I AM THE NIKON D5600

D5600

I AM SPREADING CREATIVITY
Slip kreativiteten løs. Giv dine idéer styrke. Uanset om det er skyggernes leg, når solen
står højt på himlen, eller videoer, der optages fra spændende vinkler, kan du opnå magiske
resultater på det nye Nikon D5600. SnapBridge sikrer, at kameraet er forbundet til en smartenhed, så du kan dele med andre og inspirere dem med det samme.

Anbefalet tilbehør

EN-EL 14a

Stereomikrofon ME-1

Speedlight SB-500

Nøglefunktioner:
Giv fantasien frie tøjler: Nikons DSLR-billedkvalitet. Billedkvaliteten betyder alt. Den store
sensor i DX-format med 24,2 megapixels, det brede ISO-område og NIKKOR-objektivet leverer
tilsammen imponerende billeder og en utrolig detaljerigdom – selv i svagt lys.
	
Del dine billeder med andre: konstant forbindelse via SnapBridge. Med dette kamera kan du
tage billeder i DSLR-kvalitet og dele dem med andre på få sekunder. SnapBridge bruger teknologien
Bluetooth® low energy*, som sikrer, at der er en konstant, strømbesparende forbindelse mellem D5600
og en smartphone eller tablet.
	
Indfang motivet fra den helt rigtige vinkel: berøringsfølsom, roterbar vippeskærm. Du kan
vippe og dreje den 8,1 cm (3,2”) store roterbare vippeskærm for at få frit udsyn. Tryk for at fokusere og
optage.
	
Få det hele med: hastighed og præcision, der står mål med dine visioner. Når man lægger
mærke til selv de mindste detaljer, er det vigtigt, at ens kamera også får det hele med. Det knivskarpe
autofokussystem med 39 punkter stiller skarpt på dit motiv og sikrer, at der hele tiden er fokus på
motivet, selv lige midt i begivenhedernes gang.
	
Videoer, du kan være stolt af: D-video og Time-lapse-video. Optag jævne, detaljerede videoklip
i fuld HD ved billedhastigheder på op til 50p/60p. Lav motiver med langsomme bevægelser om til
dramatiske sekvenser med høj hastighed ved hjælp af Time-lapse-video. Del dem uden problemer via
SnapBridge.
* Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Nikon Corporation
og koncernens associerede selskaber på licens.

D5600
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Effektive pixels
Billedsensor
Søger
Skærm

24,2 mio.
CMOS-billedsensor i Nikon DX-format uden optisk lavpasfilter
Pentaspejltype, ca. 95 % søgerdækning med cirka 0,82x forstørrelse
8,1 cm (3,2”), TFT med ca. 1.037.000 punkter, 170° synsvinkel, søgerdækning på ca. 100 %, berøringsskærm, vippeskærm

Ét-tryks-Fn

Valg af fokuspunkter, ISO-følsomhed (automatisk styring af følsomhed [til/fra]), Aktiv D-Lighting-indstilling, HDR, automatisk
bracketing, AF-metode, gittervisning i søger, blændeindstilling
1/4.000 til 30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, langtidseksponering
Ca. 5 bps (i 12-bit RAW), ca. 4 bps (i 14-bit RAW)
ISO 100 til 25.600
Under fotografering via søger: 39 punkter (ni sensorer af korstypen)/i Live View-optagelse: kontrastbaseret AF
RGB-sensor på 2.016 pixels
Ledetal: ca. 12 (ISO 100, m, 20°C)
16 muligheder, 10 specialeffekter, 20 billedredigeringsfunktioner
EXPEED 4-billedbehandlingsenhed, Picture Control, Aktiv D-Lighting
• MOV (video: H.264/lyd: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; høj kvalitet/normal kan vælges
• Time-lapse-video
Indbygget stereomikrofon, ekstern stereomikrofon anvendes; mikrofonens følsomhed kan indstilles
Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a, batterioplader MH-24
EN-EL14a Rechargeable Li-ion Battery, MH-24 Battery Charger
124×97×70 mm/4,9×3,9×2,8”, ca. 415 g (baseret på CIPA-retningslinjer; ca. 465 g med batterier og SD-hukommelseskort)
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (SnapBridge understøttes)
SD-hukommelseskort (SDHC/SDXC [UHS-I understøttes]); 12-bit/14-bit RAW, JPEG, RAW+JPEG
Indgang til ekstern mikrofon, mikro-USB-stik, tilbehørsstik, HDMI-stik (type C)
Genopladeligt Li-on-batteri EN-EL14a, batterioplader MH-24, rem AN-DC3, kamera-husdæksel BF-1B, gummiøjekop DK-25

Lukkertid
Kontinuerlig optagelse
ISO-følsomhed
Autofokus
Lysmåling
Indbygget flash
Motivprogrammer/effekter
Billedbehandling
Video
Lyd
HDMI
Strømforsyning
Mål (B x H x D)/vægt
Trådløse funktioner
Lagringsmedier/format
Grænseflade
Medfølgende tilbehør

Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning.
Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.

