I AM TALENTED

iamnikon.dk

Kreativitet fra alle synsvinkler.

Inspirerende fra alle vinkler –
roterbar LCD-vippeskærm
D5100 med roterbar LCD-vippeskærm,
der svinger vandret ud, gør det
spændende at indfange verden
fra alle vinkler. Det bliver aldrig det
samme at tage billeder og optage
video i fuld HD.

Stimuler kreativiteten –
specialeffekt-indstilling til
stillbilleder og video i fuld HD
Udforsk din kreative side med
specialeffekt-indstillinger, som for
første gang er tilgængelige på et
digitalt Nikon spejlreflekskamera.
Forbered dig på helt unikke billeder
og videoer i fuld HD!

Forbløffende billedkvalitet –
forvent mere af D5100
Forlang den kvalitet, du fortjener.
D5100 indfanger dit motiv med
intense farver og fine detaljer, ligesom
det sikrer opløsning og billedkvalitet
på et helt utroligt niveau – både ved
stillbilleder og videoer i fuld HD.

• Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED • Billedkvalitet: RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [S], 1/350 sek., f/6.7 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Standard

Inspirerende uanset vinklen – Den roterbare LCD-

vippeskærm på D5100 hjælper dig med at indfange verden på din

helt egen måde

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Billedkvalitet: RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/180 sek., f/5.6
• Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Standard
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Jeg holdt kameraet i
hoftehøjde og flyttede mig
lidt, indtil jeg havde en
fantastisk komposition!
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Jeg forsøger at finde en
anderledes vinkel, så jeg opnår
et mere kreativt look.

Jeg sænkede kameraet ned under
normal øjenhøjde, og fandt ud af,
hvor anderledes tingene så ser ud.

En almindelig optagelse i fotografens
øjenhøjde.

Et godt overblik sikrer et
godt resultat – Live View
og video i fuld HD

Med den roterbare LCD-skærm kan du tage billeder fra utrolige
synsvinkler

Optag imponerende videoer – video i fuld HD (1.920 × 1.080/30 p) og

Den nye, store 3” (7,5 cm) roterbare LCD-vippeskærm åbnes 180° vandret og kan
vippe op og ned fra +180° til -90°. Så nu kan du få vist og optage dine motiver med
helt unikke perspektiver. Prøv at tage billeder oppefra, mens
du holder kameraet over hovedet. Eller i hofteniveau, som
kan give overraskende Live View- og videooptagelser.
Eller nedefra, hvor tingene ses i gulvhøjde. Du kan
også anbringe D5100 på et stativ eller på en anden
stabil flade og alligevel se dig selv, hvis du vil tage
selvportrætter.

D5100 leverer exceptionel D-video i kraft af muligheden for fuld HD, altid aktiveret
AF (AF-F) og præcis eksponeringskontrol. Kameraet har desuden indbyggede
funktioner til videoredigering og lydoptagelse (stereo med ekstra mikrofon, som er
ekstraudstyr). Fordelene ved digital spejlrefleks, f.eks. flot sløring af baggrunden,
høj ISO-følsomhed og et stort udvalg af kompatible NIKKOR-objektiver,
betyder, at potentialet ved videooptagelse når helt nye højder.

270˚

180˚

fordelen ved digital spejlrefleks

Takket være den høje opløsning (ca.
921.000 punkter) og et bredt synsfelt
kan du tjekke din komposition på den
roterbare LCD-vippeskærm, mens du
anvender Live View eller video i fuld HD.

Stereomikrofonen ME-1, som er ekstraudstyr, fungerer fint i kombination
med et digitalt spejlreflekskamera. Den formindsker desuden støj
forårsaget af objektivets vibration, når der anvendes autofokus.

Stimuler kreativiteten –
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Billedkvalitet: Jpeg Fine • Eksponering: Indstilling [Selektiv farve], 1/125 sekund,
f/5.6 • Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: Auto (ISO 280) • Picture Control: Standard
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specialeffekt-indstilling med en masse fantastiske muligheder, som kan bruges, når der tages
stillbilleder eller optages video i fuld HD

Nu kan jeg få et motiv til at ligne en model
i miniatureformat!
– Miniatureeffekt

Mit formål var at gøre hendes træk lidt blødere ved at
omgive hende med et klart lys.
– High key

Få fjerne motiver til at ligne miniaturer ved at foretage en strategisk
ændring af fokuspunktet. Videoer med miniatureeffekt vises ved høj
hastighed.

Skab klare, lysende atmosfærefyldte billeder.
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Den slags dramatiske effekter
inspirerer mig. Nu ser mine billeder og
videoer ud, som var de taget med avanceret
— Selektiv farve
filmudstyr!

Nu kan mine billeder komme til
at ligne kunstneriske illustrationer.
Bare ved at trykke på en knap!
–
Farveskitse
Få dine billeder til at ligne farverige
tegninger. Video optaget med denne
indstilling afspilles som et slideshow af en
række stillbilleder.

Vælg op til tre farver, som skal vises på billedet. Resten
forbliver sort/hvid.

Gør dine billeder og videoer sjovere og mere
kunstneriske – specialeffekt-indstilling
Dine billeder bør altid blive, som du vil have dem. Det opnår
du ved at sætte programhjulet på EFFECTS og vælge blandt
de kreative indstillinger, f.eks. Selektiv farve, Farveskitse og
Miniatureeffekt. Du kan anvende de utrolige effekter, mens
du optager.

Autofokus giver skarpere motiver under Live
View-optagelse og videooptagelse i fuld HD
Fokusindstillingerne, som kan vælges afhængigt af motivet,
betyder, at D5100 hjælper dig med at fokusere – også når
du anvender Live View eller optager videoer i fuld HD. Du
skal blot vælge indstillingen AF-F, så fokuserer kameraet
automatisk, mens du optager.

Nem overgang
mellem optagelse
af
stillbilleder og vi
deo i
fuld HD i Live Vi
ew

Med D5100 bekræfter Nikon igen sin
førende position, hvad angår ergonomi.
En ny knap ved siden af programhjulet
aktiverer Live View, og hvis du vil
starte en videooptagelse, skal du blot
trykke på den særlige knap, der er
placeret ved siden af udløserknappen.
På den måde kan du samtidigt holde
øje med motivet.

Når du fjerner detaljerne, kan der
nogen gange ske noget fantastisk.
– Silhouet

Jeg valgte denne indstilling for at
fremhæve stemningen i motivet.
– Low key

Det er fantastisk kameraet kan
optage selv et meget mørkt motiv.

Fang dine motiver som silhouetter mod lyse
baggrunde.

Skab enestående, mørke billeder med
iøjnefaldende højlys.

Tag monokrome billeder (sort/hvid) under
utroligt dårlige lysforhold.

– Nattesyn

Dine største øjeblikke fortjener overlegen		 billedkvalitet –
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Billedkvalitet: Jpeg Fine • Eksponering: [A]-indstilling, 1/750 sek., f/5.6
• Hvidbalance: Skygge • HDR: 3EV, Lav • Følsomhed: ISO 200 • Picture Control: Levende

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR• Billedkvalitet: RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/90 sek., f/5.6
• Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Standard
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forvent mere af D5100’s billedsensor og
EXPEED 2 billedbehandlingssystem
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Billederne, jeg tager i dag, skal
være lige så skarpe og smukke som det
øjeblik, de tages i.

Jeg ønskede at fastholde det, jeg så,
både i de mørke og lyse områder.
Overeksponeret

Udsøgt detaljeringsgrad i højlys såvel som i skygge –
Billedkvalitet i en klasse for sig – billedsensor med 16,2 effektive megapixel
og EXPEED 2-billedbehandling
D5100 leverer en enestående billedkvalitet i kraft af Nikons seneste digitale
spejlrefleksteknologier, f.eks. DX-format CMOS-sensor og EXPEED 2-billedbehandling.

Kig efter detaljerne, og oplev den uovertrufne
billedkvalitet, skarpheden og den høje opløsning.

Kvalitetsbilleder, som
kun Nikon kan præstere

Rene og klare billeder selv ved svagt lys

Skarpe optagelser med minimal
støj selv i svagt lys.

D5100 byder på alle de teknologier, du har brug for,
når du vil opnå blændende resultater, selv ved svagt
lys. CMOS-sensoren sikrer et bemærkelsesværdigt
bredt ISO-område (ISO 100 til 6400*) med
støjreduktion. Derfor kan du optage med kortere
lukkertider og fange motiverne med mindre slør.
Selv håndholdte optagelser og optagelser af video
i fuld HD i svagt lys giver flotte resultater.

* ISO-området kan øges helt op til Hi 2 (svarende til ISO 25600), hvilket giver dig flere muligheder under ekstremt
dårlige lysforhold.

HDR (High Dynamic Range)
Ved optagelse af meget store kontraster, f.eks. solbeskinnede skyer og en forgrund i
dyb skygge, var det engang meget vanskeligt at gengive begge dele lige godt. Det var
dengang. Med HDR-indstillingen tager D5100 to billeder, hver gang lukkeren udløses –
et overeksponeret og et undereksponeret. Derefter kombinerer kameraet de to billeder,
så hele det ekstremt brede dynamiske område kan gengives, men med mindre støj og
større farvegradering end nogensinde tidligere*.
* Det anbefales at bruge et stativ.

Flot afbalancering af lys og skygge –
Aktiv D-Lighting
CMOS-sensor

Ud over den overlegne CMOSsensor, som sikrer billedresultater
i særklasse, så anvender D5100
også Nikons højtydende EXPEED
2-billedbehandling, som muliggør
lynhurtig databehandling og giver
billeder og videoer i en exceptionel
billedkvalitet.

Aktiv D-Lighting er nyttig i mange situationer. Den
gengiver automatisk højlys og skygger i motiver med
store kontraster, så de i højere grad kommer til at se
ud, som det menneskelige øje opfatter dem. Sæt Aktiv
D-Lighting på Auto, så går indstillingen
som en leg, eller vælg styrkeniveauet efter
optageforholdene.

Med Aktiv D-Lighting

Uden Aktiv D-Lighting

Undereksponeret

HDR eller Aktiv D-Lighting:
Hvad skal jeg vælge?
Hvis kontrasten i motivet er ekstremt
høj, og du vil have detaljer med i hele
området, så skal du vælge HDR. Da
det kræver, at to på hinanden følgende
billeder kombineres, kan HDR ikke
anvendes til motiver i bevægelse.
Hvis du optager et motiv i bevægelse,
anbefales det at benytte Aktiv
D-Lighting. Du kan også bruge Aktiv
D-Lighting ved kontinuerlig optagelse
ved høj hastighed eller kombinere den
med HDR og opnå kraftigere effekter.

Mere nytænkning fra Nikon, som hjæ lper dig med at opnå bedre billeder

Nemt at optage selvportrætter og
makrooptagelser – infrarøde modtagere til
fjernbetjening både foran og bagpå kameraet
Fjernbetjening ML-L3
(ekstraudstyr)

Optimerede kameraindstillinger ved
fingerspidserne – 16 motivprogrammer

Mad

D5100 har motivprogrammer til et stort udvalg
af forskellige motiver. Du finder de fem mest
populære indstillinger på programhjulet,
mens resten kan vælges ved at sætte
hjulet på SCENE og dreje kommandohjulet.
Når du har truffet din beslutning, vælger
kameraet automatisk de indstillinger, som
giver det bedste resultat. Med Nikons
motivprogrammer behøver du aldrig bekymre
dig om komplicerede kameraindstillinger.
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Aftenportræt

Lys, når der er brug for det –
intelligent automatisk pop op-flash
D5100 har en indbygget pop op-flash, der
automatisk* belyser motivet. Det er
uundværligt til mørke motiver eller motiver
i modlys. Forvent naturtro resultater takket
være i-TTL-flashstyringen.
Sport

Solnedgang

* Når optageindstillingen er indstillet til Auto,
Portræt, Barn, Aftenportræt, Fest/indendørs,
Kæledyrsportræt eller Farveskitse.
Funktion til rensning
af billedsensoren

Bemærk! D5100 har følgende motivprogrammer: Portræt, Landskab, Barn, Sport, Makro, Aftenportræt, Aftenlandskab, Fest/indendørs, Strand/sne, Solnedgang, Skumring/
morgengry, Kæledyrsportræt, Levende lys, Blomsterflor, Efterårsfarver og Mad.

Optisk søger med ca.
95 % søgerdækning –

Luftreguleringssystem

Billedsensor

sikrer tydelig visning og
bekvem optagelse uden
tidsforsinkelse

Lavpasfilter

Luftreguleringssystemets
åbninger

Rene og klare billeder –
Nikons indbyggede
støvreduktionssystem
Mindre støv betyder klarere
billeder. Nikon har et system,
der medvirker til at fjerne støv
fra det optiske lavpasfilter foran
billedsensoren og fra vigtige
komponenter inden i kameraet.

Fastholder øjeblikket med usvigelig
sikkerhed – kontinuerlig optagelse ved
høj hastighed, ca. 4 billeder pr. sekund

Lad kameraet vælge den bedste indstilling til
motivet – Automatisk motivvælger

Indfang motivet præcist med bred
områdedækning – 11-punkts AF-system

Hvis du tager stillbilleder med Live View og Auto eller Auto
(flash slukket), vælger den automatiske motivvælger*
automatisk det bedste motivprogram blandt følgende: Portræt,
Landskab, Makro eller Aftenportræt afhængigt af motivet.
Overlad det til D5100 at levere optimale resultater. På den
måde får du mere tid til at koncentrere dig om optagelsen.

D5100s 11 fokuspunkter, som omfatter en
sensor af korstypen, indfanger motivet, så
det kommer til at fremstå skarpt, hvor det end
befinder sig i billedrammen. Ved anvendelse
af indstillingen 3D-tracking (11 punkter)
samarbejder kameraet med systemet til
motivgenkendelse for at fastholde hovedmotivet
i fokus, selvom kompositionen ændres.

c Portræt
Z Auto**

d Landskab
e Makro
b Auto (flash slukket)**

f Aftenportræt

* Når der bruges AF.
** Vælges, når kameraet identificerer situationer, som ikke er omfattet af indstillingerne
Portræt, Landskab, Makro eller Aftenportræt, eller til motiver, der egner sig til Auto eller
Auto (flash slukket).

En forlængelse af dine hænder –
kompakt, letvægtsdesign, som er et godt
eksempel på Nikons berømte ergonomi

Lavt strømforbrug, så batteriet
kan klare ca. 660 billeder pr.
opladning*
* Baseret på CIPA-standarderne.
Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL14 (medfølger)

Kameraet er formgivet, så det passer naturligt
i hænderne, og har intuitive betjeningsknapper,
som gør det nemt og behageligt at optage i
længere tid.
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Værktøjer, som giver dig mere
dynamiske resultater

Ubegrænset kreativitet
Udvid dit synsfelt – NIKKOR-objektiver

Få din egen stil –
Picture Control

Kvalitet – til en verden af formål

Med Picture Control kan du give dine billeder et
udtryk og en stemning efter din egen smag.
Vælg mellem seks indstillinger: Standard, Neutral,
Levende, Monokrom, Portræt og Landskab.
Du kan justere indstillingerne og gemme dem til
senere brug.

Det store udvalg af udskiftelige objektiver gør optagelse med digitale
spejlreflekskameraer til en endnu større fornøjelse. NIKKORobjektiver, som roses til skyerne af fotografer verden over,
dækker et bredt udvalg af brændvidder og indgår i et
omfattende sortiment af modeller med fast brændvidde,
zoom, fiskeøje, micro og PC-E.
Bemærk! D5100 er udelukkende beregnet til brug med NIKKOR AF-S- og
AF-I-objektiver, der er forsynet med autofokus.

Standard

Monokrom
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Portræt

Landskab

Levende

Din hjælp i kameraet –

Stille, når du ønsker det –

System til motivgenkendelse

indstilling til dæmpet lukkerlyd

Gennem samspillet mellem 420-pixel RGB- og
CMOS-billedsensoren kan D5100 genkende
motivet og optimere automatisk eksponering,
autofokus, automatisk hvidbalance og i-TTLflashstyring. Funktionen Ansigtsprioriteret AF
stammer også fra denne teknologi.

Nogen gange kan lyde fra udløseren forstyrre
motivet. Indstillingen til dæmpet lukkerlyd
reducerer lyden fra D5100’s
interne mekanismer og
gør spejlets bevægelse
langsommere i det øjeblik,
hvor billedet tages.

Neutral

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Med denne kraftige super-telezoom med vibrationsreduktion (VRII)
kan du komme tæt på fjerne motiver, når du optager håndholdt. Den
kraftige komprimeringseffekt gør det nemmere at tage dynamiske
billeder. Fantastisk til sport og dyreliv.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Den store arbejdsafstand og vibrationsreduktion (VRII) betyder, at dette
objektiv kan anvendes til håndholdt makrofotografering af motiver, der
er svære at komme tæt på.
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System til motivgenkendelse
420-pixel RGB-sensor

Billedsensor

Vis dine billeder på et HDTV –

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

HDMI-udgang
AF

AE og i-TTLflashstyring

•Identifikation af motiv •Højlysanalyse
•Registrering af kom- •Ansigtsgen
positionsændring
kendelse
•Ansigtsprioriteret AF

Automatisk
hvidbalance
•Identifikation af
lyskilde
•Ansigtsgen
kendelse

Billedvisning
•Zoom på ansigter
under billedvisning

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

Kompakte objektiver med fast brændvidde som dette giver en smukt
sløret baggrund ved portrætter og skarpe, håndholdte billeder ved
maksimal blændeåbning – selv i svagt lys.

Nyd billeder og videoer på dit tv,
og styr billedvisningen med tv’ets
fjernbetjening*.

Fremhæv dine billeders perspektiv med denne ultravidvinkelzoom.
Fantastisk til store landskaber, men også hvor pladsen er trang, f.eks.
indendørs.

* Kun HDMI CEC-kompatible fjernsyn.

Fuldt blus – Nikon Speedlights
D5100 leveres med en praktisk indbygget pop op-flash,
men det er muligt at anvende Speedlights (ekstraudstyr),
som gør flashfotografering endnu nemmere og endnu mere
kreativ. Den kompakte og lette SB-400-flashenhed er utrolig
nem at have med. Den har i-TTL-flashstyring og indirekte
flashfunktion, mens den multifunktionelle SB-700 er
fuldt kompatibel med funktionerne i
Nikons Creative Lighting System.

Efterbehandling i kameraet her og nu –
Billed- og videoredigeringsfunktioner
D5100 har en række redigeringsfunktioner, f.eks. Skift
størrelse, NEF-billedbehandling (RAW), og filtereffekter,
f.eks. Skylight, Varmt filter og Stjerneeffekt. Sammen med
Hurtig retouchering og Rediger video findes der yderligere
funktioner som f.eks. Forvrængningskontrol og Fiskeøje.
Fiskeøje

Stjerneeffekt

Andre punkter i retoucheringsmenuen • D-Lighting • Rød-øje-korrektion • Beskær (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 og 1:1) • Monokrom (Sort/hvid, Sepia og Cyanotypi) • Filtereffekter
(Intensivering af rød, Intensivering af grøn, Intensivering af blå, og Softfilter) • Farvebalance • Billedsandwich • Opretning • Farvelægningsskitse • Farveskitse
• Perspektivkontrol • Miniatureeffekt • Farvevalg

SB-400

Indirekte flash med SB-700 giver en mere naturligt udseende flasheffekt.
SB-700

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Billedkvalitet: RAW (NEF) •
Eksponering: Indstilling [M], 1/60 sek., f/4 • Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: ISO 400
• Picture Control: Standard

Giv dine billeder en ekstra dimension
Software
Din billedværktøjskasse – ViewNX 2 (medfølger)

Dele og betjeningsgreb

Denne enkle og intuitive software kan hjælpe dig med at få optimalt
udbytte af dine billeder og videoer i fuld HD. ViewNX 2 indeholder importog browserfunktioner tillige med billedredigeringsfunktioner til ændring
af billedstørrelse, lysstyrkeregulering, beskæring og opretning samt NEFbehandling (RAW). Videoredigeringsfunktionerne
sætter dig i stand til hurtigt og nemt at skabe dine
egne originale videoer, og Nikons egen billedlagringsog delingstjeneste, my Picturetown, fungerer
problemfrit sammen med ViewNX 2, så du kan
logge på direkte fra programmet og nemt overføre
uden brug af browser.
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Hurtig, nem og intuitiv billedredigeringssoftware –
Capture NX 2 (ekstra tilbehør)
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1 Knap til valg af
eksponeringskompensation/
blændeåbning/flashkompensation
2 Udløserknap
3 Afbryder
4 Infrarød modtager (foran)
5 Knap til visning af informationer
6 Live View-vælger
7 Videooptageknap
8 Programhjul
9 AF-hjælpelys/selvudløserlampe/
rød-øje-reduktionslys
! Indbygget flash

Capture NX 2 er utrolig brugervenlig og har en
række billedredigeringsfunktioner baseret på
U Point® -teknologi. Få adgang til et stort udvalg
af billedredigeringsteknikker blot ved at anbringe
forskellige typer kontrolpunkter på billedet og justere
skyderne. Ved hjælp af valgkontrolpunkterne kan du
foretage utallige forbedringer, f.eks. D-Lighting og
lysstyrke, på et bestemt område og i det omfang,
du ønsker det.

" Tilbehørssko (til ekstra Speedlightenhed)
# Højttaler
$ Mikrofon
% Knap til valg af flashindstilling/knap
til valg af flashkompensation
& Knap til valg af selvudløser/
funktionsknap
( Stikdæksel (tilbehørsstik, USBog A/V-stik, HDMI-ministik, stik til
ekstern mikrofon)
) Objektivudløserknap
~ Infrarød modtager (bagside)

+ Skærm
, Menuknap/to-knaps-nulstilling
- Søger
. Dioptrijustering
/ Knap til redigering af informationer/
to-knaps-nulstilling
: Knappen AE-L/AF-L/knap til
beskyttelse
; Kommandohjul
< Billedvisningsknap
= Multivælger
> OK-knap

? Dæksel til hukommelseskort
@ Hukommmelseskortlampe
[ Knap til zoom ind under
billedvisning
\ Sletteknap
] Knappen miniature/zoom ud under
billedvisning/hjælp
^ Batterikammerdæksel
_ Stativgevind
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Smart billeddelings- og -lagringstjeneste – my Picturetown
Nikons eget websted til billeddeling, my Picturetown, gør det nemt at gemme, håndtere
og dele dine billeder med familie og venner i hele verden. Medlemskabet er gratis og
tillader lagring af billeder og/eller videoklip på op til 2 GB. Du kan udvide din kapacitet til
200 GB* mod betaling! Udnyt my Picturetown, når du vil, og hvor du vil.

Systemoversigt
SØGERTILBEHØR

* Priser og tilgængelighed kan variere fra land til land.

Øjestykke‑
forstørrer
DG-2

http://mypicturetown.com

NIKKOR-OBJEKTIVER

SPEEDLIGHTS

Dioptriøjestykker DK-20C
(-5 til +3 m-1)

Speedlight
SB-910

Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Øjestykkeadapter DK-22

Studio
Speedlights**

Close-up
Speedlight
Commander Kit
R1C1

Nikon Speedlights
SB-910/700/400

Dæksel til
tilbehørssko AS-15

D5100 er udviklet specielt
til brug sammen med AF-S
og AF-I NIKKOR-objektiver,
der er udstyret med en
autofokusmotor.

TTL-fjernbetjeningskabel
SC-28, 29

Øjestykkedæksel DK-5*

Kapacitet på hukommelseskort

Godkendte hukommelseskort

Nedenstående tabel viser det omtrentlige antal billeder ved forskellige indstillinger for
billedkvalitet og størrelse, der kan gemmes på et 8 GB Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC-kort.

Følgende SD-hukommelseskort er testet og godkendt til brug sammen med D5100.
Kort med skrivehastigheder i klasse 6 eller hurtigere anbefales til optagelse af video.
Optagelsen kan slutte uventet, hvis der anvendes kort med lavere skrivehastighed.

Billedkvalitet

NEF (RAW) + JPEG

fine*3

NEF (RAW) + JPEG normal*3
NEF (RAW) + JPEG basic*3
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic

Billedstørrelse

Filstørrelse*1

Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
–
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small

23,9 MB
20,8 MB
18,4 MB
20,4 MB
18,6 MB
17,4 MB
18,3 MB
17,5 MB
16,9 MB
16,4 MB
7,1 MB
4,4 MB
2,0 MB
3,9 MB
2,2 MB
1,0 MB
1,8 MB
1,1 MB
0,5 MB

Antal billeder*1

244
279
311
285
307
325
311
324
333
343
844
1400
3300
1600
2900
6200
3300
5700
11400

Bufferkapacitet*2

10
10
11
10
10
12
10
10
12
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100

		

SanDisk		
Toshiba		

SD-hukommelseskort

GB*4

1 GB, 2
1 GB, 2 GB*4
GB*4

Panasonic		
1 GB, 2
			
Lexar Media
1 GB, 2 GB*4
Platinum II
1 GB, 2 GB*4
Professionel
1 GB, 2 GB*4

SDHC-hukommelseskort*5

SDXC-hukommelseskort*6

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

64 GB
64 GB

Retvendt
vinkelsøger
DR-6

Gummiøjestykke
DK-20*

TV-TILBEHØR

DIGISCOPINGTILBEHØR
HDMI-kabel**†

FJERNBETJENING, GPS-TILBEHØR OG
STEREOMIKROFON

Fieldscope-monteringsenhed
FSA-L1 til digitalt
spejlreflekskamera

A/V-kabel EG-CP14*†

Tv-skærm**

48 GB, 64 GB
—
—
—

*1 Alle tal er omtrentlige. Filstørrelserne kan variere alt efter det optagede motiv.
*2 Det maksimale antal eksponeringer, der kan gemmes i hukommelsesbufferen, ved ISO 100. Falder, hvis
lang eksponeringsstøjreduktion eller automatisk forvrængningskontrol er aktiveret.
*3 Billedstørrelsen gælder kun for JPEG-billeder. Filstørrelsen på billeder i formatet NEF (RAW) kan ikke
ændres. Filstørrelsen er for NEF (RAW)- og JPEG-billeder tilsammen.
*4 Kontroller, at kortlæsere eller andre enheder, som kortet skal bruges sammen med, understøtter 2 GB-kort.
*5 Kontroller, at kortlæsere eller andre enheder, som kortet skal bruges sammen med, er SDHC-kompatible.
Kameraet understøtter UHS-1.
*6 Kontroller, at kortlæsere eller andre enheder, som kortet skal bruges med, er SDXC-kompatible.
Kameraet understøtter UHS-1.

GPS-enhed
GP-1

Fjernbetjeningsledning
MC-DC2

Stereomikrofon
ME-1

COMPUTERRELATERET TILBEHØR

Trådløs
fjernbetjening
ML-L3

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG BATTERIGREB

TASKE

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL14*

Batterioplader MH-24*

SD-hukommelseskort**

Pc-kortadapter**
SD-hukommelseskortlæser**

Pc**

USB-kabel UC-E6*

Lysnetadapter EH-5b

Stik til lysnetadapter
EP-5A

Fieldscope-monteringsenhed
FSA-L2 til digitalt
spejlreflekskamera

Halvblød taske
CF-DC2

† Når en video med lyd, som er optaget i stereo ved hjælp af stereomikrofon ME-1 (ekstratilbehør), vises på et tv, som er sluttet til
kameraet via et A/V-kabel, er lydudgangen i mono. HDMI-stik understøtter udgang i stereo.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

*Medfølgende tilbehør

ViewNX 2*

**Produkter, som ikke er fra Nikon

Specifikationer for digitalt Nikon-spejlreflekskamera D5100
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixel
Billedsensor
Pixel i alt
System til
støvreduktion
Billedstørrelse (pixel)
Filformat

Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Ca. 1,5× objektivets brændvidde (Nikons DX-format)
16,2 mio.
23,6 × 15,6 mm CMOS-sensor
16,9 mio.
Rensning af billedsensor, luftreguleringssystem, referencedata til Image Dust Off
(Capture NX 2-software [ekstraudstyr] er påkrævet)
4,928 × 3,264 [L], 3,696 × 2,448 [M], 2,464 × 1,632 [S]
• NEF (RAW): 14-bit, komprimeret) • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fin (ca.
1:4), normal (ca. 1:8) eller grundlæggende (ca. 1:16) komprimering • NEF (RAW) +
JPEG: Enkeltbillede optaget i både NEF-format (RAW) og JPEG-format
Picture Control-system Standard, neutral, levende, monokrom, portræt, landskab kan vælges. Picture Control
kan tilpasses. Lager til brugerdefineret Picture Control
Medier
SD- (Secure Digital), SDHC- og SDXC-hukommelseskort
Filsystem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif
2.3 (Exchangeable Image File Format til digitale stillbilledkameraer), PictBridge
Søger
Spejlreflekssøger med pentaspejl (øjenhøjde)
Søgerdækning
Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Forstørrelse
Ca. 0,78 x (50 mm f/1.4-objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt
17,9 mm (-1,0 m-1)
Dioptrijustering
-1,7 til +0,7 m-1
Matskive
Type B BriteView klar matskive Mark VII
Spejl
Automatisk
Objektivblændeåbning Automatisk, elektronisk styret
Kompatible objektiver Autofokus er tilgængelig sammen med AF-S- og AF-I-objektiver. Autofokus er ikke
tilgængelig sammen med andre type G- og D-objektiver, AF-objektiver (IX-NIKKOR
og objektiver til F3AF understøttes ikke) og AI-P-objektiver. Ikke-CPU objektiver kan
anvendes i indstilling M, men kameraets lysmåler fungerer ikke
Den elektroniske afstandsmåler kan bruges sammen med objektiver med en
maksimumblændeåbning på f/5.6 eller hurtigere.
Lukkertype
Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid
1/4.000 til 30 sekunder i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid (trådløs fjernbetjening ML-L3
(ekstraudstyr) påkrævet)
Flashsynkroniserings- X=1/200 sek., synkroniserer med lukker ved 1/200 sek. eller længere
hastighed
Udløserindstilling
8 (enkeltbillede), s (kontinuerlig), E (selvudløser), " (forsinket fjernbetjening),
# (fjernbetjening med hurtig respons), J (dæmpet lukkerlyd)
Billedhastighed
Op til 4 bps (manuel fokus, indstilling M eller S, lukkertid på 1/250 sek. eller kortere
og alle andre indstillinger indstillet til standardværdierne)
Selvudløser
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 til 9 eksponeringer
Lysmåling
TTL-lysmåling med 420-pixel RGB-sensor
Lysmålingsmetode
• Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (G- og D-objektiver), Color Matrix II-lysmåling
(andre CPU-objektiver) • Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel
med en diameter på 8 mm midt i billedet • Spot: Måler inden for en cirkel på 3,5 mm (ca.
2,5 % af billedet) centreret i det valgte fokuspunkt
Arbejdsområde
• Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: 0 til 20 EV • Spotmåling: 2 til 20 EV
(ISO 100, f/1.4-objektiv, 20°C)

Lysmålerkobling
CPU
Eksponeringsindstilling Auto-indstillinger (iauto, jauto, flash slukket), programautomatik med fleksibelt
program (P); lukkertidsprioriteret automatik (S), blændeprioriteret automatik
(A), manuel (M), motivprogrammer (k portræt, l landskab, p barn, m sport,
n makro, o aftenportræt, r aftenlandskab, s fest/indendørs, t strand/sne,
u solnedgang, v skumring/morgengry, w kæledyrsportræt, x levende lys, y
blomsterflor, z efterårsfarver, 0 mad, specialeffekter (% nattesyn, g farveskitse, (
miniatureeffekt, 3 selektiv farve, 1 silhouette, 2 high key og 3 low key)
Eksponeringskompensation–5 til +5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Eksponeringsbracketing 3 billeder i trin på 1/3, eller 1/2 EV
Eksponeringslås
Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen AE-L/AF-L
ISO-følsomhed
ISO 100 til 6400 i trin på 1/3 EV. Kan også indstilles til ca. 0,3, 0,7, 1 eller 2 EV
(anbefalet eksponeringsindeks) (svarende til ISO 25600) over ISO 6400, mulighed for kontrol af automatisk ISO-følsomhed
Aktiv D-Lighting
Auto, ekstra høj, høj, normal, lav, fra
HDR-bracketing
2 billeder
Autofokus
Nikon Multi-CAM 1000-sensormodul til autofokus med TTL-fasedetektering, 11
fokuspunkter (inklusive en sensor af korstypen) og AF-hjælpelys (rækkevidde på ca. 0,5
til 3 m)
Måleområde
-1 til +19 EV (ISO 100, 20°C)
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig autofokus (AF-C); automatisk valg af
AF-S/AF-C (AF-A); intelligent fokus-tracking med automatisk aktivering i henhold til
motivet • manuel fokus (MF): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkt
Der kan vælges mellem 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk AF-område, autovalg af AF-område, 3D-tracking (11 punkter)
Fokuslås
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single-servo AF) eller ved at
trykke på knappen AE-L/AF-L
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Indbygget flash

i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk flash med automatisk pop op-funktion,
P, S, A, M, 0: Manuel knapstyret opspringning
Ledetal
Ca. 12, 13 med manuel flash (m/ft, ISO 100, 20°C)
• TTL: i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash og standard-i-TTL-flash til digitalt spejlreflekskamera
Flashstyring
vha. 420-pixel RGB-sensor fås med indbygget flash, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
eller SB-400 (i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash er tilgængelig, når matrix-lysmåling eller
centervægtet lysmåling vælges) • Automatisk blændeåbning: fås med SB-910, SB-900/SB-800
og CPU-objektiv • Ikke-TTL-auto: Understøttede flashenheder omfatter SB-910, SB-900, SB-800,
SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 og SB-22S • Afstandsprioriteret manuel flashindstilling: Kan
anvendes med SB-910, SB-900, SB-800 og SB-700
Flashindstilling
Auto, auto med rød-øje-reduktion, automatisk langtidssynkronisering, automatisk
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion, udfyldningsflash, rød-øje-reduktion,
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion, synkronisering
med bageste lukkergardin, langtidssynkronisering med bageste lukkergardin, fra
Flashkompensation
-3 til +1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Flashindikator
Lyser, når en indbygget flash eller flashenhed (ekstraudstyr), f.eks. SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, eller SB-400, er fuldt opladet. Blinker i tre sekunder, når
flashen udløses ved fuld udladning
Tilbehørssko
ISO 518 kontakt til tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt
sikkerhedslås
Nikon Creative
Advanced Wireless Lighting understøttet med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700
Lighting System
som master flash eller SU-800 som commander, overførsel af flash-farveinformation
(CLS)
understøttet med indbygget flash og alle CLS-kompatible flashenheder
Synkroniseringsstik Synkroniseringsadapter AS-15 (ekstraudstyr)
Hvidbalance
Auto, glødelys, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, manuel
forudindstilling, alle med undtagelse af manuel forudindstilling med finindstilling
Hvidbalance-bracketing 3 billeder et trin ad gangen
Live View-objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F) • Manuel fokus (MF)
Indstilling af AF-metode Ansigtsprioriteret AF, bredt område-AF, normalt område-AF, følg motiv-AF
Autofokus
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt,
når Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv-AF er valgt)
Automatisk motivvælger Tilgængelig i indstillingerne i og j
Videolysmåling
TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Lysmålingsmetode
Matrix
Billedstørrelse (pixel) • 1.920 × 1.080, 30p/25p/24p, H høj/normal • 1.280 × 720, 30p/25p/24p,
H høj/normal • 640 × 424, 30p/25p, H høj/normal
og billedhastighed
En billedhastighed på 30 p (faktisk billedhastighed 29,97 bps) er mulig, hvis
der er valgt NTSC som videoindstilling; 25 p er mulig, hvis der er valgt PAL som
videoindstilling. Den faktiske billedhastighed, når 24 p er valgt, er 23,976 bps
Filformat
MOV
Videokomprimering
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformater Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed Indbygget mikrofon med monolyd eller ekstern stereomikrofon. Mulighed for justering
af følsomhed
Skærm
Lavtemperatur-polysilicium 3" (7,5 cm) TFT LCD-skærm med ca. 921.000 punkter
(VGA), 170° synsvinkel, søgerdækning på ca. 100 % og regulering af lysstyrke
Billedvisning
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder eller kalender) med zoom
under billedvisning, videoafspilning, slideshow, højlys, histogramvisning, automatisk
billedrotation og billedkommentar (op til 36 tegn)
USB
Hi-Speed USB
Videoudgang
NTSC, PAL
HDMI-udgang
Type C HDMI-port til ministik
Tilbehørsstik
Fjernbetjeningsledning MC-DC2 (ekstraudstyr), GPS-enhed GP-1 (ekstraudstyr)
Lydindgang
Stereostik med miniben (3,5 mm i diameter)
Understøttede sprog Arabisk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk,
finsk, fransk, tysk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk,
russisk, spansk, svensk, thai, tyrkisk
Batteri
Et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14
Lysnetadapter
Lysnetadapter EH-5b, kræver stik til lysnetadapter EP-5A (ekstraudstyr)
Stativgevind
1/4" (ISO 1222)
Mål (B × H × D)
Ca. 128 × 97 × 79 mm
Vægt
Ca. 560 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel;
ca. 510 g (kun kamerahus)
Anvendelsesområde 0 til 40°C, luftfugtighed: Under 85 % (ingen kondensering)
Temperatur
Medfølgende tilbehør Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14, batterioplader MH-24, øjestykkedæksel DK-5,
(kan variere fra land til land) gummiøjestykke DK-20, USB-kabel UC-E6, A/V-kabel EG-CP14, kamerarem AN-DC3,
kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til tilbehørssko BS-1, cd-rom med ViewNX 2
•Microsoft og Windows, Windows 7 er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.•Macintosh og QuickTime er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.•SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD
Card Association.•PictBridge er et varemærke.•HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface
er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.•Google Maps™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.•Produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres
respektive virksomheder.•Billeder i søgere og andre skærme i denne brochure er simulerede.

