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Creativiteit vanuit elk standpunt.

Inspirerend vanuit elke hoek:
kantelbare lcd-monitor

Stimuleer uw creativiteit:
speciale effecten voor foto’s en
Full HD-films

Dankzij de horizontaal uitklapbare,
kantelbare lcd-monitor kunt u met de
D5100 de wereld vanuit een uniek
standpunt vastleggen. Foto’s maken
en Full HD-films opnemen zal nooit
meer hetzelfde zijn.

Verken uw creatieve kanten met
de stand voor speciale effecten die
nu voor het eerst beschikbaar is op
een digitale spiegelreflexcamera
van Nikon. Hiermee kunt u werkelijk
unieke foto’s en Full HD-films maken.

Verbluffende beeldkwaliteit:
verwacht meer van de D5100
Vraag de kwaliteit die u verdient.
De D5100 legt onderwerpen vast
met rijke kleuren en fijne details,
en biedt een zeer hoge resolutie en
beeldkwaliteit voor zowel foto’s als
Full HD-films.

• Objectief: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED • Beeldkwaliteit: RAW (NEF) • Belichting: stand [S], 1/350 seconde, f/6.7 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard

Inspirerend vanuit elke hoek: met de kantelbare lcd
• Objectief: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Beeldkwaliteit: RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/180 seconde, f/5.6
• Witbalans: Automatisch • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard
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-monitor van de D5100 kunt u de wereld op uw eigen manier vastleggen

Terwijl ik de camera voor
mijn buik hield, paste ik mijn
positie iets aan totdat de
compositie helemaal naar
wens was!
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Voor een creatiever beeld
zoek ik graag een andere hoek.

Toen ik de camera lager dan op
ooghoogte hield, besefte ik dat de
wereld er heel anders kan uitzien.

Een normale opname op ooghoogte van de
fotograaf.

Duidelijk beeld,
trefzekere opname:
livebeeld en Full HD-film

Maak schitterende films: Full HD-films (1920 × 1080/30p) met het voordeel

Met de kantelbare lcd-monitor kunt u foto’s maken vanuit unieke
standpunten
De nieuwe, grote kantelbare lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) kan horizontaal tot
180° worden geopend, en kan omhoog en omlaag worden gedraaid
tussen +180° en -90°. Nu kunt u onderwerpen vanuit unieke
perspectieven bekijken, fotograferen en filmen. Probeer een
hoge hoek voor opnamen boven uw hoofd, houd de
camera voor uw buik voor onopvallende livebeeld- en
filmopnamen of gebruik een laag standpunt voor
opnamen laag bij de grond. U kunt de D5100 ook op
een statief of een andere stabiele ondergrond plaatsen,
zodat u uzelf kunt zien wanneer u een zelfportret maakt.
270˚

180˚

van een D-SLR

Dankzij de hoge resolutie (circa
921.000 pixels) en de grote kijkhoek
van de kantelbare lcd-monitor
kunt u de compositie gemakkelijk
controleren wanneer u livebeeld
gebruikt of Full HD-films opneemt.

De D5100 produceert D-films van uitzonderlijke kwaliteit dankzij de mogelijkheid van
Full HD-opnamen, fulltime servo-AF (AF-F) en een nauwkeurige belichtingsregeling.
Filmbewerking in de camera en geluidsopnamen (stereo met een optionele microfoon)
zijn ook mogelijk. Mede dankzij de voordelen van een digitale spiegelreflexcamera, zoals
prachtig onscherpe achtergronden, uitstekende prestaties bij een hoge ISOgevoeligheid en compatibiliteit met het uitgebreide assortiment NIKKORobjectieven, biedt de camera indrukwekkende mogelijkheden voor
filmopnamen.
De optionele stereomicrofoon ME-1 kan worden gebruikt om
stereogeluid op te nemen, terwijl hierbij tevens wordt voorkomen dat
het geluid van het objectief bij autofocus wordt opgenomen.

Stimuleer uw creativiteit:
• Objectief: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn • Belichting: stand [Selectieve kleur], 1/125 seconde,
f/5.6 • Witbalans: Automatisch • Gevoeligheid: Automatisch (ISO 280) • Picture Control: Standaard
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de stand voor speciale effecten biedt een verrassende reeks opties die u kunt
gebruiken wanneer u foto’s maakt of Full HD-films opneemt

Een opname kan er nu uitzien als een miniatuur
schaalmodel!
— Miniatuureffect

Ik wilde haar gelaatstrekken verzachten door haar te
omringen met een helder licht. — High-key

Het scherpstelveld wordt strategisch gewijzigd, zodat onderwerpen in
de verte eruitzien als miniaturen. Films met het miniatuureffect worden
op hoge snelheid afgespeeld.

Maak heldere, sfeervolle beelden die licht uitstralen.
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Opvallende effecten zoals deze zijn zeer
inspirerend. Mijn foto’s en films zien er nu uit
alsof ze zijn gemaakt met een geavanceerde
filmcamera!
— Selectieve kleur

Met één druk op een knop zien
mijn foto’s eruit als illustraties!
— Kleurenschets
Laat uw beelden eruitzien als kleurige
tekeningen. Films die in deze stand zijn
opgenomen, worden afgespeeld als een
diashow van een reeks foto’s.

Selecteer maximaal drie kleuren die in het beeld worden
weergegeven, waarbij de rest zwart-wit blijft.

Maak uw foto’s en films nog leuker en
artistieker: stand voor speciale effecten
Uw beelden zouden er altijd moeten uitzien zoals u dat wilt.
Eén manier om dit te bereiken is de standknop in te stellen
op EFFECTS en te kiezen uit creatieve opties zoals Selectieve
kleur, Kleurenschets en Miniatuureffect. U kunt deze effecten
gebruiken terwijl u de opname maakt.

Autofocus voor scherpere onderwerpen tijdens
livebeeld en Full HD-filmopnamen
De D5100 helpt u scherp te stellen met behulp van diverse
scherpstelstanden voor verschillende soorten onderwerpen,
zelfs tijdens livebeeld of Full HD-filmopnamen.
Gebruik eenvoudig de stand AF-F als u wilt dat de camera
tijdens de opname automatisch blijft scherpstellen.

Schakel eenvoudi
g
tussen foto’s en
Full HD-filmopna
men
tijdens livebeeld

Met de D5100 bevestigt Nikon zijn
ergonomische superioriteit.
Met een nieuwe schakelaar naast de
standknop activeert u livebeeld, terwijl
u een filmopname kunt starten door
eenvoudig te drukken op de speciale
knop naast de ontspanknop.
En ondertussen houdt u een stabiel
beeld van het onderwerp.

Wanneer je de details weglaat, krijg
je soms een spectaculair beeld.
— Silhouet

Ik benadrukte de sfeer van het
onderwerp door eenvoudig deze stand
— Low-key
te kiezen.

Het is verrassend dat de camera
zelfs zo’n donker onderwerp kan
vastleggen. — Nachtzicht

Leg onderwerpen in silhouet vast tegen een
heldere achtergrond.

Maak prachtige, donkere beelden met
opvallende hoge lichten.

Maak monochrome beelden (zwart-wit) bij
zeer weinig licht.

Verbluffende beeldkwaliteit:

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn • Belichting: stand [A], 1/750 seconde, f/5.6
• Witbalans: Schaduw • HDR: 3 LW, Laag • Gevoeligheid: ISO 200 • Picture Control: Levendig

Objectief: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/90 seconde, f/5.6
• Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard
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verwacht meer van de beeldsensor en EXPEED 2 van de D5100
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De beelden die ik vandaag maak,
moeten net zo mooi en scherp zijn als
het moment dat ze vastleggen.
Beeldkwaliteit van een klasse apart: beeldsensor met 16,2 effectieve
megapixels en EXPEED 2-beeldverwerkingssysteem
Aangezien de D5100 beschikt over de nieuwste technologieën voor Nikon’s
digitale spiegelreflexcamera’s, zoals de DX-formaat CMOS-sensor en het EXPEED
2-beeldverwerkingssysteem, biedt deze camera een uitstekende beeldkwaliteit.

Ik wilde vastleggen wat ik zag,
zowel in donkere als lichte delen.

Bekijk de details en ontdek de superieure
beeldkwaliteit, scherpte en hoge resolutie.

Beelden van hoge
kwaliteit die alleen
Nikon kan bieden

Zeer heldere en scherpe beelden, zelfs bij
weinig licht

Scherpe foto’s met weinig ruis, zelfs bij
weinig licht.

De D5100 beschikt over alle technologieën die u
nodig hebt voor uitstekende resultaten, zelfs als er
maar weinig licht beschikbaar is. De CMOS-sensor
biedt een opmerkelijk groot ISO-bereik (ISO 100 tot
6400*) met minder ruis. Hierdoor kunt u fotograferen
met kortere sluitertijden en onderwerpen met minder
onscherpte vastleggen. Zelfs opnamen uit de hand
en Full HD-films zien er prachtig uit bij weinig licht.

* Het ISO-bereik kan worden uitgebreid tot Hi 2 (equivalent met ISO 25.600), waardoor u over nog meer
mogelijkheden beschikt bij zeer weinig licht.

Overbelicht

Prachtige details in hoge lichten én schaduwen: HDR
(hoog dynamisch bereik)
Wanneer u extreme contrasten fotografeert, zoals zonverlichte wolken met een
donkere voorgrond in de schaduw, was het voorheen vrij moeilijk om beide onderdelen
goed vast te leggen. Dat is nu verleden tijd. Bij de instelling HDR maakt de D5100
twee opnamen wanneer de sluiter ontspant: één overbelichte en één onderbelichte.
Vervolgens voegt de camera de twee beelden samen in één beeld met een zeer groot
dynamisch bereik, maar met minder ruis en rijkere kleurgradaties dan ooit tevoren.*
* Gebruik van een statief wordt aanbevolen.

Prachtige balans tussen licht en schaduw:
Actieve D-Lighting
CMOS-sensor

Naast de uitstekende CMOS-sensor,
die prachtige beelden produceert,
gebruikt de D5100 ook Nikon’s
beproefde EXPEED 2-beeldverwer
kingssysteem dat zorgt voor een
razendsnelle gegevensverwerking en
foto’s en films met een uitzonderlijke
beeldkwaliteit.

Actieve D-Lighting, dat in uiteenlopende situaties kan
worden toegepast, geeft de hoge lichten en schaduwen
van contrastrijke onderwerpen automatisch goed
weer, zodat het resultaat meer overeenkomt met wat
het menselijk oog heeft waargenomen.
Laat Actieve D-Lighting op Automatisch
staan voor een automatische aanpassing
of selecteer de sterkte op basis van de
opnameomstandigheden.

Met Actieve D-Lighting

Zonder Actieve D-Lighting

Onderbelicht

HDR of Actieve D-Lighting:
welke moet u gebruiken?
Als u een onderwerp met een zeer
hoog contrast wilt vastleggen en
details in het gehele bereik wilt
behouden, is HDR de juiste keuze.
Aangezien hierbij twee opeenvolgende
opnamen moeten worden gemaakt,
is dit niet geschikt voor bewegende
onderwerpen. Als u een bewegend
onderwerp fotografeert, wordt Actieve
D-Lighting aanbevolen. U kunt Actieve
D-Lighting ook gebruiken met snelle
continu-opnamen of combineren met
HDR voor een sterker effect.

Meer Nikon-innovaties die u helpen betere foto’s te maken

Eenvoudige zelfportretten en close-upopnamen: infraroodontvangers voor
afstandsbediening op de voor- en achterzijde
van de camera
Afstandsbediening ML-L3
(optioneel)

Optimale camera-instellingen binnen
handbereik: zestien onderwerpstanden
De D5100 biedt onderwerpstanden voor uiteen
lopende onderwerpen. De vijf meestgebruikte
standen zijn toegankelijk via de standknop, terwijl u
de andere kunt selecteren door de standknop op
SCENE te zetten en aan de instelschijf te draaien.
Nadat u een stand hebt geselecteerd, kiest de
camera automatisch de camera-instellingen die
het beste resultaat opleveren. Met de onderwerp
standen van Nikon hoeft u zich nooit zorgen te
maken over ingewikkelde camera-instellingen.
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Voedsel

Nachtportret

Extra licht waar dat nodig is:
intelligente, automatisch opklapbare flitser
De ingebouwde opklapbare flitser van de D5100 is
onontbeerlijk in donkere situaties of bij onderwerpen
met tegenlicht en zorgt dat dergelijke onderwerpen
automatisch* worden verlicht. Dankzij i-DDLflitssturing krijgt u natuurlijk uitziende resultaten.
Sport

Zonsondergang

* Wanneer de opnamestand is ingesteld op
Automatisch, Portret, Kinderen, Close-up,
Nachtportret, Party/binnen, Dierenportret of
Kleurenschets.

Functie voor
beeldsensorreiniging

Opmerking: De D5100 biedt de volgende onderwerpstanden: Portret, Landschap, Kinderen, Sport, Close-up, Nachtportret, Nachtlandschap,
Party/binnen, Strand/sneeuw, Zonsondergang, Schemering, Dierenportret, Kaarslicht, Bloesem, Herfstkleuren en Voedsel.

Optische zoeker met een
beelddekking van circa
95%: voor een helder

Beeldsensor

beeld en comfortabel
fotograferen zonder
vertraging

Laagdoorlaatfilter

Heldere en scherpe foto’s:

Minder stof betekent heldere
beelden. Nikon’s exclusieve
systeem verwijdert stof van het
optische laagdoorlaatfilter voor de
beeldsensor en leidt het stof weg
van belangrijke onderdelen in de
camera.

snelle continu-opnamen van circa
4 beelden per seconde

Leg het onderwerp nauwkeurig
vast met een grote beelddekking:

Als u foto’s maakt met behulp van livebeeld met de optie Automatisch
of Automatisch (flitser uit), selecteert de automatische onderwerp
selectie* automatisch de meest geschikte onderwerpstand, waarbij
een keuze wordt gemaakt uit Portret, Landschap, Close-up en
Nachtportret. Op deze manier zorgt de D5100 voor optimale resultaten,
zodat u meer tijd hebt om zich op de opname te concentreren.

11-punts AF-systeem

c Portret

d Landschap
Z Automatisch**

e Close-up f Nachtportret
b Automatisch (flitser uit)**

* Bij gebruik van AF.
** Wordt geselecteerd als de camera een situatie detecteert waarvoor Portret, Landschap,
Close-up of Nachtportret niet geschikt is of voor onderwerpen waarvoor Automatisch of
Automatisch (flitser uit) geschikt is.

De elf scherpstelpunten van de D5100,
waaronder een kruissensor, dekken een groot
deel van het beeld en leggen het onderwerp
scherp vast. In de stand 3D-tracking (11 punten)
wordt het systeem voor onderwerpherkenning
gebruikt om te zorgen dat de camera blijft
scherpstellen op het onderwerp, ook al verandert
de compositie.

Sturingsbuisjes voor
luchtstroom

Nikon’s ingebouwde systeem
voor stofverwijdering

Leg altijd het juiste moment vast:

Laat de camera de beste stand voor het onderwerp
selecteren: automatische onderwerpselectie

Airflow controlsysteem

Een verlengstuk van uw handen:
compact, licht ontwerp als goed voorbeeld
van Nikon’s vermaarde ergonomie

Dankzij een laag energieverbruik
kunt u met de batterij circa
660 beelden per lading maken*
* Op basis van CIPA-normen.
Oplaadbare Li-ionbatterij
EN-EL14 (meegeleverd)

Dankzij intuïtieve knoppen en een vorm die
op natuurlijke wijze in uw handen past, kunt u
de camera probleemloos lange tijd achtereen
gebruiken.
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Uw hulpmiddelen voor dynamische prestaties

Onbeperkte creativiteit

Creëer uw eigen stijl:

Vergroot uw blik: NIKKOR-objectieven

Picture Controls

Kwaliteit voor uiteenlopende toepassingen

Pas het uiterlijk en de sfeer van uw foto’s aan
uw smaak aan met Picture Controls. U hebt de
keuze uit zes instellingen: Standaard, Neutraal,
Levendig, Monochroom, Portret en Landschap.
U kunt de instellingen aanpassen en opslaan voor
toekomstig gebruik.

Digitale spiegelreflexcamera’s vergroten uw fotografeerplezier dankzij een
verscheidenheid van verwisselbare objectieven. NIKKOR-objectieven
worden zeer geprezen door fotografen uit de hele wereld en zijn
verkrijgbaar in een groot aantal brandpuntsafstanden. Het
uitgebreide assortiment omvat modellen met een vaste
brandpuntsafstand en zoom-, fisheye-, micro- en PC-Eobjectieven.
Opmerking: de D5100 is uitsluitend ontworpen voor gebruik met NIKKOR
AF-S- en AF-I-objectieven die zijn uitgerust met een autofocusmotor.

Standaard

Monochroom
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Portret

Landschap

Levendig

Uw ingebouwde camera-assistent:

Stilte wanneer u dat nodig hebt:

systeem voor onderwerpherkenning

stille ontspanstand

Met behulp van de RGB-sensor met 420 pixels
en de CMOS-beeldsensor kan de D5100 het
soort onderwerp herkennen en de automatisch
belichting, autofocus, automatische witbalans en
i-DDL-flitssturing optimaal instellen. De functie
voor gezichtprioriteit-AF maakt ook gebruik van
deze technologie.

Soms kan het geluid van de sluiter het onderwerp
verstoren. In de stille ontspanstand wordt het
geluidsvolume van de interne
mechanismen van de D5100
verminderd, bijvoorbeeld
door de snelheid van de
spiegelbeweging op het
moment dat de foto wordt
gemaakt, te verlagen.

Systeem voor onderwerpherkenning
RGB-sensor met 420 pixels

Neutraal

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Met dit krachtige supertelezoomobjectief met vibratiereductie (VRII)
kunt u dicht bij verafgelegen onderwerpen komen terwijl u uit de hand
fotografeert. Het sterke compressie-effect zorgt voor dynamische
beelden. Uitstekend geschikt voor sport en wilde dieren.
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Beeldsensor

Bekijk uw beelden op een HD-tv:

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

HDMI-uitgang
AF
•Onderwerp wordt
geïdentificeerd
•Wijzigingen in de
compositie worden
gedetecteerd
•Gezichtprioriteit-AF

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Dankzij een lange werkafstand en vibratiereductie (VRII) kunt u met dit
objectief macrofoto’s uit de hand maken van onderwerpen die moeilijk
te benaderen zijn.

AE en i-DDLflitssturing

Automatische
witbalans

•Hoge lichten worden geanalyseerd
•Gezichtsherkenning

•Lichtbron wordt
geïdentificeerd
•Gezichtsherkenning

Weergave
• Inzoomen op gezicht

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

Compacte objectieven met een vaste brandpuntsafstand, zoals
dit objectief, produceren prachtig onscherpe achtergronden voor
portretten, maar ook scherpe foto’s uit de hand bij het maximale
diafragma, zelfs bij weinig licht.

Geniet van foto’s en films op uw televisie
en gebruik de afstandsbediening van de
tv om de weergave te regelen.*

Benadruk het perspectief in uw foto’s met dit ultragroothoekzoom
objectief. Uitstekend geschikt voor weidse landschappen, maar ook
voor kleine ruimten zoals krappe interieurs.

* Alleen bij CEC-compatibele HDMI-tv’s.

Eenvoudige verlichting:
Speedlight-flitsers
De D5100 bevat een handige, ingebouwde opklapbare
flitser, maar met optionele Speedlight-flitsers is inspirerende
flitsfotografie nog gemakkelijker en creatiever. De compacte
en lichte SB-400 is zeer draagbaar en biedt i-DDL-flitssturing
en indirect flitsen, terwijl de multifunctionele
SB-700 compatibel is met diverse
functies van het Nikon Creatief
Verlichtingssysteem.

Directe nabewerking in de camera:
foto- en filmbewerkingsfuncties
De D5100 biedt talloze bewerkingsfuncties, waaronder
Formaat wijzigen, NEF (RAW)-verwerking en Filtereffecten,
zoals Skylight, Warm filter en Ster. Naast Snel retoucheren
en Film bewerken zijn er aanvullende functies zoals
Vertekeningscorrectie en Fisheye.
Fisheye

Ster

Andere items in het retoucheermenu • D-Lighting • Rode-ogencorrectie • Bijsnijden (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 en 1:1) • Monochroom (Zwart-wit, Sepia en Koelblauw)
• Filtereffecten (Rood versterken, Groen versterken, Blauw versterken en Zacht) • Kleurbalans • Beeld-op-beeld • Rechtzetten • Lijntekening • Kleurenschets
• Perspectiefcorrectie • Miniatuureffect • Selectieve kleur

SB-400

Indirect flitsen met de SB-700 voor een natuurlijker uitziend flitseffect.
SB-700

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Beeldkwaliteit: RAW (NEF) •
Belichting: stand [M], 1/60 seconde, f/4 • Witbalans: Automatisch • Gevoeligheid: ISO 400 •
Picture Control: Standaard

Ga een stap verder met uw beelden
Software
Uw toolbox voor beeldbewerking: ViewNX 2 (meegeleverd)

Onderdelen en bediening

Met deze eenvoudige en intuïtieve software haalt u het beste uit uw foto’s
en Full HD-films. Met ViewNX 2 kunt u niet alleen beelden importeren
en bekijken. Het programma biedt ook beeldbewerkingsfuncties zoals
Formaat wijzigen, Helderheid, Uitsnijden, Rechtzetten en NEF (RAW)beeldverwerking. De filmbewerkingsfuncties helpen
u snel en gemakkelijk originele films te maken.
Ook my Picturetown, Nikon’s eigen service voor
het opslaan en delen van beelden, werkt naadloos
samen met View NX2. U kunt zich rechtstreeks
vanuit de software bij de site aanmelden en zo
gemakkelijk beelden uploaden zonder browser.
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Snelle, eenvoudige en intuïtieve beeldbewerkings
software: Capture NX 2 (optioneel)
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:

1 Knop voor belichtingscorrectie/
diafragmaknop/knop voor
flitscorrectie
2 Ontspanknop
3 Hoofdschakelaar
4 Infraroodontvanger (voorzijde)
5 Informatieknop
6 Livebeeldschakelaar
7 Filmopnameknop
8 Standknop
9 Lampje voor AF-hulpverlichting/
zelfontspanner/rode-ogenreductie
! Ingebouwde flitser

Capture NX 2 is uitermate gebruiksvriendelijk en biedt
diverse beeldbewerkingsfuncties op basis van de
U Point® -technologie. U kunt een groot aantal beeld
bewerkingstechnieken gemakkelijk toepassen door
eenvoudig verschillende soorten sturingspunten in het
beeld te plaatsen en schuifregelaars aan te passen.
Met behulp van selectiesturingspunten kunt u talloze
verbeteringen, zoals D-Lighting en helderheid, met de
gewenste sterkte toepassen op een geselecteerd gebied.

" Accessoireschoen (voor optionele
Speedlight-flitser)
# Luidspreker
$ Microfoon
% Knop voor flitsstand/flitscorrectie
& Zelfontspannerknop/functieknop
( Deksel over aansluitingen
(accessoire-aansluiting, USB- en
AV-aansluiting, mini-pins HDMIaansluiting, aansluiting voor
externe microfoon)
) Objectiefontgrendeling
~ Infraroodontvanger (achterzijde)

^

+ Monitor
, Menuknop/knop voor reset met
twee knoppen
- Zoekeroculair
. Dioptrieregelaar
/ Knop voor informatiebewerking/
knop voor reset met twee knoppen
: AE-L/AF-L-knop/beveiligingsknop
; Instelschijf
< Weergaveknop
= Multi-selector
> OK-knop

? Deksel geheugenkaartsleuf
@ Toegangslampje geheugenkaart
[ Knop inzoomen op weergave
\ Wisknop
] Knop miniaturen/uitzoomen op
weergave/help
^ Deksel van batterijvak
_ Statiefaansluiting
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Slimme service voor het delen en opslaan van foto’s: my Picturetown
Op Nikon’s eigen website my Picturetown kunt u uw beelden gemakkelijk opslaan,
beheren en delen met familie en vrienden wereldwijd. Het lidmaatschap is gratis en
geeft recht op het opslaan van maximaal 2 GB aan foto’s en/of films. En met een
aanvullende betaalde registratie kunt u uw capaciteit uitbreiden tot maar liefst 200 GB*!
Gebruik my Picturetown altijd en overal.

Systeemoverzicht
ZOEKERACCESSOIRES
Zoekercorrectielenzen
DK-20C (-5 tot +3 m-1)

* Kosten en beschikbaarheid kunnen per land verschillen.

Speedlight
SB-910

Zoekerloep
DG-2

http://mypicturetown.com

NIKKOR-OBJECTIEVEN

FLITSERS
Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Oculairadapter DK-22

Close-up
Speedlight
commander-set
R1C1

Nikon Speedlights
SB-910/700/400

Studioflitsers**

De D5100 is uitsluitend
ontworpen voor gebruik
met AF-S en AF-I NIKKORobjectieven die zijn uitgerust
met een autofocusmotor.

DDL-afstandsbedienings‑
kabel SC-28, 29
Flitsadapter AS-15

Oculairkapje DK-5*
Hoekzoeker DR-6

Geheugenkaartcapaciteit

Goedgekeurde geheugenkaarten

De volgende tabel geeft bij benadering het aantal foto’s aan dat kan worden opgeslagen op
een Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC-kaart van 8 GB bij verschillende instellingen voor
beeldkwaliteit en -formaat.

De volgende SD-geheugenkaarten zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met de D5100.
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

Beeldformaat

NEF (RAW) + JPEG Fijn*3
NEF (RAW) + JPEG Normaal*3
NEF (RAW) + JPEG Basis*3
NEF (RAW)
JPEG Fijn
JPEG Normaal
JPEG Basis

Groot
Middel
Klein
Groot
Middel
Klein
Groot
Middel
Klein
–
Groot
Middel
Klein
Groot
Middel
Klein
Groot
Middel
Klein

Bestandsgrootte*1 Aantal beelden*1

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

244
279
311
285
307
325
311
324
333
343
844
1.400
3.300
1.600
2.900
6.200
3.300
5.700
11.400

Buffercapaciteit*2

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

		

SD-geheugenkaarten

SDHC-geheugenkaarten*5

SanDisk		
Toshiba		

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

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

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

SDXC-geheugenkaarten*6

64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB
—
—
—

*1 Alle getallen zijn bij benadering. De bestandsgrootte varieert afhankelijk van het onderwerp van de foto.
*2 Maximumaantal opnamen dat bij gebruik van ISO 100 kan worden opgeslagen in het buffergeheugen.
Neemt af als ruisonderdrukking bij lange belichting of automatische vertekeningscorrectie is ingeschakeld.
*3 Beeldformaat alleen van toepassing op JPEG-beelden. De grootte van NEF (RAW)-beelden kan niet
worden gewijzigd. De bestandsgrootte is het totaal voor NEF (RAW)- en JPEG-beelden.
*4 Controleer of kaartlezers of andere apparaten waarmee de kaart wordt gebruikt kaarten van 2 GB ondersteunen.
*5 Controleer of kaartlezers of andere apparaten waarmee de kaart wordt gebruikt SDHC-compatibel zijn.
De camera ondersteunt UHS-1.
*6 Controleer of kaartlezers of andere apparaten waarmee de kaart wordt gebruikt
SDXC-compatibel zijn. De camera ondersteunt UHS-1.

Rubberen oogschelp
DK-20*

TV-ACCESSOIRES
HDMI-kabel**†

AFSTANDSBEDIENING, GPS-ACCESSOIRES EN
STEREOMICROFOON

AV-kabel EG-CP14*†

GPS-eenheid
GP-1

Afstandsbedieningskabel
MC-dc2

Stereomicrofoon
ME-1

Fieldscope-adapter voor
digitale reflexcamera’s
FSA-L1
Tv-monitor**

TAS

Oplaadbare Li-ionbatterij
EN-EL14*

SD-geheugenkaart**

Pc-kaartadapter**
SD-geheugenkaartlezer**

Personal computer**

USB-kabel UC-E6*

Lichtnetadapter
EH-5b

Stroomaansluiting
EP-5A

Fieldscope-adapter voor
digitale reflexcamera’s
FSA-L2

COMPUTERACCESSOIRES

Draadloze
afstandsbediening
ML-L3

LICHTNETADAPTERS, BATTERIJEN EN BATTERY PACKS

Batterijlader MH-24*

DIGISCOPINGACCESSOIRE

Halfzachte tas
CF-DC2

† Als een film die is opgenomen in stereo met een optionele stereomicrofoon ME-1, wordt weergegeven op een televisie die met
een AV-kabel op de camera is aangesloten, wordt monogeluid weergegeven. HDMI-aansluitingen ondersteunen stereo-uitvoer.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

* Meegeleverde accessoires

** Niet van Nikon

Specificaties voor de Nikon D5100 digitale spiegelreflexcamera
Type
Objectiefvatting
Effectieve beeldhoek
Effectieve pixels
Beeldsensor
Totaal aantal pixels
Stofverwijderingssysteem
Beeldformaat (pixels)
Bestandsindelingen

Digitale spiegelreflexcamera
Nikon F-vatting (met AF-contacten)
Circa 1,5x de brandpuntsafstand (Nikon DX-formaat)
16,2 miljoen
CMOS-sensor van 23,6 × 15,6 mm
16,9 miljoen
Beeldsensorreiniging, airflow control-systeem, referentiegegevens voor stofverwijdering
(optioneel programma Capture NX 2 vereist)
4928 × 3264 (groot), 3696 × 2448 (middel), 2464 x 1632 (klein)
• NEF (RAW): 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 als NEF (RAW)-bestand en één keer als JPEGbestand
Picture Control-systeem Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap; geselecteerde Picture
Control kan worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen Picture Controls
Media
SD- (Secure Digital), SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
Bestandssysteem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Zoeker
Spiegelreflexzoeker met pentaspiegel op ooghoogte
Beelddekking
Circa 95% horizontaal en 95% verticaal
Vergroting
Circa 0,78x (50 mm f/1.4-objectief op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand
17,9 mm (-1,0 m-1)
Dioptrieregeling
-1,7 tot +0,7 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 groter.
Type sluiter
Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter
Sluitertijd
1/4000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2 LW; bulb; tijd (vereist optionele
afstandsbediening ML-L3)
Flitssynchronisatiesnelheid X=1/200 seconde; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 seconde of langer
Ontspanstand
8 (enkel beeld), s (continu), E (zelfontspanner), " (afstandsbediening met vertraagde
ontspanning), # (afstandsbediening met snelle ontspanning), J (stil ontspannen)
Beeldsnelheid
Tot 4 bps (handmatige scherpstelling, stand S of M, sluitertijd van 1/250 seconde of korter;
standaardwaarden voor alle andere instellingen)
Zelfontspanner
2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; 1 tot 9 belichtingen
Belichtingsmeting
DDL-belichtingsmeting met RGB-sensor met 420 pixels
Lichtmeetmethode
Lichtmeetmethode 3D-kleurenmatrixmeting II (G- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting II
(andere CPU-objectieven) • Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van
8 mm in het midden van het beeld • Spot: meet een cirkel van 3,5 mm (circa 2,5% van het beeld)
in het midden van het geselecteerde scherpstelpunt
Bereik
• Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0 tot 20 LW • Spotmeting: 2 tot 20 LW
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20 °C)

Lichtmeterkoppeling
Belichtingsstand

Belichtingscorrectie
Belichtingsbracketing
Belichtingsvergrendeling
ISO-gevoeligheid
(aanbevolen belichtingsindex)

Actieve D-Lighting
ADL-bracketing
Autofocus
Detectiebereik
Objectiefscherpstelling
Scherpstelpunt
AF-veldstand
Scherpstelvergrendeling

Processor
Auto modes (iAutomatisch, 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 Closeup, 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,;
( Miniatuureffect, 3 Selectieve kleur, 1 Silhouet, 2 High-key, 3 Low-key)
-5 tot +5 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW
3 beelden in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de AE-L/AF-L-knop
ISO 100 tot 6400 in stappen van 1/3 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,7, 1
of 2 LW (equivalent met ISO 25.600) boven ISO 6400; automatische instelling van de 		
ISO-gevoeligheid beschikbaar
Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
2 beelden
Nikon Multi-CAM 1000-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 11 scherpstelpunten
(waaronder één kruissensor) 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 11 scherpstelpunten
Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF, automatisch veld-AF, 3D-tracking (11 punten)
Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken
(enkelvoudige servo-AF) of door op de AE-L/AF-L-knop te drukken

Ingebouwde flitser

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, m, 20 °C)
• DDL: i-DDL uitgebalanceerde invulflits en standaard i-DDL-flits voor digitale spiegelreflex
camera’s met RGB-sensor met 420 pixels zijn beschikbaar bij de ingebouwde flitser, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 of SB-400 (i-DDL uitgebalanceerde invulflits is beschikbaar als
matrixmeting of centrumgerichte meting is geselecteerd) • Automatisch diafragma: beschikbaar
bij SB-910, SB-900/SB-800 en CPU-objectief • Automatisch niet-DDL: wordt ondersteund
door SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 en SB-22S • Handmatig met
afstandsprioriteit: beschikbaar bij SB-910, SB-900, SB-800 en SB-700
Flitsstand
Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch met lange sluitertijd,
automatisch met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, invulflits, rode-ogenreductie, lange
sluitertijd, lange sluitertijd met 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
Flitsergereedaanduiding Brandt als de ingebouwde flitser of optionele flitser zoals de SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 of SB-400 volledig is opgeladen; knippert 3 seconden nadat de flitser op
volle sterkte heeft geflitst
Accessoireschoen
ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en veiligheidsvergrendeling
Nikon Creatief
Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund met de SB-910, SB-900, SB-800 of
Verlichtingssysteem
SB-700 als hoofdflitser of met de SU-800 als commander; doorgave van flitskleurinformatie
(CVS)
wordt ondersteund met ingebouwde flitser en alle CVS-compatibele flitsers
Synchronisatie-aansluiting Synchronisatieflitsadapter AS-15 (apart verkrijgbaar)
Witbalans
Automatisch, gloeilamplicht, tl-licht (7 soorten), direct zonlicht, flitslicht, bewolkt, schaduw,
handmatige voorinstelling; alle met fijnafstelling, behalve handmatige voorinstelling
Witbalansbracketing
3 beelden in enkelvoudige stappen
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S),fulltime servo-AF (AF-F)
bij livebeeld
• Handmatige scherpstelling (MF)
AF-veldstand
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
Filmmeting
DDL-belichtingsmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode
Matrix
Beeldformaat (pixels) • 1920 × 1080, 30p/25p/24p, H hoog/normaal • 1280 × 720, 30p/25p/24p,
H hoog/normaal • 640 × 424, 30p/25p, H hoog/normaal
en beeldsnelheid
Een beeldsnelheid van 30p (werkelijke beeldsnelheid 29,97 bps) is beschikbaar als NTSC
is geselecteerd als videostand; 25p is beschikbaar als PAL is geselecteerd als videostand;
werkelijke beeldsnelheid als 24p is geselecteerd is 23,976 bps
Bestandsindelingen
MOV
Videocompressie
H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opname-indeling Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat Ingebouwde mono- of externe stereomicrofoon; instelbare gevoeligheid
Monitor
Kantelbare low-temperature polysilicon TFT-lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) met circa 921.000
beeldpunten (VGA), kijkhoek van 170°, beelddekking van circa 100% en instelbare helderheid
Weergave
Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden of kalender) met zoomweergave,
filmweergave, diashow, histogramweergave, hoge lichten, automatische beeldrotatie en
beeldcommentaar (maximaal 36 tekens)
USB
Hi-Speed USB
Video-uitvoer
NTSC, PAL
HDMI-uitgang
C-type HDMI-mini-aansluiting
Accessoire-aansluiting Afstandsbedieningskabel MC-DC2 (apart verkrijgbaar), GPS-eenheid GP-1 (apart verkrijgbaar)
Audio-ingang
Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm)
Beschikbare talen
Arabisch, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels,
Fins, Frans, Duits, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees,
Russisch, Spaans, Zweeds, Thai, Turks
Batterij
Eén oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL14
Lichtnetadapter
Lichtnetadapter EH-5b; vereist stroomaansluiting EP-5A (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting
1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 128 × 97 × 79 mm
Gewicht
Circa 560 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 510 gram (alleen
camerabody)
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40 °C; luchtvochtigheid: minder dan 85% (geen condens)
Meegeleverde accessoires Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL14, batterijlader MH-24, oculairkapje DK-5, rubberen
(kunnen per land of gebied
oogschelp DK-20, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP14, camerariem AN-DC3, bodydop
verschillen)
BF-1B, afdekkapje voor accessoireschoentje BS-1, cd-rom met ViewNX 2

Richtgetal
Flitserregeling

•Microsoft en Windows, Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Macintosh en QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Het SD-, SDHC- en SDXC-logo 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 Maps™ is
een handelsmerk van Google Inc. •Product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve eigenaars. •Afbeeldingen in zoekers en op lcd-vensters en -monitoren in deze brochure zijn gesimuleerd.
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