezés korlátait: NIKKOR objektívek
A D5200 fényképezőgéppel történő fotózás egyik legizgalmasabb aspektusa a rengeteg, különféle elérhető  
NIKKOR objektív használata. Egy egyszerű objektívcsere, és máris teljesen másképp látja a világot. A NIKKOR 
objektívek világszerte ismertek élességükről, megbízhatóságukról, sokoldalúságukról éppúgy, mint a ben- 
nük alkalmazott újításokról, például a Nikon VR (rázkódáscsökkentő) technológiájáról. Az alkalmazott 
optika minősége és az innovációk a két fő ok, amiért a Nikon fényképezőgépei oly közkedveltek. 
A Nikon exkluzív objektívcsaládja a világ legjobb minőségű optikáját tartalmazza. Próbálja  
csak ki, és tapasztalni fogja, milyen drámai mértékben kitágulnak a kreatív horizontok
a NIKKOR objektívek használatával.

Gyújtótávolság: 300 mm

Gyújtótávolság: 18 mm
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A fényképész szerszámosládája: ViewNX 2 (mellékelve)
A ViewNX 2 programmal kényelmesen, a számítógépén kezelheti 
fényképeit és videóit: tárolhatja, tallózhatja, szerkesztheti és 
megoszthatja őket. A későbbi keresések megkönnyítésére 
címkéket rendelhet a képekhez. A géphez mellékelt, kivételes 
minőségű és könnyen kezelhető szoftver egy sor szerkesztő 
funkciót is kínál. Ezek között megtalálható az elforgatás, az 
átméretezés, a levágás, a kiegyenesítés, az automatikus 
vörösszemhatás-korrekció és más hasznos funkciók. A ViewNX 2 
szoftver problémamentesen együttműködik a Nikon my Picturetown 
képmegosztó webhelyével is, így a képek feltöltése és online 

megtekintése gyors és 
könnyű. A my Picturetown 
alkalmazás az intelligens 
eszközökkel is használható.

Hozza ki a legjobbat fényképeiből az intuitív 
kezelhetőségnek köszönhetően: Capture NX 2 (külön 
megvásárolható)
A lehető legjobb minőségű RAW formátumú képek készítésekor  
a Capture NX 2 az ideális RAW-feldolgozó szoftver. A Capture NX 2 
nagy teljesítményű eszköz az alaposabb, magasabb szintű 
képszerkesztéshez. Értelemszerű színes vezérlőpont technológiája 
drámai mértékben leegyszerűsíti a képjavító műveletek egész 
sorát.

Szoftverek és tartozékok, amikkel még jobban 
kiélheti kreativitását

Ha a külön megvásárolható WU-1a vezeték nélküli 
mobiladaptert csatlakoztatja a D5200-hoz, akkor  
a felvételeit intelligens eszközeire küldheti vezeték 
nélkül, így azokat könnyen és gyorsan megoszthatja 
közösségi portálokon, és szinte azonnali visszajelzést 
kaphat barátaitól, rokonaitól. E-mailben is egyszerűen küldheti  
fényképeit a kívánt embereknek vagy csoportoknak, de akár fénykép- 
megosztó webhelyek – például a Nikon saját, My Picturetown nevű 
webhelyének – szolgáltatását is igénybe veheti. Intelligens eszközeit távoli 
„élő nézet” monitorként, illetve a fényképezőgép távoli kioldására is 
használhatja. A WU-1a egység az iOS vagy Android™ operációs rendszert 
futtató intelligens eszközökkel kompatibilis.
Megjegyzés: a funkció használatához az intelligens eszközre előzetesen telepíteni kell a Wireless Mobile 
Adapter Utility nevű alkalmazást. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play vagy az Apple App 
Store áruházból. 

WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlő 

WU-1a vezeték nélküli mobiladapter 

WR-R10 (jeladó-vevő)

WR-T10 (jeladó)

Intelligens eszközök (a fent 
látható menü az Android alapú 
eszközökön jelenik meg)

A fényképezőgép USB-
csatlakozójához csatlakoztatott 
WU-1a vezeték nélküli mobiladapter

my Picturetown,  
közösségi portálok,  
e-mail stb.

A legnagyobb használati távolság kb. 20 m.
A távoli fényképezés még akkor is kényelmesen elvégezhető, ha 
emberek vagy tárgyak vannak a távvezérlő és a fényképezőgép 
között.

Távoli működtetés

Képletöltés

1  Expozíciókompenzáció 
gomb / rekeszérték-
állító gomb / 
vakukompenzáció

2  Kioldógomb
3  Főkapcsoló
4  Az ML-L3 távvezérlő 

infravörös érzékelője 
(elöl)

5  Kioldási mód gomb / 
önkioldó gomb / 
távvezérlés gomb

6  Információs gomb
7  Élő nézet kapcsoló
8  Videofelvétel gomb
9  Módválasztó tárcsa
!  AF-segédfény / 

önkioldó jelzőfény / 
vörösszemhatás-
csökkentő lámpa

"  Beépített vaku

#  Vakupapucs (külső 
vakukhoz)

$  Sztereó mikrofon
%  Hangszóró
&  Vaku mód gomb / 

vakukompenzáció 
gomb

(  Funkciógomb
)  Csatlakozófedél (külső 

mikrofon csatlakozója, 
USB- és AV-csatlakozó, 
tartozék csatlakozó, 
HDMI minitűs 
csatlakozó)

~  Objektívkioldó gomb
+  Az ML-L3 távvezérlő 

infravörös érzékelője 
(hátul)

,  Monitor
-  Menü gomb
.  Kereső szemkagyló

/  Dioptriaszabályzó
:  Információ szerkesztő 

gomb
;  AE-L/AF-L gomb / 

védelem gomb
<  Vezérlőtárcsa
=  Visszajátszás gomb
>  Választógomb
?  OK gomb
@  Kártyafedél
[  Kártyaművelet 

jelzőfénye
\  Visszajátszási nagyítás 

gomb
]  Törlés gomb
^  Kisképek / 

visszajátszási 
kicsinyítés gomb / súgó 
gomb

_  Akkumulátorfedél
{  Állványmenet

Elnevezések

KERESŐTARTOZÉKOK VAKUK

DG-2 
keresőnagyító

DR-6 
derékszögű 

keresőtoldalék

DK-20C dioptriakorrekciós 
szemlencsék (-5 – +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-5 keresősapka*

DK-20 gumi szemkagyló*

SB-910  
vaku SB-700  

vaku

SB-400  
vaku 

R1C1  
makrovaku  

szett  
vezérlővel

AS-15 
szinkronizálási 

csatlakozó adapter

FSA-L1 Fieldscope  
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

FSA-L2 Fieldscope  
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

SB-910/700/400  
vakuStúdióvakuk**

SC-28/29 TTL 
vezérlőkábel

GP-1 GPS-egység

MC-DC2 vezetékes 
távkioldó

EN-EL14 lítium-ion 
akkumulátor*

EH-5b hálózati 
tápegység

EP-5A  
tápcsatlakozó

CF-DC2  
félpuha tok

ME-1 sztereó 
mikrofon

SD-memóriakártya**

UC-E17*/UC-E6 USB-kábel

WU-1a vezeték 
nélküli 

mobiladapter

Intelligens eszköz 
(Android/iOS alapú)**

Wireless Mobile 
Adapter Utility†

Capture NX 2

ViewNX 2*

Személyi számítógép**

TV-képernyő**

HDMI-kábel**

EG-CP16 audio-video kábel*

TÁVVEZÉRLŐ, GPS TARTOZÉKOK ÉS SZTEREÓ 
MIKROFON

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK  
ÉS TÖLTŐK

TOKTARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

INTELLIGENS ESZKÖZ 
TARTOZÉKOK

TV-TARTOZÉKOK

NIKKOR OBJEKTÍVEK

DIGISCOPING 
TARTOZÉKOK

A D5200 fényképezőgépet 
kifejezetten az AF-motorral 
felszerelt AF-I és AF-S NIKKOR 
objektívekkel való használatra 
terveztük

MH-24 
akkumulátortöltő*

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

Camera Control Pro 2

ML-L3  
távvezérlő 

WR-R10 vezeték  
nélküli távvezérlő  

(jeladó-vevő)

WR-T10 vezeték  
nélküli távvezérlő  

(jeladó)

Rendszerábra

*Mellékelt tartozék **Nem Nikon termék† Ingyenesen letölthető a Google Play vagy Apple App Store áruházból.

Jóváhagyott memóriakártyák
A D5200 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát 
javasoljuk. Videofelvételhez legalább class 6 minősítésű, vagy annál nagyobb írási sebességű 
kártyák használatát ajánljuk. Alacsonyabb írási sebességű kártya használatakor a felvétel 
váratlanul megszakadhat.

SD-memóriakártyák SDHC-memóriakártyák5 SDXC-memóriakártyák6 

SanDisk

2 GB4

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 

 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB

Lexar Media 

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—

  Platinum II

  Professional 64 GB, 128 GB

   Teljes HD 
  videó

— 4 GB, 8 GB, 16 GB —

Memóriakártyák kapacitása 
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 8 GB-os SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I kártya hány 
képet tud tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

Képminőség Képméret Fájlméret1 Képek száma1  Puffer kapacitása2

NEF (RAW) + JPEG fine3
Nagy 37,0 MB 152 6

Közepes 32,2 MB 173 6
Kicsi 28,5 MB 192 6

NEF (RAW) + JPEG normal3
Nagy 30,9 MB 178 6

Közepes 28,4 MB 192 6
Kicsi 26,5 MB 203 6

NEF (RAW) + JPEG basic3
Nagy 27,7 MB 196 6

Közepes 26,6 MB 204 6
Kicsi 25,6 MB 210 6

NEF (RAW) – 24,6 MB 217 8

JPEG fine
Nagy 12,2 MB 507 35

Közepes 7,4 MB 853 100
Kicsi 3,8 MB 1600 100

JPEG normal
Nagy 6,2 MB 1000 100

Közepes 3,7 MB 1600 100
Kicsi 1,9 MB 3200 100

JPEG basic
Nagy 3,0 MB 1900 100

Közepes 1,9 MB 3200 100
Kicsi 1,0 MB 6000 100

1  A számok hozzávetőleges értékek. Az eredmény a kártya típusától, a fényképezőgép beállításaitól és a rögzített kompozíció jellemzőitől 
függően változik.

2  Az átmeneti tárolóban tárolható felvételek száma ISO 100 beállítás esetén. Az érték csökken, ha be van kapcsolva a hosszú expozíció 
zajcsökkentése vagy az automatikus torzításvezérlés funkció.

3  A képméret csak a JPEG-képekre vonatkozik. A NEF (RAW) képek mérete nem módosítható. A fájlméret a NEF (RAW) és JPEG képek 
méretének összege.

4  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a 2 GB méretű kártyákat.
5  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz 

kompatibilis-e az SDHC szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az UHS-I szabványt.
6  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz 

kompatibilis-e az SDXC szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az UHS-I szabványt.

Fényképezőgépének távoli, vezeték nélküli 
vezérlése most minden eddiginél egyszerűbb.  
A hagyományos, infravörös jeladókkal szemben 
az új WR-R10 és WR-T10 rádiójelekkel kommu- 
nikál, így nagyobb hatókörben használható.  
Mivel a jelátvitel rádióhullámokkal történik,  
a kommunikáció még akkor is lehetséges, ha  
a két eszköznek nincs közvetlen rálátása 
egymásra. Ezekkel az újfajta távvezérlési 
tartozékokkal többek között az automatikus 
élességállítás, a videofelvétel, a sorozatfelvétel és 
a halk kioldás is vezérelhető. A WR-T10 jeladóként akár egy, akár 
több fényképezőgép kioldására használható, amennyiben azokhoz 
WR-R10 csatlakozik*. Így ugyanaz a pillanat több nézőpontból, 
különféle objektíveken keresztül, állóképeken és/vagy videón 
örökíthető meg. 

* Az egyazon pillanatban történő kioldáshoz a WR-T10 és WR-R10 eszközöket ugyanarra a csatornára kell 
hangolni és használat előtt párosítani kell őket.
Megjegyzés: A fényképezőgéptől függően a WR-R10 vezeték nélküli távvezérlővel egy időben csatlakoztatható 
tartozékok száma korlátozott lehet. Ha a kiegészítőket erővel próbálja a fényképezőgéphez csatakoztatni, az 
mind a fényképezőgépet, mind a tartozékokat károsíthatja.
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A fényképész szerszámosládája: ViewNX 2 (mellékelve)
A ViewNX 2 programmal kényelmesen, a számítógépén kezelheti 
fényképeit és videóit: tárolhatja, tallózhatja, szerkesztheti és 
megoszthatja őket. A későbbi keresések megkönnyítésére 
címkéket rendelhet a képekhez. A géphez mellékelt, kivételes 
minőségű és könnyen kezelhető szoftver egy sor szerkesztő 
funkciót is kínál. Ezek között megtalálható az elforgatás, az 
átméretezés, a levágás, a kiegyenesítés, az automatikus 
vörösszemhatás-korrekció és más hasznos funkciók. A ViewNX 2 
szoftver problémamentesen együttműködik a Nikon my Picturetown 
képmegosztó webhelyével is, így a képek feltöltése és online 

megtekintése gyors és 
könnyű. A my Picturetown 
alkalmazás az intelligens 
eszközökkel is használható.

Hozza ki a legjobbat fényképeiből az intuitív 
kezelhetőségnek köszönhetően: Capture NX 2 (külön 
megvásárolható)
A lehető legjobb minőségű RAW formátumú képek készítésekor  
a Capture NX 2 az ideális RAW-feldolgozó szoftver. A Capture NX 2 
nagy teljesítményű eszköz az alaposabb, magasabb szintű 
képszerkesztéshez. Értelemszerű színes vezérlőpont technológiája 
drámai mértékben leegyszerűsíti a képjavító műveletek egész 
sorát.

Szoftverek és tartozékok, amikkel még jobban 
kiélheti kreativitását

Ha a külön megvásárolható WU-1a vezeték nélküli 
mobiladaptert csatlakoztatja a D5200-hoz, akkor  
a felvételeit intelligens eszközeire küldheti vezeték 
nélkül, így azokat könnyen és gyorsan megoszthatja 
közösségi portálokon, és szinte azonnali visszajelzést 
kaphat barátaitól, rokonaitól. E-mailben is egyszerűen küldheti  
fényképeit a kívánt embereknek vagy csoportoknak, de akár fénykép- 
megosztó webhelyek – például a Nikon saját, My Picturetown nevű 
webhelyének – szolgáltatását is igénybe veheti. Intelligens eszközeit távoli 
„élő nézet” monitorként, illetve a fényképezőgép távoli kioldására is 
használhatja. A WU-1a egység az iOS vagy Android™ operációs rendszert 
futtató intelligens eszközökkel kompatibilis.
Megjegyzés: a funkció használatához az intelligens eszközre előzetesen telepíteni kell a Wireless Mobile 
Adapter Utility nevű alkalmazást. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play vagy az Apple App 
Store áruházból. 

WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlő 

WU-1a vezeték nélküli mobiladapter 

WR-R10 (jeladó-vevő)

WR-T10 (jeladó)

Intelligens eszközök (a fent 
látható menü az Android alapú 
eszközökön jelenik meg)

A fényképezőgép USB-
csatlakozójához csatlakoztatott 
WU-1a vezeték nélküli mobiladapter

my Picturetown,  
közösségi portálok,  
e-mail stb.

A legnagyobb használati távolság kb. 20 m.
A távoli fényképezés még akkor is kényelmesen elvégezhető, ha 
emberek vagy tárgyak vannak a távvezérlő és a fényképezőgép 
között.

Távoli működtetés

Képletöltés

1  Expozíciókompenzáció 
gomb / rekeszérték-
állító gomb / 
vakukompenzáció

2  Kioldógomb
3  Főkapcsoló
4  Az ML-L3 távvezérlő 

infravörös érzékelője 
(elöl)

5  Kioldási mód gomb / 
önkioldó gomb / 
távvezérlés gomb

6  Információs gomb
7  Élő nézet kapcsoló
8  Videofelvétel gomb
9  Módválasztó tárcsa
!  AF-segédfény / 

önkioldó jelzőfény / 
vörösszemhatás-
csökkentő lámpa

"  Beépített vaku

#  Vakupapucs (külső 
vakukhoz)

$  Sztereó mikrofon
%  Hangszóró
&  Vaku mód gomb / 

vakukompenzáció 
gomb

(  Funkciógomb
)  Csatlakozófedél (külső 

mikrofon csatlakozója, 
USB- és AV-csatlakozó, 
tartozék csatlakozó, 
HDMI minitűs 
csatlakozó)

~  Objektívkioldó gomb
+  Az ML-L3 távvezérlő 

infravörös érzékelője 
(hátul)

,  Monitor
-  Menü gomb
.  Kereső szemkagyló

/  Dioptriaszabályzó
:  Információ szerkesztő 

gomb
;  AE-L/AF-L gomb / 

védelem gomb
<  Vezérlőtárcsa
=  Visszajátszás gomb
>  Választógomb
?  OK gomb
@  Kártyafedél
[  Kártyaművelet 

jelzőfénye
\  Visszajátszási nagyítás 

gomb
]  Törlés gomb
^  Kisképek / 

visszajátszási 
kicsinyítés gomb / súgó 
gomb

_  Akkumulátorfedél
{  Állványmenet

Elnevezések

KERESŐTARTOZÉKOK VAKUK

DG-2 
keresőnagyító

DR-6 
derékszögű 

keresőtoldalék

DK-20C dioptriakorrekciós 
szemlencsék (-5 – +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-5 keresősapka*

DK-20 gumi szemkagyló*

SB-910  
vaku SB-700  

vaku

SB-400  
vaku 

R1C1  
makrovaku  

szett  
vezérlővel

AS-15 
szinkronizálási 

csatlakozó adapter

FSA-L1 Fieldscope  
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

FSA-L2 Fieldscope  
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

SB-910/700/400  
vakuStúdióvakuk**

SC-28/29 TTL 
vezérlőkábel

GP-1 GPS-egység

MC-DC2 vezetékes 
távkioldó

EN-EL14 lítium-ion 
akkumulátor*

EH-5b hálózati 
tápegység

EP-5A  
tápcsatlakozó

CF-DC2  
félpuha tok

ME-1 sztereó 
mikrofon

SD-memóriakártya**

UC-E17*/UC-E6 USB-kábel

WU-1a vezeték 
nélküli 

mobiladapter

Intelligens eszköz 
(Android/iOS alapú)**

Wireless Mobile 
Adapter Utility†

Capture NX 2

ViewNX 2*

Személyi számítógép**

TV-képernyő**

HDMI-kábel**

EG-CP16 audio-video kábel*

TÁVVEZÉRLŐ, GPS TARTOZÉKOK ÉS SZTEREÓ 
MIKROFON

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK  
ÉS TÖLTŐK

TOKTARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

INTELLIGENS ESZKÖZ 
TARTOZÉKOK

TV-TARTOZÉKOK

NIKKOR OBJEKTÍVEK

DIGISCOPING 
TARTOZÉKOK

A D5200 fényképezőgépet 
kifejezetten az AF-motorral 
felszerelt AF-I és AF-S NIKKOR 
objektívekkel való használatra 
terveztük

MH-24 
akkumulátortöltő*

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

Camera Control Pro 2

ML-L3  
távvezérlő 

WR-R10 vezeték  
nélküli távvezérlő  

(jeladó-vevő)

WR-T10 vezeték  
nélküli távvezérlő  

(jeladó)

Rendszerábra

*Mellékelt tartozék **Nem Nikon termék† Ingyenesen letölthető a Google Play vagy Apple App Store áruházból.

Jóváhagyott memóriakártyák
A D5200 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát 
javasoljuk. Videofelvételhez legalább class 6 minősítésű, vagy annál nagyobb írási sebességű 
kártyák használatát ajánljuk. Alacsonyabb írási sebességű kártya használatakor a felvétel 
váratlanul megszakadhat.

SD-memóriakártyák SDHC-memóriakártyák5 SDXC-memóriakártyák6 

SanDisk

2 GB4

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 

 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB

Lexar Media 

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—

  Platinum II

  Professional 64 GB, 128 GB

   Teljes HD 
  videó

— 4 GB, 8 GB, 16 GB —

Memóriakártyák kapacitása 
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 8 GB-os SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I kártya hány 
képet tud tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

Képminőség Képméret Fájlméret1 Képek száma1  Puffer kapacitása2

NEF (RAW) + JPEG fine3
Nagy 37,0 MB 152 6

Közepes 32,2 MB 173 6
Kicsi 28,5 MB 192 6

NEF (RAW) + JPEG normal3
Nagy 30,9 MB 178 6

Közepes 28,4 MB 192 6
Kicsi 26,5 MB 203 6

NEF (RAW) + JPEG basic3
Nagy 27,7 MB 196 6

Közepes 26,6 MB 204 6
Kicsi 25,6 MB 210 6

NEF (RAW) – 24,6 MB 217 8

JPEG fine
Nagy 12,2 MB 507 35

Közepes 7,4 MB 853 100
Kicsi 3,8 MB 1600 100

JPEG normal
Nagy 6,2 MB 1000 100

Közepes 3,7 MB 1600 100
Kicsi 1,9 MB 3200 100

JPEG basic
Nagy 3,0 MB 1900 100

Közepes 1,9 MB 3200 100
Kicsi 1,0 MB 6000 100

1  A számok hozzávetőleges értékek. Az eredmény a kártya típusától, a fényképezőgép beállításaitól és a rögzített kompozíció jellemzőitől 
függően változik.

2  Az átmeneti tárolóban tárolható felvételek száma ISO 100 beállítás esetén. Az érték csökken, ha be van kapcsolva a hosszú expozíció 
zajcsökkentése vagy az automatikus torzításvezérlés funkció.

3  A képméret csak a JPEG-képekre vonatkozik. A NEF (RAW) képek mérete nem módosítható. A fájlméret a NEF (RAW) és JPEG képek 
méretének összege.

4  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a 2 GB méretű kártyákat.
5  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz 

kompatibilis-e az SDHC szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az UHS-I szabványt.
6  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz 

kompatibilis-e az SDXC szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az UHS-I szabványt.

Fényképezőgépének távoli, vezeték nélküli 
vezérlése most minden eddiginél egyszerűbb.  
A hagyományos, infravörös jeladókkal szemben 
az új WR-R10 és WR-T10 rádiójelekkel kommu- 
nikál, így nagyobb hatókörben használható.  
Mivel a jelátvitel rádióhullámokkal történik,  
a kommunikáció még akkor is lehetséges, ha  
a két eszköznek nincs közvetlen rálátása 
egymásra. Ezekkel az újfajta távvezérlési 
tartozékokkal többek között az automatikus 
élességállítás, a videofelvétel, a sorozatfelvétel és 
a halk kioldás is vezérelhető. A WR-T10 jeladóként akár egy, akár 
több fényképezőgép kioldására használható, amennyiben azokhoz 
WR-R10 csatlakozik*. Így ugyanaz a pillanat több nézőpontból, 
különféle objektíveken keresztül, állóképeken és/vagy videón 
örökíthető meg. 

* Az egyazon pillanatban történő kioldáshoz a WR-T10 és WR-R10 eszközöket ugyanarra a csatornára kell 
hangolni és használat előtt párosítani kell őket.
Megjegyzés: A fényképezőgéptől függően a WR-R10 vezeték nélküli távvezérlővel egy időben csatlakoztatható 
tartozékok száma korlátozott lehet. Ha a kiegészítőket erővel próbálja a fényképezőgéphez csatakoztatni, az 
mind a fényképezőgépet, mind a tartozékokat károsíthatja.







Fényképezőgép típusa Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Az objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozókkal)
Tényleges látószög Nikon DX-formátum; a gyújtótávolság az FX-formátumú látószöget kínáló objektívek 

gyújtótávolsága körülbelül 1,5-szeresének megfelelő
Tényleges pixelszám 24,1 millió
Képérzékelő 23,5 × 15,6 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 24,71 millió 
Porosodáscsökkentő  Képérzékelő tisztítás funkció, levegőáramlás-vezérlő rendszer, porszemcse-eltávolítási 
rendszer referenciaadatok (külön beszerezhető Capture NX 2 szoftver szükséges)
Képméret (képpontban) 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M], 2992 × 2000 [S]
Fájlformátum • NEF (RAW): 14 bites, tömörített 
 •  JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), 

normal (kb. 1:8), basic (kb. 1:16) 
 • NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Picture Control rendszer Általános, semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép; a beállítások módosíthatók, az egyéni 

Picture Control beállítások menthetők
Adattároló SD (Secure Digital) és UHS-I kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System = Kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF 

(Digital Print Order Format = Digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif (Exchangeable 
Image File Format for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájl-formátum digitális 
fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge

Kereső Fix betekintési távolságú, pentatükrös, tükörreflexes kereső
Képfedés Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás Körülbelül 0,78-szoros (50 mm-es f/1,4 objektív végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 17,9 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás -1,7 – +0,7 m-1

Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte Mark VII mattüveg
Tükör Gyors visszatérésű
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Az automatikus élességállítás használható AF-S és AF-I objektívekkel; az automatikus 

élességállítás nem használható más G és D típusú objektívekkel, AF objektívekkel (az 
IX-NIKKOR objektívek és F3AF fényképezőgéphez készült objektívek nem támogatottak), 
valamint AI-P objektívekkel; nem-CPU objektív használható M módban, de a fényképezőgép 
fénymérő rendszere nem működik

 Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén 
használható 

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel, hosszú expozíció, időzített (külön 

megvásárolható ML-L3 távvezérlő szükséges)
Vakuszinkron sebessége X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni
Kioldási módok 8  (egyképes), ! (lassú sorozatfelvétel), 9 (gyors sorozatfelvétel), E (önkioldó),  

" (késleltetett távkioldás; ML-L3), # (gyorsreagálású távkioldás; ML-L3), J (halk kioldás);  
az időzített fényképezés támogatott

A képtovábbítás  Legfeljebb 3 kép/mp (! ) vagy 5 kép/mp (9 ) 
Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció
Fénymérési mód TTL fénymérési rendszer 2016-képpontos RGB érzékelő használatával
Fénymérési mód • Mátrixmérés: 3D színes mátrixmérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrixmérés II 

(más CPU objektívekkel) • Középre súlyozott fénymérés: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában 
lévő 8 mm átmérőjű kör • Célpont-fénymérés: 3,5 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép  
kb. 2,5%-a), amelynek közepe a kiválasztott élességpontra esik

Fénymérési tartomány • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé 
(ISO 100 egyenérték, f/1,4 objektív, 20 °C) • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása CPU
Expozíciós módok Automatikus módok (i automatikus; j vaku nélküli automatikus), programozott automatikus 

rugalmas programmal (P ); záridő-előválasztásos automatikus (S ); rekesz-előválasztásos 
automatikus (A ); kézi (M ); motívumprogram módok ( k portré; l tájkép; p gyermek;  
m sport; n makró; o éjszakai portré; r éjszakai tájkép; s összejövetel/beltéri; t tengerpart/
hó; u naplemente; v alkonyat/hajnal; w háziállat portré; x gyertyafény; y virág; z őszi színek; 
0 étel); speciális hatások módok (% éjszakai; g színes vázlat; ( miniatűr hatás; 3 kiválasztott 
szín; 1 sziluett; 2 fényes; 3 sötét)

Expozíciókompenzáció -5 – +5 Fé 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel P, S, A és M módban
Expozíciósorozat 3 kép 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése A mért fényérték a A(L) gombbal rögzíthető 
ISO érzékenység  ISO 100–6400 1/3 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3; 0,7; 1 és 2 Fé 
(ajánlott expozícióindex) (ISO 25 600 egyenérték) értékkel ISO 6400 fölött; ISO érzékenység automatikus szabályozása 
 használható
Aktív D-Lighting Automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony, ki
ADL expozíciósorozat 2 kép
Automatikus élességállítás Nikon Multi-CAM 4800DX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 

39 élességponttal (köztük 9 kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
Érzékelési tartomány -1 – +19 Fé (ISO 100, 20 °C)
Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S), állandó motoros AF (AF-C), 

automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik 
a téma helyzetétől függően • Kézi élességállítás (MF): az elektronikus távolságmérő használható

Élességpont 39 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; automatikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy a A(L)gomb 

megnyomásával rögzíthető  
Beépített vaku i, k, p, n, o, s, w, g: automatikus vakuzás, automatikus felnyílással; P, S, A, M, 0 : 

kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám Kb. 12, kézi vakuzásnál 13 (méterben, ISO 100, 20 °C)
Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a 2016 képpontos RGB érzékelő használatával, elérhető a beépített 

vakuval és az SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 és SB-400 vakuval; i-TTL kiegyenlített 
derítővakuzás digitális SLR fényképezőgéphez mátrixmérés és középre súlyozott fénymérés 
esetén, általános i-TTL vakuzás digitális SLR fényképezőgéphez célpont-fénymérésnél

Vaku módok Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, automatikus hosszú záridejű szinkron, 
automatikus hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, derítő vakuzás, 
vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridejű szinkron, hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-
csökkentéssel, hosszú záridejű szinkron a hátsó redőnyre, szinkron a hátsó redőnyre, ki

Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel 

végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási SB-910, SB-900, SB-800 vagy SB-700 fővaku, illetve SU-800 vezérlő használata esetén támogatja 
Rendszer (CLS) a Fejlett vezeték nélküli megvilágítást; CLS-kompatibilis vakuegység használata esetén 

támogatja a Vaku színinformációk közlése funkciót
Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön beszerezhető)
Fehéregyensúly Automatikus, izzólámpa, fénycső (7 típus), közvetlen napfény, vaku, felhős, árnyék, felhasználói; 

a felhasználói kivételével mindegyik beállítás finomhangolható
Fehéregyensúly-sorozat 3 kép 1 lépésközzel
Objektív motor élő  • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF (AF-F)
nézetben • Manuális élességállítás (MF)
AF mező módok élő  Arc-prioritásos AF, széles mezős AF, normál mezős AF, témakövető AF
nézetben
Automatikus élességállítás  Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az 
élő nézetben élességpontot, ha az arc-prioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)
Élő nézet – automatikus   i és j módban használható
program választó
Video-fénymérés TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Video-fénymérési mód Mátrix
Videó képmérete  • 1920 × 1080, 60i (59,94 kép/mp)/50i (50 kép/mp)*, H magas/normál • 1920 × 1080, 30p 
(képpontban) és  (progresszív)/25p/24p, H magas/normál • 1280 × 720, 60p/50p, H magas/normál • 640 × 424,
képkocka sebessége 30p/25p, H magas/normál
 Ha az NTSC opció van kiválasztva videó módban, akkor a képkocka sebesség 30p (tényleges 

érték 29,97 kép/mp), 60i vagy 60p (tényleges érték 59,94 kép/mp) lehet; ha a PAL opció van 
kiválasztva videó módban, akkor a képkocka sebesség 25p, 50i és 50p lehet; ha a 24p opció 
van kiválasztva, akkor a tényleges képkocka sebesség 23,976 kép/mp 

 * Az érzékelő teljesítménye körülbelül 60 vagy 50 kép/mp
 Megjegyzés: az 1920 × 1080 60i, illetve 50i képméretű/képkocka-sebességű videók esetén a gép kisebb kivágást 

alkalmaz; fényképezés közben ez a kivágás van a teljes monitorra kinagyítva
Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Felvételek maximális hossza Kb. 29 perc 59 mp. (kb. 3 perc miniatűr hatás módban)
ISO érzékenység ISO 100–6400; kb. 0,3, 0,7, 1, illetve 2 Fé értékkel (ISO 25 600 egyenérték) ISO 6400 fölé 

növelhető
Monitor 7,5 centiméteres (3 hüvelykes), kb. 921 000 képpontos (VGA), dönthető, 170 fokos megtekintési 

szögű, kb. 100%-os képfedésű TFT monitor fényerősség-beállítással
Visszajátszás Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve naptár) visszajátszás zoommal, 

videó lejátszása, fénykép és/vagy videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények, automatikus 
képelforgatás és megjegyzés (max. 36 karakter)

USB Nagysebességű USB
Videó kimenet NTSC, PAL
HDMI-kimenet C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó Vezeték nélküli távvezérlő: WR-R10 (külön beszerezhető)
 Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön beszerezhető)
 GPS-egység: GP-1 (külön beszerezhető)
Hangbemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Nyelv Angol, arab, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai (egyszerűsített 

és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál (portugáliai és 
brazíliai), román, spanyol, svéd, thai, török, ukrán

Akkumulátor Egy db EN-EL14 lítium-ion akkumulátor
Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5A hálózati tápcsatlakozó 

szükséges)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 129 × 98 × 78 mm
Tömeg Kb. 555 g (akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül); kb. 505 g (csak  

a fényképezőgép váza)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85 százalék vagy kisebb (nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok  EN-EL14 lítium-ion akkumulátor, MH-24 akkutöltő, DK-5 keresősapka, DK-20 gumi szemkagyló, 
(országonként vagy régiónként  UC-E17 USB-kábel, EG-CP16 audio-video kábel, AN-DC3 szíj, BF-1B vázsapka, BS-1 vakupapucs-
különbözhetnek) fedél, ViewNX 2 CD-ROM

• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD Card Association védjegyei. • A PictBridge védjegy. • A HDMI, a HDMI logó 
és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • A Google és az AndroidTM  
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei. • A termékek és a márkanevek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben  
a tájékoztatóban a keresőkben, LCD-monitorokon, illetve képernyőkön látható képek szimulációk.

A Nikon D5200 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
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