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Prachtige opnamen. Direct verbinding maken.

24,2
megapixels
zonder OLPF

EXPEED

4

Bent u er klaar voor om
bijzondere opnamen te
maken? Met de gloednieuwe
Nikon D5300 als uw gids is

fotograferen met digitale spiegelreflexcamera’s van Nikon
nog interessanter geworden. Ervaar de beeldkwaliteit van
een spiegelreflexcamera met 24,2 effectieve megapixels,
een uitzonderlijk hoog aantal pixels dat garant staat voor een
voortreffelijke resolutie en rijke details. Profiteer van Nikon’s
exclusieve technologische hoogstandjes, zoals de nieuwe
EXPEED 4 beeldverwerkingsengine en Picture Control.
U zult versteld staan van de uitgelezen scherpte van
NIKKOR-objectieven, die bij veel professionele fotografen
over de hele wereld favoriet zijn. Dankzij de combinatie van
al deze elementen kunt u met de D5300 op een snelle en
plezierige manier het soort foto’s en films maken dat u altijd
al hebt willen creëren. Vervolgens kunt u via de ingebouwde
Wi-Fi verbinding maken met een smartapparaat en uw
®

foto’s direct delen. Het is nu tijd voor verbluffend fraaie
foto’s en films. Het is nu tijd om uw verhalen te delen.
Met de D5300 hebt u daarvoor alle middelen in handen.

Deel uw foto’s snel
via ingebouwde Wi-Fi

®

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW • Belichting: stand [M], 1/60 seconde, f/11 • Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard ©Kwaku Alston
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Geniet van een ongekend
fraaie beeldkwaliteit
Nikon maakt dit mogelijk dankzij de perfecte combinatie van beeldsensor,
beeldverwerkingsengine, Picture Control-technologie en NIKKOR-objectieven

24,2

Sensor met een groot aantal pixels:
het startpunt van scherpe opnamen

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW • Belichting: stand [M], 1/60 seconde, f/3.2 • Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid: ISO 200 • Picture Control: Portret

©Kwaku Alston

megapixels

De D5300 produceert
zonder OLPF
verbluffend scherpe, rijke
details en egale, natuurlijke huidtinten, onder
meer dankzij een zeer groot aantal pixels.
Een belangrijke bijdrage aan de superieure
beeldkwaliteit wordt geleverd door de nieuw
CMOS-sensor
ontwikkelde geavanceerde Nikon DX-formaat
CMOS-beeldsensor* van de D5300. Ongelooflijk fraaie kleuren.
Verbluffend scherpe details. Als het gaat om het bewaren van uw
meest gekoesterde herinneringen, biedt de D5300 dit allemaal.

Objectieven

Compromisloze optische kwaliteit

Picture
Control

Creëer een persoonlijke toon en kleur
met Picture Control

Maak een keuze uit een groot aantal verschillende
NIKKOR-objectieven om de gewenste creatieve
uitstraling te creëren. NIKKOR-objectieven genieten het
vertrouwen van veel professionele topfotografen uit de hele
wereld. Ze produceren beelden met een ongeëvenaarde scherpte
en maken zichtbaar een verschil wanneer ze worden gecombineerd
met Nikon-camera’s. Daarom vormen deze objectieven een
perfecte aanvulling op camera’s met
een beeldsensor met een hoge
resolutie, zoals de D5300.

*Ontworpen zonder een optisch laagdoorlaatfilter (OLPF). Hierdoor komen het
oplossend vermogen van de pixelrijke beeldsensor en de natuurgetrouwe scherpte
van NIKKOR-objectieven volledig tot hun recht, zodat details voortreffelijk worden
gereproduceerd.

EXPEED
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Natuurgetrouwe kleurreproductie, weinig
ruis en een hoge verwerkingssnelheid

U kunt profiteren van alle
mogelijkheden die 24,2
effectieve megapixels u bieden. Nikon’s
nieuwe EXPEED 4-beeldverwerkingsengine
produceert verfijnde kleuren voor uw al
foto’s en films. Dit unieke systeem voert
met een duizelingwekkende snelheid talloze bewerkingen uit
en produceert beelden van een uitzonderlijke kwaliteit. U kunt
rekenen op minder ruis, natuurgetrouwere tonen en diepere
zwarttinten, zelfs wanneer u opnamen maakt bij weinig licht of in
een schemerige ruimte. Dankzij Nikon’s exclusieve technologie
biedt de D5300 een standaard ISO-gevoeligheidsbereik van 100
tot 12.800, dat uitbreidbaar is tot het equivalent van ISO 25.600
(Hi 1). Zo kunt de effecten van cameratrilling voorkomen door bij
weinig licht kortere sluitertijden te gebruiken. Daarbij biedt de
camera bij elke gevoeligheids
instelling een voortreffelijke
kleurreproductie en prachtige
toongradaties. Zelfs bij een hoge
ISO-instelling zorgt de superieure
functie voor ruisonderdrukking
van Nikon voor prachtige
texturen met een minimum aan
kleurruis. EXPEED 4 verwerkt
enorme hoeveelheden gegevens
met een verrassend hoge
snelheid, zodat u doorlopend
opnamen kunt maken en erop
kunt vertrouwen dat de camera
al het moeilijke werk voor u doet.

U kunt het uiterlijk van uw foto’s en
films aanpassen met behulp van Nikon’s unieke
Picture Control-systeem. U hebt de keuze uit zes
instellingen*: Standaard, Neutraal, Levendig,
Monochroom, Portret en Landschap. Dankzij de
verbeterde kleurreproductie van de EXPEED 4
beeldverwerkingsengine biedt de D5300 helderdere,
mooiere beelden. U kunt de scherpte of het contrast
handmatig aanpassen en het
effect daarvan kunt u zelfs
tijdens livebeeld controleren.
*Selecteerbaar in de standen P, S, A
en M. In andere opnamestanden
selecteert de camera automatisch een
geschikte Picture Control-instelling.

Levendig

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 18-140mm
f/3.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW
• Belichting: stand [M], 1/20 seconde, f/8
• Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid:
ISO 12.800 • Picture Control: Standaard
©Kwaku Alston
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Deel prachtige momenten, direct en eenvoudig

• Objectief: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW • Belichting: stand [M], 1/500 seconde, f/2.8 • Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard ©Kwaku Alston

Ingebouwde Verzend uw beste opnamen

Wi-Fi

®

in enkele eenvoudige stappen

U kunt uw foto’s direct delen: Wi-Fi is al
ingebouwd in de D5300. Daarbij hebt u geen kabels of
accessoires nodig, alleen uw camera en uw smart
apparaat. U kiest eenvoudig de beelden die u wilt delen en
kunt ze direct downloaden naar uw smartphone of tablet.
Beelden kunnen ook worden overgezet terwijl u doorgaat
met fotograferen. Hiervoor zijn geen speciale computervaardigheden vereist. Met de D5300 kunt u eenvoudig
fantastische opnamen delen die u zojuist hebt gemaakt.
®

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW • Belichting: stand [A],
1/2000 seconde, f/4 • Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid: ISO 125 • Picture Control: Standaard
©Kwaku Alston

Verzend beelden direct naar Facebook,
Instagram en andere sociale netwerken
Maak indruk op uw vrienden door beelden
van de D5300 eenvoudig en snel met hen
te delen. De verbluffende kwaliteit van uw
beelden zal direct de aandacht trekken en
veel positieve reacties opleveren.

Uw smartapparaat als externe monitor
en afstandsbediening
Een Wi-Fi -verbinding is niet alleen handig
bij het bekijken van beelden, maar ook bij
het vastleggen van beelden. Met de functie
voor fotograferen op afstand kunt u de
sluiter op afstand ontspannen, terwijl uw
smartapparaat als een externe monitor
werkt waarop u het livebeeld kunt
controleren. Dit is perfect voor het
maken van groepsfoto’s.
®

De app op uw smartapparaat: snel en gemakkelijk
U maakt uw smartapparaat gereed voor verbinding
door de app Wireless Mobile Utility te downloaden
via de desbetreffende appwinkel. Dat gaat snel en
kost niets.

• Objectief: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW • Belichting: stand [M],
1/200 seconde, f/9 • Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard
©Kwaku Alston

Ingebouwde Nog meer mogelijkheden bij het
delen van beelden

GPS

U kunt beelden van de D5300 niet alleen delen via
Wi-Fi , maar ook van tags voorzien. Dankzij ingebouwde GPS
worden uw reizen nog interessanter, omdat u locatiegegevens*1 als
Exif-gegevens bij uw beelden kunt opslaan zonder dat u daarvoor
camera-uitbreidingen of accessoires nodig hebt. Met behulp van de
locatiegegevens kunt u ook tracklogs*2 maken die op reis perfect van
pas kunnen komen. U kunt de loggegevens gebruiken om uw reisroute
weer te geven in ViewNX 2, in de kaartweergave op NIKON IMAGE
SPACE of op een andere website voor
het delen van foto’s.
®

*1 De camera legt de breedtegraad,
lengtegraad, hoogte en UTC (Coordinated
Universal Time) vast. De compatibiliteit
kan per land verschillen.
*2 Deze functie werkt zelfs als de
camera is uitgeschakeld, zodat u
batterijvoeding bespaart.

Met Nikon’s service voor het delen en opslaan van beelden komen
gebruikers van Nikon in aanmerking voor maximaal 20 GB aan gratis
opslagruimte. Ook kunnen beelden met één klik worden gedeeld op
Facebook en Twitter. Kijk voor meer informatie op nikonimagespace.com.

Het scherm hierboven laat dat voor Android-apparaten zien
6
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Scherpe beelden van opwindende actiemomenten

Maak opnamen vanuit opvallende standpunten

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: 12-bits RAW • Belichting: stand [M], 1/1600 seconde, f/5.6 • Witbalans: Automatisch
• ISO-gevoeligheid: ISO 400 • Picture Control: Standaard ©Kwaku Alston

39-

Onderwerpen haarscherp vastleggen

Gebruik de 39 scherpstelpunten van de D5300 om
actiemomenten snel en scherp op hun hoogtepunt vast
te leggen, zelfs wanneer het onderwerp zich niet midden in het
beeld bevindt. De D5300 biedt dekking voor breedveld-AF met
een groot aantal scherpstelpunten, waaronder 9 kruissensoren
in het midden, zodat u met behulp van allerlei verschillende
autofocusopties, zoals Enkelpunts AF, Dynamisch veld-AF,
3D-tracking en Automatisch veld-AF, in de meeste situaties
uitstekend kunt scherpstellen.
punts AF

RGB-sensor met

2.016
pixels

Wanneer u foto’s maakt, kunt u erop vertrouwen dat de
D5300 de instellingen aanpast aan de verschillende opname- en licht
omstandigheden. De zeer nauwkeurige RGB-sensor met 2.016 pixels
van de camera verzamelt helderheids- en kleurgegevens die
door Nikon’s exclusieve systeem voor onderwerpherkenning
nauwgezet worden geanalyseerd. Alle elementen uit de opname
worden vervolgens gebruikt om nauwkeurig de beschikbare
hoeveelheid licht, de flitsbelichting, de autofocus en de witbalans
te berekenen. Dit alles wordt gemeten vlak voordat de sluiter ontspant.

5bps

39-punts AF-systeem

Intelligentie van de
camera voor betere foto’s

Actiemomenten vastleggen met 5 bps

Zelfs wanneer u opnamen maakt van sporten of ander
snelbewegende onderwerpen kan de D5300 de actie gemakkelijk
en nauwkeurig vastleggen. Snelle continu-opnamen van circa
5 bps* bieden meer kans om exact de juiste
beweging of gezichtsuitdrukking vast te
leggen. Voor natuurlijke portretopnamen
kunt u ook de ontspanstand voor een
continu lage snelheid van circa
3 bps* selecteren.
* Op basis van CIPA-richtlijnen.

Het voordeel van opnamen maken via de optische zoeker van een D-SLR-camera
De belangrijkste reden om een digitale spiegelreflexcamera te gebruiken is de optische zoeker, waarmee u het
onderwerp in elke lichtomstandigheid real-time en zonder vertraging kunt bekijken. Terwijl u door de zoeker kijkt,
kunt u de camera goed ondersteunen. Zo voorkomt u cameratrilling en worden uw beelden scherper. Ook kunt u
op deze manier snelbewegende onderwerpen volgen.
8

Opnamen vanuit een hoge hoek brengen een natuurlijke glimlach beter in beeld

Creëer unieke beelden door vanuit een lage hoek opnamen te maken

Unieke hoeken zorgen voor
lcd-monitor van uitzonderlijke foto’s

Brede kantelbare

81, cm/3,2inch

Soms bevindt de beste hoek voor een foto zich
niet op ooghoogte, maar bij de meeste camera’s
en smartapparaten is het moeilijk om de compositie te bepalen
vanaf een hoog of laag perspectief. Met de kantelbare
lcd-monitor van de D5300 kunt u werkelijk unieke standpunten
uitproberen. De brede, superscherpe en heldere lcd-monitor van
8,1 cm/3,2 inch met circa 1.037.000 beeldpunten
kan horizontaal van 0° tot 180° worden geopend
en kan van +180º tot -90º omhoog en omlaag
worden gedraaid. U kunt nu net zo gemakkelijk boven een menigte uit opnamen maken
als vanaf vlak boven de grond, terwijl u het
volledige beeld kunt blijven bekijken dat op
het gehele scherm wordt weergegeven.
Op het gebied van contrastdetectie-AF tijdens
livebeeld presteert de D5300 nog beter dan
eerdere modellen, omdat het onderwerp constant
scherp wordt gehouden dankzij een
snellere, nauwkeurigere
scherpstelbeweging*.

Maak gemakkelijker zelfportretten door de lcd-monitor naar u toe te draaien

*Afhankelijk van het gebruikte objectief
kunnen de prestaties verschillen.
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Met video van hoge kwaliteit krijgt
elk onderwerp de uitstraling van een film

Verleg uw creatieve grenzen

Speelgoedcamera-effect

Silhouet

De D5300 ondersteunt HDMI-uitvoer, zodat u foto’s/films kunt weergeven op een HD-tv.
Opmerking: voor de weergave is een C-type HDMI-minikabel vereist (in de handel verkrijgbaar).

Full-HD
D-film van

1080/60p

Leg bewegingen
moeiteloos vast

U kunt uw camcorder
thuis laten. De D5300
is ook een krachtige videocamera die
Full-HD D-films van 1.920 x 1.080 kan
opnemen die compatibel zijn met
60p/50p. Dat betekent dat opnamen
vloeiend zijn, zelfs bij snelbewegende
onderwerpen. De CMOS-beeldsensor met
24,2 effectieve megapixels en de EXPEED
4-beeldverwerkingsengine zorgen onder
alle lichtomstandigheden samen voor
scherpe filmbeelden met weinig ruis.
Door zijn authentieke D-SLR-ontwerp kunt
u de camera tijdens opnamen uit de hand
gemakkelijk stevig vasthouden en kunt u
een stabiele positie innemen, terwijl de
nieuwe, brede, kantelbare lcd-monitor een
groter, beter zichtbaar beeld biedt.
Stabiele opnamen uit de hand, minimale
cameratrilling en een uitgebreid
assortiment scherpe, betrouwbare
NIKKOR-objectieven vormen de
ingrediënten voor het maken van unieke
films, zelfs als u geen of slechts beperkte
ervaring met filmen hebt. En als u meer
wilt doen met uw films, kunt u ze met de
ingebouwde effecten van de D5300 een
leuke, creatieve uitstraling geven.
Vervolgens kunt u met behulp van de
gebruiksvriendelijke ingebouwde
bewerkingsfuncties filmclips, korte films
of andere creatief werk maken door uw
films en foto’s te combineren.

10

De D5300 kan stevig worden vastgehouden, zodat u gemakkelijk
filmopnamen uit de hand kunt maken

Vloeiende autofocus tijdens
video-opnamen

Hifi-audioregeling en
ingebouwde stereomicrofoon

De D5300 biedt een vloeiende autofocus,
zowel bij livebeeldopnamen als bij
video-opnamen. Dankzij de verbeterde AF
met meevolgende scherpstelling en de
fulltime-servo-AF (AF-F) blijft de camera
scherpstellen op het onderwerp als dit
beweegt. En met gezichtprioriteit-AF kan
de D5300 automatisch vluchtige
uitdrukkingen vastleggen. In combinatie
met het uitgebreide assortiment
NIKKOR-objectieven biedt de D5300 een
snelle en nauwkeurige autofocus voor
video-opnamen.

De audiokwaliteit maakt
een groot verschil bij de
beoordeling van een
video. Voor opnamen
onderweg beschikt de
D5300 over een ingebouwde
stereomicrofoon die automatisch of
handmatig in 20 stappen kan worden
ingesteld. De geluidsniveaus kunnen voor
en tijdens de video-opname gemakkelijk
visueel worden gecontroleerd op de
lcd-monitor, zodat u het geluid
comfortabel kunt regelen.

De beste opties voor stillere
filmopnamen
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Een ideaal objectief voor de
D5300. Door de stille
werking van dit objectief
zijn video-opnamen
effectiever, omdat u
dankzij de krachtige
vibratiereductie (VR)
filmopnamen uit de hand
kunt maken zonder dat u zich zorgen
hoeft te maken over cameratrilling.

HDR-schilderij

Speciale
effecten

Selectieve kleur

Voor unieke beelden en video’s

Foto’s bewerken na de opname

Ga creatief aan de slag en verfraai uw foto’s en films
met negen gebruiksvriendelijke speciale effecten.
Probeer het nieuwe effect HDR-schilderij of Speelgoedcameraeffect uit om uw beelden een opvallend artistiek tintje te geven.
Op de livebeeldmonitor kunt u voordat u de opname maakt zelfs
real-time controleren hoe het effect eruitziet*.

De D5300 beschikt over een aantal ingebouwde
bewerkingsfuncties waarmee u beelden
gemakkelijk kunt retoucheren. Een van deze functies is de nieuw
ontwikkelde D-Lighting-functie Personen, waarmee personen in
het beeld beter worden belicht, terwijl tegelijk de natuurlijke
sfeer van een donkerder achtergrond behouden blijft*.

*Filmopname en een voorbeeld van het effect vóór de opname zijn niet
beschikbaar in de stand HDR-schilderij.

*De camera selecteert automatisch maximaal drie onderwerpen voor de
D-Lighting-functie Personen.

Speciale effecten: Kleurenschets, Miniatuureffect, Selectieve kleur,
Silhouet, Speelgoedcamera-effect, HDR-schilderij, High-key, Low-key en
Nachtzicht.

Leg meer details vast bij licht met een

HDR / hoog contrast
Actieve Wanneer het contrast tussen de helderste en
D-Lighting donkerste delen van een onderwerp erg groot is,
biedt de D5300 twee oplossingen: HDR (hoog
dynamisch bereik) en Actieve D-Lighting. HDR biedt een
dramatischer effect en werkt het beste bij landschappen en
andere stilstaande onderwerpen*. Actieve D-Lighting is effectief
bij algemene onderwerpen met een hoog contrast, zoals mensen
of bewegende onderwerpen, en handhaaft een natuurlijke toon
terwijl toch een sterk effect wordt bereikt. Bij beide standen kunt
u het intensiteitsniveau selecteren.
*In de stand HDR maakt de camera twee opnamen wanneer de sluiter ontspant. Voor
beelden met een optimale scherpte wordt het gebruik van een statief aanbevolen.

Optionele ME-1
stereomicrofoon
Voor een betere audiokwaliteit
kiest u voor de optionele ME-1
stereomicrofoon die hifistereogeluid opneemt met een
minimum aan werkings
geluiden van het
autofocussysteem.

Retoucheermenu

Miniatuureffect

Actieve D-Lighting: UIT
Actieve D-Lighting: AAN

Zonder verwerking
Met D-Lighting (Personen)

Onderwerpstanden

Nog gemakkelijker fotograferen

Als uw onderwerp in een van de verschillende
populaire categorieën valt, kunt u uit 16 beschikbare
opties de juiste onderwerpstand kiezen. De D5300 kan automatisch de beste camera-instellingen kiezen, zodat u de resultaten
verkrijgt die u altijd al wilde. De vijf meestgebruikte onderwerpstanden, waaronder Portret en Landschap, kunnen direct met
behulp van de standknop
worden geselecteerd.
Voor andere standen,
zoals Zonsondergang,
Schemering en Voedsel,
zet u de standknop op
SCENE en selecteert u de
gewenste stand door aan
de instelschijf te draaien.
Stand Close-up
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Vergroot uw plezier door nieuwe ideeën te verkennen
Creatieve visie: NIKKOR-objectieven

Extra schitterende resultaten
Extra verlichting voor betere foto’s

Een van de belangrijkste voordelen die de D5300 biedt, is het gebruik van NIKKOR-
objectieven. Met elk objectief dat u gebruikt, kunt u de wereld op een compleet nieuwe
manier bekijken en vastleggen. Met groothoekobjectieven kunt u landschapsopnamen
en groepsfoto’s maken. Met teleobjectieven kunt u dichter bij de actie komen.
Micro-NIKKOR-objectieven leggen fijne details sterk vergroot vast terwijl
zoomobjectieven ongelooflijk veelzijdige opnamemogelijkheden
bieden. NIKKOR-objectieven zijn exclusief gemaakt voor
D-SLR-camera’s van Nikon en zijn vervaardigd met een
compromisloze kwaliteit.

WR-R10/WR-T10 draadloze afstandsbediening

Het is verbazingwekkend wat een beetje licht kan doen. Flitslicht
kan van een goede foto een fantastische foto maken. En met de
D5300 is fotograferen met een flitser eenvoudig. Het intelligente
i-DDL-flitssturingssysteem van Nikon beoordeelt automatisch het
omgevingslicht en berekent de juiste hoeveelheid verlichting die
nodig is voor een optimaal resultaat.

Met ingebouwde
flitser

Ingebouwde opklapbare flitser voor zowel ‘s nachts als overdag

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/2000 seconde, f/1.8 • Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid: ISO 100
• Picture Control: Standaard
©Kwaku Alston

Dit lichte en compacte objectief is geoptimaliseerd
voor DX-formaat camera’s en biedt zowel de
uitstekende scherpte als de prachtige onscherpe
achtergronden die u verwacht van een objectief
met een vaste brandpuntsafstand. Het snelle
diafragma maakt dit objectief bijzonder geschikt
voor portretten en biedt meer mogelijkheden om
te fotograferen bij weinig licht.

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

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

Dit opmerkelijk lichte, compacte en veelzijdige
micro-objectief vormt een uitstekende aanvulling op
DX-camera’s. Naast dynamische close-ups op ware grootte
(1x) kunt u met de brandpuntsafstand van 40 mm uiteenlopende
onderwerpen vastleggen, waaronder portretten en landschappen.
Een uitstekend Micro NIKKOR-objectief voor elke DX-fotograaf.

Ideaal voor bijna elke fotosituatie. Dit zeer veelzijdige
objectief heeft een dynamische zoomdekking van circa
16,7x, van groothoek tot supertele. Het objectief biedt ook
vibratiereductie (VR) voor een effect dat equivalent is met een sluitertijd die
3,5 stops* korter is. Een uiterst handig objectief voor wanneer u op reis bent.
*Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een DX-formaat
digitale SLR-camera, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale telestand.

Met de WR-R10 en WR-T10 draadloze afstandsbediening kunt u
probleemloos fotograferen op afstand*. Aangezien deze afstands
bedieningen werken met radiogolven, is fotograferen op afstand
zelfs mogelijk als obstakels zoals bomen de zichtlijn blokkeren.
U kunt een of meer camera’s waarop een WR-R10 is bevestigd
(het aantal camera’s is onbeperkt) aansturen door de WR-T10 als
zender te gebruiken. U kunt niet alleen de AF activeren door de
ontspanknop op de afstandsbediening half in te drukken en
continu-opnamen maken door de ontspanknop langer in te drukken,
maar u kunt de afstandsbedieningen ook gebruiken om diverse
functies van de D5300 te bedienen, waaronder filmopnamen.
*De maximaal bereikbare
afstand is circa 20 m. Het
geschatte bereik op een hoogte
van circa 1,2 m hangt af van de
weersomstandigheden en de aanof afwezigheid van obstakels.

Toepassingen voor beeldnavigatie en -bewerking:
ViewNX 2 (meegeleverd)/Capture NX 2 (optioneel)
SB-300

De techniek voor indirect flitsen biedt een
professionele uitstraling en is met de SB-300
heel eenvoudig*. Wanneer gewoon flitsen een
te directe of harde verlichting oplevert, kantelt u
de flitskop eenvoudig omhoog, zodat de juiste
hoeveelheid licht via het plafond weerkaatst en
een zachte, natuurlijke gloed biedt.

• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/500 seconde,
f/8 • Witbalans: Automatisch • ISO-gevoeligheid: ISO 400 • Picture
Control: Standaard
©Kwaku Alston

WR-T10 (zender)

Zonder ingebouwde flitser

Optionele flitser voor een natuurlijker verlichting

Brandpuntsafstand: 300 mm
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/20 seconde, f/3.2 • Witbalans: Automatisch
• ISO-gevoeligheid: ISO 200 • Picture Control: Standaard
©Kwaku Alston

De ingebouwde flitser van de D5300 komt
niet alleen ‘s nachts of binnenshuis van pas,
maar kan ook vervelende schaduwen
verzachten op gezichten van personen die
worden gefotografeerd met tegenlicht of
die een hoed dragen. De camera voegt
automatisch het juiste licht toe en wanneer
een stand zoals Automatisch of Portret is
ingesteld, klapt de ingebouwde flitser
automatisch op wanneer dat nodig is.

WR-R10 (ontvanger)

* De SB-300 ondersteunt geen geavanceerde
draadloze flitssturing.

Met de meegeleverde toepassing ViewNX 2 kunt u niet alleen
uw foto’s importeren, bekijken en bewerken en uw eigen originele films maken, maar ook beeldbewerkingsfuncties voor
bijvoorbeeld het wijzigen van het formaat of het aanpassen
van de helderheid gebruiken. Met Capture NX 2 kunt u NEFgegevens (Nikon’s RAW-gegevens) ten volle benutten, zodat u
uw beelden razendsnel
en probleemloos kunt
bewerken, zelfs als het om
grote bestanden gaat.
Naast RAW-ontwikkeling
biedt Capture NX 2 diverse
functies voor bijvoorbeeld
ViewNX 2
intuïtieve en eenvoudige
beeldbewerking met
behulp van kleurstuurpunten, een automatisch
retoucheerpenseel en
serieverwerking. Omdat u
het originele beeld intact
kunt laten, kunt u zich
volledig concentreren op
Capture NX 2
de beeldbewerking. Zowel
bij ViewNX 2 als bij Capture NX 2 kunt u uw eigen
Picture Control-instellingen gebruiken bij het ontwikkelen
van RAW-bestanden.
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Technologie die uw leven extra kleur geeft

Begrippenlijst
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1 Ontspanknop
2 Hoofdschakelaar
3 Infraroodontvanger
voor afstandsbediening
ML-L3 (voorzijde)

Gestroomlijnd ontwerp van buiten, geavanceerde technologie van binnen
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Compacte en lichte body

-

De D5300 is ontworpen voor mensen die veel onderweg zijn. Door de nieuwe
interne ontwerpstructuur is deze camera veel compacter en lichter dan de
D5200, terwijl de camera net zo duurzaam is. De grip is ook verbeterd, zodat u
de camerabody zowel bij opnamen door de zoeker als bij livebeeldopnamen
stabieler kunt vasthouden. Dit voorkomt cameratrilling en verbetert de scherpte.
Kies al naar gelang uw persoonlijke voorkeur voor een zwart, rood of grijs model
en gebruik dit krachtige apparaat om met veel plezier beelden vast te leggen.
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4 Knop voor belichtings
correctie/knop om
diafragma aan te
passen/knop voor
flitscorrectie

,

{

; AE-L/AF-L-knop/
beveiligingsknop

~ Knop voor ontspanstand/knop voor
continu-opnamestand/
zelfontspannerknop/
afstandsbedienings
knop

5 Informatie-knop

8 Standknop
9 Lampje voor AF-hulpverlichting/zelfontspanner/rode-ogenreductie

_

& Functieknop

) Objectiefontgrendeling

7 Filmopnameknop
=
>
?
@
[
\
]
^

: Knop voor
informatiebewerking

( Deksel over aansluitingen (aansluiting voor
externe microfoon,
USB- en AV-aansluiting,
accessoire-aansluiting,
HDMI-mini-aansluiting)

6 Livebeeldschakelaar
+

% Knop voor flitsstand/
flitscorrectie

< Instelschijf
= Weergaveknop
> Multi-selector
? OK-knop
@ Deksel
geheugenkaartsleuf
[ Knop Inzoomen op
weergave
\ Wisknop
] Toegangslampje
geheugenkaart

! Ingebouwde flitser

+ Infraroodontvanger
voor afstandsbediening
ML-L3 (achterzijde)

" Accessoireschoen
(voor optionele flitsers)

, Monitor
- Menuknop

# Stereomicrofoon
$ Luidspreker

. Zoekeroculair

_ Deksel van
batterijvak

/ Dioptrieregelaar

{ Statiefaansluiting

^ Knop Uitzoomen
op weergave/
Miniaturenknop/
Helpknop

Systeemoverzicht
ZOEKERACCESSOIRES

FLITSERS
DK-20C zoekercorrectielenzen
(-5 tot +3 m-1)

DG-2 zoekerloep

SB-910
Speedlight

DK-22 oculairadapter

SB-700
Speedlight
SB-400
Speedlight

DK-5 oculairkapje*
DR-6 hoekzoeker

SB-300
Speedlight

R1C1
close-up
Speedlight
commander-set

AS-15
synchronisatieflits
adapter

DK-25 rubberen oogschelp*

AFSTANDSBEDIENING, GPS-ACCESSOIRES EN
STEREOMICROFOON

TV-ACCESSOIRES

WR-R1 draadloze
afstandsbediening
(ontvanger/zender)

ME-1
stereomicrofoon
WR-T10

Tv**

WR-R10 draadloze
afstandsbediening
(ontvanger)

GP-1A GPS-apparaat

COMPUTERACCESSOIRES

WR-T10 draadloze
afstandsbediening
(zender)

MC-DC2
afstandsbedieningskabel

ML-L3
afstandsbediening

LICHTNETADAPTERS, BATTERIJEN EN OPLADERS

TOEPASSINGEN
VOOR SMART
APPARATEN

TAS

Capture NX 2

EH-5b
lichtnetadapter

EP-5A
stroomaansluiting

Smartapparaat**
(iOS/Android)

CF-DC2
halfzachte tas

De D5300 is voorzien van een nieuw ontworpen pentaspiegel die een
verbeterde vergroting van circa 0,82x biedt en tegelijk een beelddekking
van circa 95% handhaaft. Hierdoor krijgt u een duidelijk en nauwkeurig beeld,
zodat u comfortabel opnamen kunt maken.

Voor nog meer gebruiksgemak biedt de D5300 nu direct
toegang tot uw meestgebruikte instellingen. U drukt eenvoudig
op de “P”-knop en hoeft niet naar het menu te gaan. Tijdens de
weergave kunt u direct naar het retoucheermenu gaan of de
beelden selecteren die u naar uw smartapparaat wilt verzenden.

Om de brede lcd-monitor van
8,1 cm/3,2 inch van de D5300 ten volle
te benutten, is de beeldverhouding
gewijzigd van 4:3 in 3:2, waardoor het
hele beeldgebied op het scherm kan
worden weergegeven en u de details
van rand tot rand kunt controleren.

De D5300 is exclusief
ontworpen voor gebruik
met AF-S en AF-I
NIKKOR-objectieven die
zijn uitgerust met een
autofocusmotor.

Personal computer**
Camera Control Pro 2

*Meegeleverde accessoires **Producten die niet door Nikon worden gemaakt

Goedgekeurde geheugenkaarten

De volgende tabel geeft bij benadering het aantal opnamen aan dat kan worden opgeslagen op
een geheugenkaart van 16 GB (SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I) bij verschillende instellingen
voor beeldkwaliteit en beeldformaat.

De volgende SD-geheugenkaarten zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met de D5300.
Voor filmopnamen worden kaarten van klasse 6 of met een hogere schrijfsnelheid aanbevolen.
De opname kan onverwacht worden beëindigd als kaarten met een lagere schrijfsnelheid
worden gebruikt.

Beeldkwaliteit
NEF (RAW),
gecomprimeerd, 14 bits

Beeldformaat

Bestandsgrootte1

Aantal beelden1

Buffercapaciteit2

—

23,8 MB

437

6

NEF (RAW),
gecomprimeerd, 12 bits

—

19,0 MB

524
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Groot
Middel
Klein
Groot
Middel
Klein
Groot
Middel
Klein

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 Normaal

JPEG Basis

D5200

NIKKOROBJECTIEVEN

Geheugenkaartcapaciteit

JPEG Fijn

Brede monitor met schermvullende beeldweergave

FSA-L2 fieldscope-adapter
voor digitale
spiegelreflexcamera’s

ViewNX 2*

† Kan worden gedownload via de appwinkel van het smartapparaat (gratis).

“ P”-knop voor snelle instellingen

Pc-kaartadapter**
SD-geheugenkaartlezer**

UC-E17*/UC-E6 USB-kabel

Wireless Mobile Utility†

EN-EL14a oplaadbare
Li-ionbatterij*
MH-24
batterijlader*

SD-geheugenkaart**

SC-28/29 DDLafstandsbedieningskabel

FSA-L1 fieldscope-adapter
voor digitale
spiegelreflexcamera’s

HDMI-kabel**

WR-1

SB-910/700/400/300
Speedlights

DIGISCOPINGACCESSOIRES

EG-CP16 AV-kabel*

Optische zoeker voor een geconcentreerde scherpte

Studioflitsers**

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

2 GB3

SDHC-geheugenkaarten4

SDXC-geheugenkaarten5

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 Alle getallen zijn benaderingen. Het resultaat hangt af van het kaarttype, de camera-instellingen en het vastgelegde onderwerp.
2 Het maximumaantal opnamen dat bij gebruik van ISO 100 kan worden opgeslagen in het buffergeheugen. Het aantal neemt af
wanneer Ruisonderdrukking lange tijdopname, Automatische vertekeningscorrectie of Datum afdrukken is ingeschakeld.
3 Controleer of kaartlezers of andere apparaten waarmee de kaart wordt gebruikt kaarten van 2 GB ondersteunen.
4 Controleer of kaartlezers of andere apparaten waarmee de kaart wordt gebruikt SDHC-compatibel zijn. De camera ondersteunt UHS-I.
5 Controleer of kaartlezers of andere apparaten waarmee de kaart wordt gebruikt SDXC-compatibel zijn. De camera ondersteunt UHS-I.

D5300
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Specificaties voor Nikon D5300 digitale spiegelreflexcamera
Type camera
Objectiefvatting
Effectieve beeldhoek

Digitale spiegelreflexcamera
Nikon F-vatting (met AF-contacten)
Nikon DX-formaat; brandpuntsafstand is equivalent met circa 1,5 maal de brandpuntsafstand van
objectieven met een beeldhoek in FX-formaat
Effectieve pixels
24,2 miljoen
Beeldsensor
CMOS-sensor van 23,5 × 15,6 mm
Totaal aantal pixels
24,78 miljoen
Stofverwijderingssysteem Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (optioneel programma Capture NX
2 vereist)
Beeldformaat (pixels)
• 6.000 × 4.000 [L] • 4.496 × 3.000 [M] • 2.992 × 2.000 [S]
Bestandsindeling
• NEF (RAW): 12 of 14 bits, gecomprimeerd • JPEG: JPEG baseline-compatibel, compressie met de
beeldkwaliteit Fijn (circa 1:4), Normaal (circa 1:8) of Basis (circa 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: de foto wordt één keer opgeslagen in de NEF (RAW)-indeling en één keer in
de JPEG-indeling
Picture Control-systeem
Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap; geselecteerde Picture Control
kan worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen Picture Control-instellingen
Opslagmedia
SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
10_NL
Bestandssysteem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Zoeker
Spiegelreflexzoeker met pentaspiegel op ooghoogte
Beelddekking
Circa 95% horizontaal en 95% verticaal
Vergroting
Circa 0,82x (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand
18 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling
-1,7 tot +1,0 m-1
Scherpstelscherm
B-type BriteView Clear Matte Mark VII matglas
Reflexspiegel
Direct terugkerend
Diafragma
Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
Compatibele objectieven
Autofocus is beschikbaar bij AF-S- en AF-I-objectieven; autofocus is niet beschikbaar bij andere
G- en D-type objectieven, AF-objectieven (IX NIKKOR en objectieven voor de F3AF worden niet
ondersteund) en AI-P-objectieven; objectieven zonder CPU kunnen worden gebruikt in de stand M ,
maar de belichtingsmeter van de camera werkt niet. De elektronische afstandsmeter kan worden
gebruikt bij objectieven met een maximaal diafragma van f/5.6 of sneller
Type sluiter
Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter
Sluitertijd
1/4.000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2 LW, Bulb, Tijd
Flitssynchronisatiesnelheid X=1/200 seconde; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 seconde of langer
Ontspanstanden
8 (enkel beeld), ! (continu lage snelheid), 9 (continu hoge snelheid), J (stil ontspannen),
E (zelfontspanner), " (vertraagd op afstand (ML-L3)), # (direct op afstand (ML-L3)),
intervalfotografie wordt ondersteund
Beeldsnelheid
• ! Tot 3 bps • 9 Tot 5 bps (JPEG en 12-bits NEF/RAW) of 4 bps (14-bits NEF/RAW)
Opmerking: bij de beeldsnelheid wordt uitgegaan van continue servo-AF, handmatige belichting of
sluitertijdvoorkeuze, een sluitertijd van 1/250 sec. of korter, Ontspannen geselecteerd bij
Persoonlijke instelling a1 (Selectie AF-C-prioriteit) en standaardwaarden voor alle andere
instellingen
Zelfontspanner
2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; 1 tot 9 opnamen
Lichtmeetstand
DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 2.016 pixels
Lichtmeetmethode
• Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting II (G-, E- en D-type objectieven), kleurenmatrixmeting II (overige
CPU-objectieven) • Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 8 mm in
het midden van het beeld • Spotmeting: meet een cirkel van 3,5 mm (circa 2,5% van het beeld) in
het midden van het geselecteerde scherpstelpunt
• Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0 tot 20 LW • Spotmeting: 2 tot 20 LW
Meetbereik
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C)

Lichtmeterkoppeling
Belichtingsstanden

Belichtingscorrectie
Belichtingsbracketing
Belichtingsvergrendeling
ISO-gevoeligheid
(aanbevolen belichtingsindex)

Actieve D-Lighting
ADL-bracketing
Autofocus
Detectiebereik
Objectiefscherpstelling

Scherpstelpunt
AF-veldstanden
Scherpstelvergrendeling
Ingebouwde flitser
Richtgetal
Flitserregeling

CPU
Automatische standen ( i Automatisch, j Automatisch [flitser uit]), Automatisch programma
met flexibel programma ( P ), Sluitertijdvoorkeuze (S ), Diafragmavoorkeuze (A ), Handmatig (M ),
onderwerpstanden ( k Portret, l Landschap, p Kinderen, m Sport, n Close-up, o Nachtportret,
r Nachtlandschap, s Party/binnen, t Strand/sneeuw, u Zonsondergang, v Schemering,
w Dierenportret, x Kaarslicht, y Bloesem, z Herfstkleuren, 0 Voedsel), stand voor speciale
effecten ( (% Nachtzicht, g Kleurenschets, ' Speelgoedcamera-effect, ( Miniatuureffect,
3 Selectieve kleur, 1 Silhouet, 2 High-key, 3 Low-key, ) HDR-schilderij)
Kan worden aangepast met -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 LW of 1/2 LW in de standen P, S, A en M
3 opnamen in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de knop A(L)
ISO 100 tot 12.800 in stappen van 1/3 LW. Kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,7 of 1 LW
(equivalent met ISO 25.600) boven ISO 12.800; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid
beschikbaar
Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
2 opnamen
Nikon Multi-CAM 4800DX-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 39 scherpstelpunten
(waaronder 9 kruissensoren) en AF-hulpverlichting (bereik van circa 0,5 tot 3 m)
-1 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)
• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C), automatische AF-S/
AF-C-selectie (AF-A), anticiperende scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op basis van
status van onderwerp • Handmatige scherpstelling (MF): elektronische afstandsmeter kan worden
gebruikt
Keuze uit 39 of 11 scherpstelpunten
Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 9, 21 of 39 punten, 3D-tracking, automatisch veld-AF
Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige
servo-AF) of door op de knop A(L) te drukken
i, k, p, n, o, s, w, g, ': automatisch flitsen met automatisch opklappen
P, S, A, M, 0: handmatig opklappen via drukknop
Circa 12, 13 bij handmatig flitsen (m, ISO 100, 20°C)
DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met 2.016 pixels is beschikbaar bij de ingebouwde flitser en
de SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 of T103; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits
voor digitale spiegelreflexcamera's wordt gebruikt bij matrixmeting en centrumgerichte meting,
standaard i-DDL-flits wordt gebruikt voor digitale spiegelreflexcamera's met spotmeting

Flitsstanden

Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch met lange sluitertijd, automatisch
met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie met lange
sluitertijd, synchronisatie met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, synchronisatie op het tweede
gordijn met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn, uit
Flitscorrectie
-3 tot +1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Flitsgereedaanduiding
Brandt wanneer de ingebouwde flitser of een optionele flitser volledig is opgeladen; knippert nadat
de flitser op volle sterkte heeft geflitst
Accessoireschoen
ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling
Nikon Creatief
Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund met de SB-910, SB-900, SB-800 of SB-700
Verlichtingssysteem (CVS) als hoofdflitser of met de SU-800 als commander; doorgave van flitskleurinformatie wordt
ondersteund met alle CVS-compatibele flitsers
Synchronisatie-aansluiting AS-15 synchronisatieflitsadapter (apart verkrijgbaar)
Witbalans
Automatisch, Gloeilamplicht, Tl-licht (7 soorten), Direct zonlicht, Flitslicht, Bewolkt, Schaduw,
handmatige voorinstelling; alle met fijnafstelling, behalve handmatige voorinstelling
Witbalansbracketing
3 opnamen in stappen van 1
Objectiefscherpstelling bij • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime servo-AF (AF-F) • Handmatige
livebeeld
scherpstelling (MF)
AF-veldstanden
Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met meevolgende scherpstelling
Autofocus
Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt als
gezichtprioriteit-AF of AF met meevolgende scherpstelling is geselecteerd)
Automatische
Beschikbaar in de standen i en j
onderwerpselectie
Retoucheermenu
D-Lighting, Rode-ogencorrectie, Bijsnijden, Monochroom, Filtereffecten, Kleurbalans, Beeld-opbeeld, NEF (RAW)-verwerking, Formaat wijzigen, Snel retoucheren, Rechtzetten,
Vertekeningscorrectie, Fisheye, Lijntekening, Kleurenschets, Perspectiefcorrectie, Miniatuureffect,
Selectieve kleur, Film bewerken, Vergelijken
Filmlichtmeting
DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode
Matrix
Beeldformaat (pixels) en
• 1.920 × 1.080, 60p (progressief)/50p/30p/25p/24p, H hoog/normaal • 1.280 × 720, 60p/50p,
beeldsnelheid
H hoog/normaal • 640 × 424, 30p/25p, H hoog/normaal
Beeldsnelheden van 30p (werkelijke beeldsnelheid is 29,97 bps) en 60p (werkelijke beeldsnelheid is
59,94 bps) zijn beschikbaar als NTSC is geselecteerd als videostand; 25p en 50p zijn beschikbaar als
PAL is geselecteerd als videostand; werkelijke beeldsnelheid als 24p is geselecteerd is 23,976 bps
Bestandsindeling
MOV
Videocompressie
H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opname-indeling
Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat
Ingebouwde of externe stereomicrofoon, instelbare gevoeligheid
Maximale duur
29 min. en 59 sec. (20 min. bij 1.920 x 1.080, 60p/50p; 3 min. in de stand Miniatuureffect)
ISO-gevoeligheid
ISO 100 tot 12.800; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,7 of 1 LW (equivalent met ISO 25.600)
boven ISO 12.800
Monitor
Kantelbare TFT-monitor van 8,1 cm/3,2 inch (3:2) met circa 1.037.000 beeldpunten (720 × 480 × 3 =
1.036.800 beeldpunten), een kijkhoek van 170°, een beelddekking van circa 100% en instelbare
helderheid
Weergave
Schermvullende weergave en miniatuurweergave (4, 12 of 80 beelden of kalender) met
zoomweergave, filmweergave, diashows met foto's en/of films, histogramweergave, hoge lichten,
automatische beeldrotatie, fotoscore en beeldcommentaar (maximaal 36 tekens)
USB
Hi-Speed USB
Video-uitvoer
NTSC, PAL
HDMI-uitgang
C-type HDMI-mini-aansluiting
Accessoire-aansluiting
• Draadloze afstandsbedieningen: WR-1, WR-R10 (apart verkrijgbaar) • Afstandsbedieningskabel:
MC-DC2 (apart verkrijgbaar) • GPS-apparaten: GP-1/GP-1A (apart verkrijgbaar)
Audio-ingang
Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm); ondersteunt optionele ME-1 stereomicrofoon
Draadloze standaarden
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Communicatieprotocollen • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Werkingsfrequentie
2412-2462 MHz (kanaal 1 tot 11)
Bereik (zichtlijn)
Circa 30 m (uitgaand van geen interferentie; het bereik hangt af van de signaalsterkte en de aan- of
afwezigheid van obstakels)
Gegevenssnelheid
54 Mbps; maximale logische gegevenssnelheden volgens de IEEE-standaard; werkelijke snelheden
kunnen verschillen
Beveiliging
• Verificatie: open systeem, WPA2-PSK • Encryptie: AES
Draadloze configuratie
Ondersteunt WPS
Toegangsprotocollen
Infrastructuur
Ontvangstfrequentie voor 1575,42 MHz (C/A-code)
locatiegegevens
Geodetisch systeem
WGS84
Beschikbare talen
Arabisch, Bengali, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans,
Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Oekraïens,
Perzisch, Pools, Portugees (Portugal en Brazilië), Roemeens, Russisch, Spaans, Tamil, Thai,
Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds
Batterij
Eén EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij
Lichtnetadapter
EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5A stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting
1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D)
Circa 125 × 98 × 76 mm
Gewicht
Circa 530 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 480 gram (alleen
camerabody)
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoires EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij, MH-24 batterijlader, DK-5 oculairkapje, DK-25 rubberen
(kunnen per land of gebied
oogschelp, UC-E17 USB-kabel, EG-CP16 AV-kabel, AN-DC3 camerariem, BF-1B bodydop, BS-1
verschillen)
afdekkapje voor accessoireschoen, cd-rom met ViewNX 2
• De SD-, SDHC- en SDXC-logo's zijn handelsmerken van de SD Card Association. • PictBridge is een handelsmerk. • HDMI, het
HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing,
LLC. • Google en Android™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google Inc. • Wi-Fi is een gedeponeerd
handelsmerk van de Wi-Fi Alliance® • Product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve eigenaars. • Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monitoren in deze brochure zijn gesimuleerd.

Specificaties kunnen zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant worden gewijzigd. Oktober 2013
WAARSCHUWING

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT.
BEPAALDE DOCUMENTATIE WORDT ALLEEN OP CD-ROM GELEVERD.

Bezoek de website van Nikon Europe op: www.europe-nikon.com
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