I AM THE NIKON D5600

D5600

I AM SPREADING CREATIVITY
Rekommenderade tillbehör

EN-EL 14a

Stereomikrofon ME-1

Speedlight SB-500

Släpp loss kreativiteten. Låt idéerna flöda. Oavsett om du leker med skuggor i starkt
solljus eller filmar ur oväntade vinklar är Nikon D5600 en kamera som skapar magi. Med hjälp
av SnapBridge kan du hålla kameran ansluten till en smart enhet och dela dina inspirerande
foton direkt.
Nyckelfunktioner:
Ge fantasin liv: D-SLR-bildkvalitet från Nikon. Bildkvaliteten är allt. Den stora sensorn
i DX-format med 24,2 megapixlar och stort ISO-omfång kombineras med ditt NIKKORobjektiv för att ge fantastiska bilder och skarpa detaljer – även i svagt ljus.
	
För bra för att inte dela: alltid ansluten med SnapBridge. Anslut och inspirera andra
genom att dela dina bilder i D-SLR-kvalitet direkt. SnapBridge använder Bluetooth® low
energy-teknik* vilket gör att D5600 kan upprätthålla en konstant anslutning till en
smartphone eller surfplatta utan att det drar mycket energi.
	
CFånga det du ser, precis så som du ser det: vinklingsbar pekskärm.
Du ser motivet tydligt när du vänder, lutar och roterar den stora, vinklingsbara pekskärmen
på 8,1 cm (3,2 tum). Tryck för att fokusera och ta bilden.
	
Missa inget: snabbhet och precision för att fånga varje idé. När du själv lägger
märke till detaljer vill du inte att kameran ska missa dem. Det knivskarpa autofokussystemet
med 39 punkter låser på ditt motiv och behåller det i fokus även när det händer mycket runt
omkring det.
	
Filmer att dela med stolthet: D-Film och Timelapse-film. Spela in jämna, detaljerade
videoklipp i full HD med bildfrekvenser upp till 50p/60p. Förvandla långsamma händelser till
dramatiska filmer i hög hastighet med Timelapse-film. Dela enkelt via SnapBridge.
* Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana varumärken
av Nikon och dess dotterbolag sker under licens.

D5600
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Effektiva pixlar
Bildsensor
Sökare
Monitor
Pekskärms-Fn
Slutartid
Serietagning
ISO-känslighet
Autofokus
Exponeringsmätning
Inbyggd blixt
Motivtyper/effekter
Bildbearbetning
Film
Ljud
HDMI
Strömkälla
Mått (B × H × D)/vikt
Trådlösa funktioner
Lagring - medier/filformat
Gränssnitt
Tillbehör som medföljer

24,2 miljoner
Nikons CMOS-sensor i DX-format utan optiskt lågpassfilter
Pentaspegel, ca 95 % sökartäckning, ca 0,82× förstoring
Vinklingsbar TFT-monitor på 8,1 cm (3,2 tum) med ca 1 037 000 punkter, 170° be-traktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning,
pekskärm
Val av fokuspunkt, ISO-känslighet (automatisk känslighet [på/av]), inställning för Aktiv D-Lighting, HDR, automatisk gaffling,
AF-områdesläge, rutnät i sökaren, bländarinställning
1/4 000 till 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid
Ca 5 bps (12-bitar RAW), ca 4 bps (14-bitar RAW)
ISO 100 till 25 600
Vid fotografering med sökare: 39 fokuspunkter (nio sensorer av korstyp)/fotografering med livevisning: kontrastdetekterande
AF
RGB-sensor med 2 016 pixlar
Ledtal: cirka 12 m (ISO 100, 20 °C)
16 alternativ, 10 specialeffekter, 20 bildredigeringsfunktioner
EXPEED 4-bildhanteringssystem, Picture Control, Aktiv D-Lighting
• MOV (Video: H.264/ljud: LPCM) • 1 080: 60p/50p, 1 080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p, valbara inställningar för
bildkvalitet: hög eller normal • Timelapse-film
Inbyggd stereomikrofon, extern stereomikrofon kan användas, mikrofonkänslighet kan ställas in
HDMI-utgång stöds (HDMI-utgång är inte tillgänglig för filmer i 60p/50p), inbyggd HDMI-kontakt (typ C)
EN-EL14a uppladdningsbart litiumjonbatteri, MH-24 batteriladdare
124 × 97 × 70 mm, ca 415 g (enligt CIPA-riktlinjer, ca 465 g med batterier och SD-minneskort)
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (SnapBridge stöds)
SD-minneskort (SDHC/SDXC [UHS-I stöds]), 12-bitar/14-bitar RAW, JPEG, RAW+JPEG
Kontakt för extern mikrofon, mikro-USB-kontakt, tillbehörskontakt, HDMI-kontakt (typ C)
EN-EL14a uppladdningsbart litiumjonbatteri, MH-24 batteriladdare, AN-DC3 kamerarem, BF-1B kamerahuslock, DK-25
ögonmussla av gummi

Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella misstag i den här handboken.
Produktens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

