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Ta underbara bilder. Dela dem på direkten.

24,2
megapixlar
utan OLPF

EXPEED

4

Gör dig redo för något speciellt.
Ta den helt nya Nikon D5300
som guide och Nikons värld
för fotografering med digitala

systemkameror blir plötsligt ännu mer spännande. Upplev
fantastisk bildkvalitet med 24,2 effektiva megapixlar, ett
enastående högt pixelantal som ger utmärkt upplösning
och djup i detaljerna. Dra nytta av Nikons exklusiva tekniska
framsteg, till exempel det nya bildhanteringssystemet
EXPEED 4 och Picture Control-inställningarna. Förundras över
den utsökta skärpan i NIKKOR-objektiven, samma objektiv
som används av många professionella fotografer världen
över. Genom att allt detta samverkar tar D5300 de bilder och
filmer du alltid har velat skapa, samtidigt som hela processen
går snabbt och är rolig. När bilden är tagen kan du direkt dela
med dig av den, tack vare den inbyggda Wi-Fi -funktionen
®

som kan ansluta till smarta enheter. Nu är den rätta tiden för
fantastiska bilder och filmer. Nu är ögonblicket för att sända
din historia. Med D5300 ligger möjligheterna i dina händer.

Dela dina bilder
snabbt med inbyggd Wi-Fi

®

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW • Exponering: [M]-läge, 1/60 sekund, f/11 • Vitbalans: Auto Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Standard
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©Kwaku Alston
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Byt upp dig till en helt ny nivå av
bildkvalitet
Nikon gör det möjligt genom den perfekta kombinationen av bildsensor, bildhanteringssystem,
Picture Control-teknik och NIKKOR-objektiv

24,2

Sensor med högt pixelantal:
där skärpan börjar

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Bildkvalitet: 14 bitar RAW • Exponering: [M]-läge, 1/60 sekund, f/3,2 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Porträtt

©Kwaku Alston

megapixlar

Delvis tack vare ett extremt
utan OLPF
högt pixelantal kan D5300
åstadkomma otroligt skarpa, rika detaljer och
jämna, naturliga hudtoner. Ett av de främsta
bidragen till den överlägsna bildkvaliteten hos
D5300 är den nya och toppmoderna Nikon
CMOS-sensor
CMOS-bildsensorn i DX-format*. Otrolig färg.
Otroliga detaljer. När det gäller att bevara dina mest värdefulla
ögonblick kan D5300 verkligen leverera.

Objektiv

Optisk kvalitet utan kompromisser

Picture
Control

Skapa anpassade toner och färger med
Picture Control

Välj bland ett stort urval av NIKKOR-objektiv för att
få det kreativa uttryck du vill ha. NIKKOR-objektiven
används av många av världens främsta yrkesfotografer och de
ger bilder med oöverträffad skärpa och definition. De gör märkbar
skillnad när de används tillsammans med Nikon-kameror vilket gör
dem perfekta för kameror som D5300 med högupplösta
bildsensorer.

*Utformad utan optiskt lågpassfilter (OLPF). Detta tar fram hela kraften hos den
avancerade bildsensorn, och kombinerat med NIKKOR-objektivens naturtrogna
återgivning får du en utsökt detaljrikedom.

EXPEED
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Naturlig färgåtergivning, lågt brus
och snabb respons

Hela potentialen i de 24,2
effektiva megapixlarna är på din
sida. Nikons nya bildhanteringssystem
EXPEED 4 ger dig bilder och filmer med
utsökta färger. Detta unika system utför
ett oräkneligt antal åtgärder med blixtens
hastighet för att ge dig bilder med enastående kvalitet. Du får
mindre brus, mer naturliga färgtoner och äkta svart, även när du
fotograferar i svagt ljus eller på dåligt upplysta platser inomhus.
Nikons exklusiva teknik hjälper ockå D5300 att uppnå en
standard-ISO-känslighet på 100 till 12 800, som kan utökas till
motsvarande ISO 25 600 (Hi 1), så att du kan undvika effekterna
av kameraskakning genom att använda kortare slutartider i svagt
ljus. Den ger dessutom en enastående färgåtergivning och tonöver
gångar vid alla känslighetsomfång. Nikons överlägsna brus
reduceringsfunktion ser till att
du får vackra strukturer med
minimalt färgbrus även vid höga
ISO-inställningar. EXPEED 4
hanterar enorma mängder data
i en förvånansvärt hög hastighet,
så att du kan njuta av att
fotografera utan avbrott och
veta att kameran hanterar allt
det hårda arbetet åt dig.

Anpassa bildernas och filmernas
utseende med hjälp av Nikons unika Picture
Control-system. Välj mellan sex olika inställningar*:
Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom,
Porträtt och Landskap. Tack vare den förbättrade
färgåtergivningen i bildbehandlingssystemet
EXPEED 4 ger D5300 renare och vackrare bilder. Du kan
justera skärpa och kontrast manuellt och granska resultatet
även i livevisningsläget.
*Kan väljas i lägena P, S, A och M.
I övriga lägen väljer kameran automatiskt
en lämplig Picture Control-inställning.

Mättade färger

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
• Bildkvalitet: 14 bitar RAW • Exponering: [M]-läge,
1/20 sekund, f/8 • Vitbalans: Auto
• Känslighet: ISO 12 800 • Picture Control: Standard
©Kwaku Alston
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Dela ögonblicket nu, vackert och enkelt

• Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Bildkvalitet: 14 bitar RAW • Exponering: [M]-läge, 1/500 sekund, f/2,8 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Standard

Inbyggd

Wi-Fi

®

Skicka vidare dina bästa bilder
med några få enkla steg

Sätt igång att dela bilder: D5300 har inbyggd
Wi-Fi . Det behövs inga kablar eller tillbehör – allt du
behöver är kameran och en smart enhet. Välj bara ut de
bilder du vill ha, så är de redo att överföras till en
smartphone eller surfplatta. Du kan också överföra bilder
utan att avbryta fotograferingen. Det krävs inga särkskilda
datorkunskaper. D5300 gör det enkelt att dela med dig av
bra bilder medan de fortfarande är alldeles nya.
®

©Kwaku Alston

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW • Exponering: [A]-läge,
1/2 000 sekund, f/4 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 125 • Picture Control: Standard ©Kwaku Alston

Skicka bilder direkt till Facebook,
Instagram och andra sociala
nätverkstjänster
Imponera på dina vänner – dela bilder från
D5300 snabbt och enkelt. Den otroliga
bildkvaliteten får direkt uppmärksamhet och
“gilla”-markeringar.

Den smarta enheten som fjärrmonitor
och fjärrkontroll
Fördelen med Wi-Fi -anslutning är inte bara
att du kan visa bilder, den kan även hjälpa
dig att ta dem. Funktionen fjärrfotografering
gör att du kan trycka ned avtryckaren på
avstånd, samtidigt som du kan använda
din smarta enhet som fjärrmonitor för
livevisningen för att kontrollera bilden.
Det är perfekt om du vill ta gruppbilder.

• Objektiv: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW • Exponering: [M]-läge,
1/200 sekund, f/9 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Standard ©Kwaku Alston

Inbyggd

Berika delningsupplevelsen

GPS

Förutom att dela D5300-bilder med Wi-Fi kan du även
märka dem. Med kamerans inbyggda GPS kan resorna
bli ännu mer intressanta, eftersom du nu kan spara platsinformation*1
som Exif-data i bilder, utan några lösa tillbehör. Du kan även skapa
spårningsloggar*2 med platsinformationen, vilket är perfekt när du är
på resa. Använd data som sparats i loggen för att visa din resväg på
ViewNX 2 och i kartvyn på NIKON IMAGE SPACE eller någon annan
fotodelningswebbplats
®

*1 Kameran registrerar latitud, longitud, altitud och
UTC (Coordinated Universal Time).
Kompatibiliteten varierar mellan olika länder.
*2 Den här funktionen kan fungera även när
kameran är avstängd, vilket sparar på
kamerans batteri.

®

Appen på enheten: snabbt och enkelt
För att förbereda den smarta enheten för anslutning
hämtar du Wireless Mobile Utility från lämplig
appbutik. Det gör du snabbt, enkelt och gratis.

Med Nikons tjänst för delning och lagring av bilder kan alla Nikon-användare
få lagringsutrymme på upp till 20 GB, utan kostnad. Det går även att dela
bilderna på Facebook och Twitter med bara ett klick. Mer information finns
på nikonimagespace.com

† Displayen ovan visar funktionen på en Android-telefon.
6
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Öka spänningen genom att frysa ögonblicket

Fånga bilden från en dramatisk vinkel

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 12 bitar RAW • Exponering: [M]-läge, 1/1 600 sekund, f/5.6 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 400
• Picture Control: Standard ©Kwaku Alston

39-

Fånga motiv med knivskarpt fokus

Använd de 39 fokuspunkterna i D5300 för att snabbt
och skarpt fånga rätt ögonblick i en spännande
händelse, även när motivet inte befinner sig mitt i bilden. D5300
har brett AF-område och fokuspunkter med hög densitet, inklusive
9 sensorer av korstyp i mittområdet, vilket hjälper dig att
behärska de flesta fokussituationer med en mängd autofokusalternativ, t.ex. Enpunkts-AF, Dynamiskt AF-område, 3D-följning
och Automatiskt AF-område.
punkters AF

RGB-sensor med

2.016
pixlar

När du tar bilder kan du vara säker på att D5300 anpassar
sig till olika fotograferings- och ljusförhållanden. Den otroligt exakta
RGB-sensorn med 2 016 pixlar samlar in information om ljusstyrka och
färg som sedan analyseras noggrant av Nikons exklusiva system
för motivigenkänning. Allt i bilden används sedan för att exakt
beräkna tillgänglig ljusexponering, blixtexponering, autofokus
och vitbalans – och allt detta mäts innan du trycker ner
avtryckaren hela vägen.

5bps

39-punkters AF-system

Smart kamera för bättre
bilder

Fånga ögonblicket med 5 bps

Även när du fotograferar sporthändelser eller andra motiv
som rör sig snabbt kan D5300 fånga händelserna på ett enkelt och
exakt sätt. Den snabba serietagningen med ca 5 bps* ger fler
möjligheter att fånga rätt rörelse eller uttryck.
Du kan också välja långsam serietagning
med ca 3 bps* för naturlig
porträttfotografering.
* Baserat på CIPA:s riktlinjer.

Vid fotografering från en hög vinkel lockar du fram naturliga leenden

Unika vinklar skapar enastående
bilder

Vinklingsbar bred

lcd-monitor på

Skapa unika bilder genom att fotografera från en låg vinkel

8,1cm/3.2tum

Ibland är den bästa vinkeln för en bild kanske inte
i ögonhöjd, men med de flesta kameror eller
smarta enheter är det svårt att komponera från ett högt eller lågt
perspektiv. Om du vill ha verkligt unika bildvinklar kan du prova
den vinklingsbara LCD-monitorn på D5300. Den 8,1 cm breda
superskarpa och ljusa LCD-skärmen med 1 037 000 punkter kan
fällas ut horisontellt från 0° till 180° och den kan
vinklas uppåt och nedåt från +180° till -90°.
Nu är det lika enkelt att fotografera ovanför
ett publikhav som det är att komponera nära
marknivå, samtidigt som hela bilden visas på
skärmen. D5300 har ännu bättre
kontrastavkännande AF under livevisning
jämfört med föregående modeller. Motivet
hålls hela tiden skarpt tack vare snabbare och
mer exakta fokusrörelser*.

Vrid LCD-monitorn mot dig själv och ta självporträtt på ett enkelt sätt

*Prestandan kan variera beroende på vilket objektiv som används.

Fördelen med att fotografera med den optiska sökaren på en digital systemkamera
Den viktigaste anledningen att använda en digital systemkamera är den optiska sökaren, som gör att du kan se
motivet i realtid och utan fördröjning under alla ljusförhållanden. Med blicken i sökaren kan du ge kameran ett stabilt
stöd för att minimera kameraskakning och få skarpare bilder. Det gör det också möjligt för dig att följa motiv som rör
sig fort.
8
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Ge biofilmskänsla åt vilken händelse som
helst med film av hög kvalitet

Utmana gränserna för din kreativitet

Leksakskameraeffekt

Silhuett

D5300 stödjer HDMI-utdata så att du kan uppleva stillbilder/filmer på HDTV.

D5300 underlättar ett stadigt grepp för enkel filmning utan stativ

HDR-målning

Selektiv färg

Miniatyreffekt

Obs! HDMI-kabel med en minikontakt av typ C (som finns på marknaden) krävs för uppspelning.

D-film i full
HD med

1080/60p

Fånga livets rörelser
enkelt

Lämna videokameran
hemma. D5300 är även
en filmkamera med hög prestanda för
D-filmer i full HD vid 1 920 x 1 080 som är
kompatibla med 60p/50p. Det innebär att
du får jämn filminspelning, även vid motiv
som rör sig snabbt. CMOS-bildsensorn
med 24,2 effektiva megapixlar och
bildhanteringssystemet EXPEED 4
samarbetar för att ge skarpa filmbilder
med lågt brus oavsett ljusförhållanden.
Den professionella D-SLR-designen gör
det lätt att hålla i kameran och stå stadigt
när du fotograferar utan stativ, medan den
nya breda vinklingsbara LCD-monitorn ger
en större bild för behaglig visning. Stabil
fotografering när du håller kameran
i händerna, minimerad kameraskakning
och ett stort urval skarpa och pålitliga
NIKKOR-objektiv ger dig möjligheter att
filma unika filmer, även om du har liten
eller ingen erfarenhet. Om du vill göra mer
kan de inbyggda effekterna i D5300 ge
filmerna ett roligt och kreativt utseende,
samtidigt som de lättanvända redigeringsfunktionerna i kameran hjälper dig att
skapa klipp, kortfilmer eller andra kreativa
verk genom att kombinera filmer och
stillbilder.

Smidig autofokus vid
filmning

Hi-fi-ljudinspelning med inbyggd
stereomikrofon

D5300 har smidig autofokus för både
fotografering med livevisning och
filmning. Kamerans förbättrade
motivföljande AF och aktiva servo-AF
(AF-F) ser till att motiven är kvar i fokus
när de rör sig. Ansiktsprioriterande AF
gör att D5300 kan fånga flyende uttryck
utan att användaren behöver göra något.
Tillsammans med det omfattande utbudet
av NIKKOR-objektiv.

Ljudkvaliteten gör stor
skillnad för hur en film
tas emot. För att du ska
kunna spela in i farten
har D5300 en inbyggd
stereomikrofon som kan regleras
automatiskt eller manuellt i 20 steg.
Ljudnivån kan enkelt bekräftas visuellt på
LCD-monitorn, både innan och medan du
filmar, för enkel kontroll.

Specialeffekter

Lev ut din kreativitet och förstärk bilder och filmer
med nio lättanvända specialeffekter. Prova de nya
funktionerna HDR-målning eller Leksakskameraeffekt för att ge
bilderna en djärv och konstnärlig känsla. Du kan till och med
kontrollera hur effekten ser ut i realtid på livevisningsmonitorn
innan du tar fotot*.
*Filmning och förhandsgranskning av effekter innan bilden tas är inte tillgängligt
med läget HDR-målning.

Ha roligt med bildredigering efter

Retuscheringsmeny fotografering

D5300 har ett antal funktioner för redigering
i kameran som gör det enkelt att retuschera bilderna. Bland
annat finns en ny funktion för D-Lighting, ”Ansiktsmotiv”, som
förstärker exponeringen av personer i bilden samtidigt som den
naturliga känslan med svagt belyst bakgrund bibehålls*.
*K ameran väljer automatiskt upp till tre personer för D-Lighting för porträtt.

Specialeffektlägen: Färgteckning, Miniatyreffekt, Selektiv färg, Silhuett,
Leksakskameraeffekt, HDR-målning, Högdagerbild, Lågdagerbild och
Mörkerseende.

Fånga fler detaljer i ljus med stora

Bästa alternativen för tystare
filmning
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Ett perfekt objektiv för
D5300. Det låga driftljudet
gör filminspelningen mer
effektiv, medan den
kraftfulla vibrationsreduceringen (VR)
gör att du kan filma utan
stativ utan att oroa dig för
kameraskakning.

HDR /
kontraster
Aktiv
du fotograferar i situationer där kontrasten
D-Lighting Om
mellan de ljusaste och de mörkaste områdena är
extremt hög erbjuder D5300 två alternativ: HDR (stort dynamiskt
omfång) och Aktiv D-Lighting. HDR ger en mer dramatisk effekt
och fungerar bäst för landskap och andra stillastående motiv*,
medan Aktiv D-Lighting är effektivt vid allmän fotografering med
hög kontrast, där det förekommer människor eller rörliga motiv,
eftersom det bibehåller en naturlig färgton samtidigt som det ger
en kraftfull effekt. För båda lägena kan du själv välja intensitetsnivå.
*Kamerans HDR-läge tar två bilder varje gång slutaren utlöses. För optimal skärpa
rekommenderas ett stativ.

Stereomikrofonen ME-1
som tillval
Om du vill ha en bättre
ljudkvalitet väljer du
stereomikrofonen ME-1 som
tillval. Den spelar in hi-fistereoljud med minimalt brus
från autofokussystemet.

Aktiv D-Lighting: AV
Aktiv D-Lighting: PÅ
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För unika bilder och filmer

Utan bearbetning
Med D-Lighting (Ansiktsmotiv)

Motivtyper

Snygga foton på ett enkelt sätt

Om motivet passar in i någon av ett antal
populära kategorier kan du välja en motivtyp
bland 16 tillgängliga alternativ. D5300 kan välja de bästa
kamerainställningarna automatiskt, så att du kan få de resultat du
alltid har önskat dig. Fem motivtyper som används ofta, inklusive
Porträtt och Landskap, kan väljas direkt med funktionsratten.
För andra lägen som
Solnedgång, Skymning/
gryning och Mat, ställer du
funktionsratten i läget
SCENE och väljer läge
genom att vrida på
kommandoratten.
Närbildsläge
11

Utforska dina idéer, ta nöjet ännu längre
Kreativ vision: NIKKOR-objektiv

Mer ljus
Extra ljus för bättre bilder

En av de största fördelarna med D5300 är NIKKOR-objektiven. För varje objektiv du
använder kan du se och fånga världen på ett helt nytt sätt. Med vidvinkelobjektiv kan du
fotografera landskap och gruppbilder. Teleobjektiv gör att du kommer närmare
händelserna. Micro-NIKKOR-objektiv fångar små detaljer med stor förstoring,
medan zoomobjektiv ger otrolig mångsidighet när du fotograferar.
NIKKOR-objektiven är exklusivt skapade för Nikons digitala
systemkameror och de tillverkas med en kompromisslös
kvalitetsnivå.

WR-R10/WR-T10 trådlös fjärrkontroll

Det är otroligt vad lite ljus kan åstadkomma. En blixt kan
förvandla bra bilder till utmärkta bilder och det är enkelt att
fotografera med blixt med D5300. Nikons intelligenta system för
i-TTL-blixtkontroll bedömer automatiskt det omgivande ljuset och
beräknar vilken extra belysning som behövs för bästa resultat.

Med inbyggd blixt

Den inbyggda uppfällbara blixten är praktisk både på kvälls- och dagtid

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

• Bildkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/2 000 sekund, f/1,8 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Standard
©Kwaku Alston

Den inbyggda blixten på D5300 är inte bara
praktisk kvällstid eller inomhus, utan den
kan även mjuka upp störande skuggor
i ansiktena på motiv som är belysta bakifrån
eller har på sig en hatt. Kameran lägger
automatiskt till rätt ljus och när den är
inställd på lägen som Auto eller Porträtt fälls
blixten upp automatiskt när den behövs.

SB-300

Speedlight-blixt finns som tillval för mer naturligt ljus

* SB-300 har inte stöd för avancerad trådlös blixt.

Brännvidd: 300 mm
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• Bildkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Exponering: [A]-läge, 1/500 sekund, f/8
• Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 400 • Picture Control: Standard
©Kwaku Alston

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Det här otroligt lätta, kompakta och snabba mikroobjektivet
är ett utmärkt komplement till DX-kameran. Förutom
möjligheten att ta dynamiska närbilder i verklig storlek (1×)
underlättar brännvidden på 40 mm även vid många andra typer av motiv,
t.ex. porträtt och landskap. Ett utmärkt Micro NIKKOR-objektiv för alla som
använder DX-formatet.

Utmärkt för nästan alla fototillfällen. Det här otroligt
mångsidiga objektivet har ett dynamiskt zoomomfång på
cirka 16,7x från vidvinkel till supertelefoto. Det har även
vibrationsreducering (VR) som ger möjlighet att använda upp till fyra steg* längre
slutartider än normalt. Ett mycket praktiskt objektiv när du är ute och reser.

*Högsta nåbara avstånd är ungefär 20 m. Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd;
varierar beroende på väderförhållandena och eventuella
hinder.

Programvara för bildvisning och redigering:
ViewNX 2 (medföljer)/Capture NX 2 (tillval)

Tekniken med indirekt blixt som ger proffsiga
bilder är enkel med SB-300*. Vinkla bara
blixthuvudet uppåt så studsar rätt mängd ljus
från taket för att ge ett mjukt och naturligt sken
som annars hade kunnat bli för direkt eller
skarpt.

• Bildkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/20 sekund, f/3,2 • Vitbalans: Auto
• Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Standard ©Kwaku Alston

Du får bekväm fjärrfotografering med de trådlösa fjärrkontrollerna
WR-R10 och WR-T10*. De här fjärrkontrollerna kommunicerar via
radiovågor vilket gör att du kan fjärrfotografera även om det står
träd eller andra hinder i vägen. Du kan styra en eller flera kameror
med en WR-R10 monterad (antalet kameror är inte begränsat)
genom att använda WR-T10 som sändare. Du kan styra autofokusen genom att trycka ner fjärrkontrollens avtryckare halvvägs
och du kan trycka ner den längre för serietagning. Dessutom kan
du använda fjärrkontrollerna för att styra olika funktioner på D5300,
till exempel filminspelning.

Utan inbyggd blixt

Detta lätta och kompakta objektiv har optimerats för
kameror i DX-format och det ger både den utmärkta
skärpa och vackra bakgrundsoskärpa du förväntar
dig från ett förstklassigt objektiv. Den snabba
bländaren, som förbättrar fotomöjligheterna i svag
belysning, gör det särskilt lämpat för porträtt.

Brännvidd: 18 mm

WR-R10 (sändare/mottagare) WR-T10 (sändare)

Den medföljande programvaran ViewNX 2 gör det möjligt att
importera, bläddra bland och redigera stillbilder och skapa egna
originalfilmer, samt använda bildredigeringsfunktioner som att
ändra storlek och justera ljusstyrka. Capture NX 2 hjälper dig att
använda NEF-data (Nikons RAW-data) fullt ut, vilket ger problemfri redigering med hög hastighet, även vid stora datastorlekar.
Förutom RAW-framkallning
omfattar programmet olika
funktioner som intuitiv och
enkel redigering med
färgkontrollpunkter, autoretuscheringspensel och
gruppbearbetning. Du kan
ViewNX 2
koncentrera dig på redigeringen eftersom det går
att låta ursprungsbilden
vara intakt. I både
ViewNX 2 och Capture
NX 2 kan inställningar
för anpassad Picture
Control användas vid
Capture NX 2
framkallning av RAW-filer.

*Baseras på CIPA-standard. Detta värde uppnås när objektivet monteras på en digital
systemkamera i DX-format, med zoomen inställd på maximalt telefotoläge.
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Låt tekniken ge ditt liv lite färg

Kamerans delar

4 5 67 89
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1 Avtryckare

$ Högtalare

2 Strömbrytare

% Knapp för blixtläge/
blixtkompensation

3 Infrarödmottagare för
fjärrkontrollen ML-L3
(framsida)

Smidig design på utsidan, avancerad teknik inuti

%

1
2

Kompakt och lätt kamerahus

-

D5300 har skapats för ett liv i farten. Den nya interna designstrukturen gör den
mycket mer kompakt och lättare än D5200 samtidigt som den är lika hållbar.
Greppet har också förbättrats så att du har ett stadigare tag om kamerahuset
oavsett om du tittar i sökaren eller fotograferar med livevisning, vilket förhindrar
kameraskakningar och förbättrar bildskärpan. Välj mellan modeller i svart, rött
och grått beroende på smak och njut sedan av känslan du får när du använder
detta kraftfulla verktyg för att skapa bilder.

.

/ :

;

)

4 Knapp för exponeringskompensation/
bländarjustering/
blixtkompensation

~

5 Informationsknapp

&
(

3
<

& Funktionsknapp
( Anslutningslock
(anslutning för extern
mikrofon, USB- och
AV-kontakt, tillbehörskontakt, HDMI-minikontakt)
) Objektivlåsknapp

6 Omkopplare för
livevisning

~ Knapp för utlösarläge/
serietagning/självutlösare/fjärrkontroll

7 Filminspelningsknapp

+

8 Funktionsratt

=
>
?
@
[
\
]
^

,

{

+ Infrarödmottagare för
fjärrkontrollen ML-L3
(baksida)

9 AF-hjälplampa/
självutlösarlampa/
lampa för röda
ögon-reducering
! Inbyggd blixt
" Tillbehörssko (för extra
blixtar)

; AE-L/AF/L-knapp/
skyddsknapp
< Kommandoratt
= Visningsknapp
> Multiväljare
? OK-knappen
@ Lucka till minneskortsfack
[ Knapp för att zooma in
\ Radera-knapp
] Åtkomstlampa för
minneskort

, Monitor

^ Knapp för att zooma ut/
visa miniatyrbilder/
hjälpknapp

- Menyknapp

_ Lucka för batterifack

. Sökarokular

{ Stativgänga

/ Dioptrijusteringskontroll

# Stereomikrofon

_

: Informationsredigeringsknapp

Systemtabell
SÖKARTILLBEHÖR

SPEEDLIGHT-BLIXTAR
DK-20C korrektionslinser
(-5 till +3 m-1)

DG-2 sökarlupp

SB-910
Speedlight-blixt

DK-22 sökaradapter

SB-700
Speedlight-blixt
SB-400
Speedlight-blixt

DK-5 sökarlock*
DR-6 vinkelsökare

SB-300
Speedlight-blixt

Speedlight-blixtar
R1C1
för studioSpeedlightfotografering**
blixtsystem för
närbildsfotografering
(Speedlight), inklusive
kontrollenhet

AS-15
synkterminaladapter

SB-910/700/400/300
Speedlight-blixtar

SC-28/29 TTLfjärrstyrningskabel

DK-25 ögonmussla*

FJÄRRKONTROLL, GPS-TILLBEHÖR OCH
STEREOMIKROFON

TV-TILLBEHÖR

ME-1
stereomikrofon
WR-T10

DIGISCOPINGTILLBEHÖR

WR-R1 trådlös fjärrkontroll
(sändare/mottagare)

FSA-L1 Fieldscope-fäste
för digital systemkamera

HDMI-kabel**

WR-1

EG-CP16 AV-kabel*

DATORTILLBEHÖR

WR-T10 trådlös
fjärrkontroll
(sändare)

MC-DC2
trådutlösare

ML-L3
fjärrkontroll

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH LADDARE

ANVÄNDNING
AV SMARTA
ENHETER

VÄSKA

MH-24
batteriladdare*

SD-minneskort**

Capture NX 2

EH-5b
nätadapter

EP-5A
strömkontakt

Smart enhet**
(iOS/Android)

CF-DC2 halvmjuk
väska

För att D5300 ska bli ännu enklare att använda kan du nu enkelt
komma åt de inställningar du använder mest genom att trycka på
den nya “P”-knappen utan att gå till menyn. Det gäller oavsett om
du vill hoppa till retuscheringsmenyn eller välja de bilder du vill
skicka till en smart enhet, under uppspelning.

Persondator**
Camera Control Pro 2

*Medföljande tillbehör. **Produkter som inte är från Nikon.

Godkända minneskort

I tabellen nedan visas ungefär hur många bilder som kan lagras på ett SanDisk Extreme Pro
SDHC UHS-I-kort på 16 GB vid olika inställningar för bildkvalitet och bildstorlek.

Följande SD-minneskort har testats och godkänts för användning med D5300. Kort med
skrivhastigheten 6 eller snabbare rekommenderas för filminspelning. Inspelningen kan
avbrytas utan förvarning om kort med lägre skrivhastigheter används.

Bildkvalitet
NEF (RAW),
komprimerad, 14 bitar

Bildstorlek

Filstorlek1

Antal bilder1

Buffertkapacitet2

—

23,8 MB

437

6

NEF (RAW),
komprimerad, 12 bitar

—

19,0 MB

524
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Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten

12,0 MB
7,4 MB
3,8 MB
6,3 MB
3,8 MB
2,0 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,0 MB

1000
1700
3300
2000
3300
6300
3900
6500
12100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

JPEG hög

JPEG normal

JPEG låg

D5200

D5300 är speciellt
utformad för att
användas tillsammans
med AF-S- och AF-I
NIKKOR-objektiv försedda
med autofokusmotor.

Kapacitet för minneskort

Bred monitor med bildvisning på hela skärmen
Genom att dra nytta av den breda
LCD-panelen på 8,1 cm på D5300 har
bildförhållandet ändrats från 4:3 till 3:2,
vilket gör det möjligt att visa hela
bildområdet på skärmen så att du kan
kontrollera detaljer från kant till kant.

NIKKOROBJEKTIV

ViewNX 2*

† Kan hämtas från den smarta enhetens appbutik (gratis).

“ P”-knapp för snabbinställning

Pc card-adapter**
SD-minneskortsläsare**

UC-E17*/UC-E6 USB-kabel

Wireless Mobile Utility†

EN-EL14a uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

D5300 har en pentaspegel med ny utformning som har en förbättrad förstoring
på 0,82x samtidigt som sökartäckningen på 95 % bibehålls. Det ger en klar
och exakt visning för bekväm fotografering.

FSA-L2 Fieldscope-fäste
för digital systemkamera

WR-R10 trådlös
fjärrkontroll (sändare/
mottagare)

GP-1A GPS-enhet

Optisk sökare för större klarhet

Tv -monitor**

SD-minneskort
SanDisk
Toshiba
Panasonic
Lexar Media
Platinum II
Professional
Full-HD Video

2 GB3

SDHC-minneskort4

SDXC-minneskort5

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

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

48 GB, 64 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—

4 GB, 8 GB, 16 GB

—
64 GB
64 GB, 128 GB
—

1 Alla siffror är ungefärliga. Resultaten kan variera beroende på korttyp, kamerainställningar och motiv.
2 Det maximala antalet bilder som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Antalet sjunker när brusreduceringen för lång exponering,
den automatiska distorsionskontrollen eller utskrift av datum är aktiverat.
3 Om kortet ska användas med en kortläsare eller annan enhet bör du kontrollera att enheten har stöd för 2 GB-kort.
4 Om kortet ska användas med en kortläsare eller annan enhet bör du kontrollera att enheten är SDHC-kompatibel. Kameran stödjer UHS-I.
5 Om kortet ska användas med en kortläsare eller annan enhet bör du kontrollera att enheten är SDXC-kompatibel. Kameran stödjer UHS-I.
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Specifikationer för Nikons digitala systemkamera D5300
Kameratyp
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Bildsensor
Totalt antal pixlar
System för dammreducering

Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format, brännvidden motsvarar ca 1,5 × brännvidden hos objektiv i FX-format
24,2 miljoner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 miljoner
Funktion för rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm
(programmet Capture NX 2 krävs (säljs separat))
Bildstorlek (pixlar)
• 6 000 × 4 000 [L] • 4 496 × 3 000 [M] • 2 992 × 2 000 [S]
Filformat
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitars, komprimerad • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med låg
(ca 1:4), normal (ca 1:8) och hög (ca 1:16) komprimering • NEF (RAW) + JPEG: varje bild sparas
både i NEF-format (RAW) och i JPEG-format
Picture Control-system
Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt och Landskap. Vald Picture Control kan
ändras, anpassad Picture Control kan sparas
Lagringsmedia
SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort
Filsystem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif
11_SE
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Sökare
Spegelreflexsökare med pentaspegel i ögonnivå
Sökartäckning
Ca 95 % horisontellt och 95 % vertikalt
Förstoring
Ca 0,82x (50 mm f/1,4-objektiv fokuserat på oändlighet; -1,0 m-1)
Ögonpunkt
18 mm (-1,0 m-1; från mitten av sökarokular)
Dioptrijustering
-1,7 till +1,0 m-1
Mattskiva
BriteView Clear Matte Mark VII-monitor av typ B
Reflekterande spegel
Snabbt återgående
Objektivbländare
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv
Autofokus tillgänglig med AF-S- och AF-I-objektiv. Autofokus inte tillgängligt med andra typer av
G- och D- objektiv, AF-objektiv (IX-NIKKOR och objektiv till F3AF stöds inte) och AI-P-objektiv.
Icke-CPU-objektiv kan användas i läget M , men då fungerar inte kamerans exponeringsmätare.
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas med objektiv som har en maximal bländare på
f/5,6 eller snabbare.
Slutartyp
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid
1/4 000 till 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid
Blixtsynkhastighet
X = 1/200 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/200 sek. eller längre
Utlösarlägen
8 (enkelbild), ! (långsam serietagning), 9(snabb serietagning), J (tyst läge),
E (självutlösare), " (fördröjd fjärrutlösning, ML-L3), # (fjärrstyrning utan fördröjning, ML-L3).
Intervalltimerfotografering stöds
Bildmatningshastighet
• ! Upp till 3 bps • 9 Upp till 5 bps (JPEG och 12 bitar NEF/RAW) eller 4 bps
(14 bitar NEF/RAW)
Obs! Bildfrekvenserna förutsätter kontinuerlig servo-AF, exponeringsläget Slutartidsstyrd
bländarautomatik [S] eller Manuell [M], en slutartid på 1/250 s eller kortare, att Prioritera
slutare är markerat för anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet) och att övriga inställningar
är i standardläget
Självutlösare
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek. 1 till 9 exponeringar.
Läge för exponeringsmätning TTL-exponeringsmätning med RGB-sensor med 2016 pixlar
Mätningsmetod
• Matris: 3D-färgmatrismätning II (objektivtyp G, E och D), färgmatrismätning II (övriga
CPU-objektiv) • Centrumvägd: 75 % vikt ges till en 8 mm cirkel i bildens mitt • Spot: mäter i en
cirkel på 3,5 mm (ca 2,5 % av bildens yta), centrerad på aktiv fokuspunkt
Mätområde
• Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C)

Koppling av
exponeringsmätare
Exponeringslägen

Processor

Autolägen (i auto, j auto [avstängd blixt]), programautomatik med flexibelt program ( P ),
slutartidsstyrd automatik (S ), bländarstyrd automatik (A ), manuell (M ), motivtyper ( k porträtt,
l landskap, p barn, m sport, n närbild, o nattporträtt, r nattlandskap, s fest/inomhus,
t strand/snö, u solnedgång, v skymning/gryning, w husdjursporträtt, x levande ljus, y blommor,
z höstfärger, 0 mat), specialeffektlägen (% mörkerseende, g färgteckning, ' leksakskameraeffekt,
( miniatyreffekt, 3 selektiv färg, 1 silhuett, 2 högdagerbild, 3 lågdagerbild), ) HDR-målning)
Exponeringskompensation
Kan justeras från -5 till +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i lägena P, S, A och M
Exponeringsgaffling
3 bilder i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Exponeringslås
Ljusstyrka låst vid avläst värde med knappen A(L)
ISO 100 till 12800 i steg om 1/3 EV. Kan även anges till cirka 0,3, 0,7 eller 1 EV
ISO-känslighet
(rekommenderat exponeringsindex) (motsvarande ISO 25 600) över 12 800, automatisk ISO-känslighet kan användas
Aktiv D-Lighting
Auto, extra hög, hög, normal, låg, av
ADL-gaffling
2 bilder
Autofokus
Nikon Multi-CAM 4800DX autofokussensormodul med TTL-fasdetektering, 39 fokuspunkter
(inklusive 9 sensorer av korstyp) och AF-hjälplampa (räckvidd cirka 0,5 till 3 m)
Arbetsområde
-1 till +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo
• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-C), automatiskt val av
AF-S/AF-C (AF-A), förutsägande fokusföljning som aktiveras automatiskt utifrån motivets position
• Manuell fokusering (MF): elektronisk avståndsmätare kan användas
Fokuspunkt
Kan väljas bland 39 eller 11 fokuspunkter
AF-områdeslägen
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21 eller 39 punkter, 3D-följning, automatiskt
AF-område
Fokuslås
Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ner halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att
knappen A(L) trycks ner
Inbyggd blixt
i, k, p, n, o, s, w, g, ': automatisk blixt med automatisk uppfällning
P, S, A, M, 0: manuell uppfällning med låsknapp
Ledtal
Ca 12/39, 13/43 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
Blixtstyrning
TTL: i-TTL-blixtkontroll med RGB-sensorn på 2 016 pixlar är tillgänglig med den inbyggda blixten
och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller T103, i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för digitala systemkameror används med matrismätning eller centrumvägd
mätning, i-TTL-standardblixt för digitala systemkameror med spotmätning

Blixtlägen

Auto, automatisk med röda ögon-reducering, automatisk långsam synk, automatisk långsam synk
med röda ögon-reducering, upplättningsblixt, röda ögon-reducering, långsam synk, långsam synk
med röda ögon-reducering, långsam synk på bakre ridå, synk på bakre ridå, av
Blixtkompensation
-3 till +1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Blixt klar-indikator
Tänds när den inbyggda blixten eller den extra blixtenheten är helt laddad, blinkar när blixten har
utlösts med full styrka.
Tillbehörssko
ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative Lighting
Avancerad trådlös blixt med stöd för SB-910, SB-900, SB-800 och SB-700 som masterblixt eller
System (CLS)
SU-800 som kontrollenhet. Färginformation från blixt stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter.
Synkterminal
AS-15 synkterminaladapter (säljs separat)
Vitbalans
Automatisk, glödlampa, fluorescerande (7 typer), direkt solljus, blixt, molnigt, skugga, manuellt
förinställt värde. Alla kan finjusteras utom manuellt förinställt värde.
Vitbalansgaffling
3 bilder i steg om 1
Objektivservo med livevisning • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F) • Manuell fokusering (MF)
AF-områdeslägen
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
Autofokus
Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Automatisk motividentifiering Finns i läge i och j
Retuscheringsmeny
D-Lighting, röda ögon-reducering, beskär, monokrom, filtereffekter, färgbalans, småbild,
bildöverlägg, NEF-bearbetning (RAW), ändra storlek, snabbretuschering, räta upp,
förvrängningskontroll, fisheye, färgläggningsbild, färgteckning, perspektivkontroll, miniatyreffekt,
selektiv färg, redigera film, jämförelse sida vid sida
Filmmätning
TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Mätningsmetod
Matris
Bildstorlek (pixlar) och
• 1 920 × 1 080; 60p (progressiv)/50p/30p/25p/24p, H hög/normal • 1 280 × 720; 60p/50p,
bildhastighet
H hög/normal • 640 × 424; 30p/25p, H hög/normal
Bildhastigheter på 30p (faktisk bildhastighet 29,97 bps) och 60p (faktisk bildhastighet 59,94 bps)
finns när NTSC väljs som videoläge. 25p och 50p finns när PAL väljs som videoläge. Faktisk
bildhastighet när 24p väljs är 23,976 bps.
Filformat
MOV
Videokomprimering
Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat
Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet
Inbyggd eller extern stereomikrofon, justerbar känslighet
Maxlängd
29 min. 59 s (20 min. vid 1 920 × 1 080; 60p/50p, 3 min. i miniatyrläge)
ISO-känslighet
ISO 100 till 12 800. Kan även ställas in på ca 0,3, 0,7 eller 1 EV (motsvarar ISO 25 600) över
ISO 12 800.
Monitor
8,1 cm/3,2 tum (3:2), ca 1 037 000 punkter (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punkter), vinklingsbar
TFT-monitor med 170 graders betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och ljushetsjustering
Visning
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 12 eller 80 bilder eller kalender) med visningszoom,
filmvisning, foto och/eller bildspel, visning av histogram, högdagrar, automatisk bildrotering,
bildklassning och bildkommentar (upp till 36 tecken)
USB
Hi-Speed USB
Videoformat
NTSC, PAL
HDMI-utgång
HDMI-minikontakt typ C
Tillbehörskontakt
• Trådlös fjärrkontroll: WR-1, WR-R10 (säljs separat) • Trådutlösare: MC-DC2 (säljs separat)
• GPS-enhet: GP-1/GP-1A (säljs separat)
Ljudingång
Ministereokontakt (3,5 mm i diameter); har stöd för stereomikrofonen ME-1 (tillval)
Trådlösa standarder
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikationsprotokoll
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Driftfrekvens
2 412 till 2 462 MHz (kanal 1 till 11)
Räckvidd (siktlinje)
Ca 30 m (förutsätter att inga störningar förekommer, räckvidden kan variera med signalstyrkan och
eventuella hinder)
Datahastighet
54 Mbit/s, högsta logiska datahastighet enligt IEEE-standarden, faktisk hastighet kan variera
Säkerhet
• Autentisering: Öppet system, WPA2-PSK • Kryptering: AES
Trådlös konfiguration
Stöd för WPS
Åtkomstprotokoll
Infrastruktur
Mottagarfrekvens för
1 575,42 MHz (C/A-kod)
platsdata
Geodesi
WGS84
Språk som stöds
Arabiska, bengali, danska, engelska, farsi, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska, italienska,
japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, nederländska, norska, polska,
portugisiska (portugisisk och brasiliansk), rumänska, ryska, spanska, svenska, tamil, thai, tjeckiska,
turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Batteri
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL14a
Nätadapter
Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5A (säljs separat)
Stativgänga
1/4 tum (ISO 1222)
Mått (b × h × d)
Cirka 125 × 98 × 76 mm
Vikt
Ca 530 g med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock, ca 480 g (endast kamerahuset)
Driftmiljö
Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a, batteriladdare MH-24, sökarlock DK-5, ögonmussla i
(kan variera efter land och område) gummi DK-25, USB-kabel UC-E17, AV-kabel EG-CP16, kamerarem AN-DC3, kamerahuslock BF-1B,
lock till tillbehörssko BS-1, CD-skiva med ViewNX 2
• SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD Card Association. • PictBridge är ett varumärke. • HDMI,
HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing, LLC. • Google och Android™ är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc. • Wi-Fi är ett
registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance ® • Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive företag. • Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer i den här broschyren är simulerade.

Specifikationerna och utrustningen kan komma att ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren. Oktober 2013

VARNING!
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LÄS HANDBÖCKERNA NOGA INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN FÖR ATT FÖRSÄKRA DIG OM ATT
DU ANVÄNDER DEN PÅ RÄTT SÄTT. EN DEL DOKUMENTATION TILLHANDAHÅLLS ENBART PÅ CD-ROM.

Besök Nikon Europes webbplats på www.europe-nikon.com
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