BEN NIKON D5600’UM

D5600

BEN YARATICILIĞI YAYARIM
Önerilen aksesuarlar

EN-EL 14a

ME-1 Stereo Mikrofonu

SB-500 Speedlight Flaş
Birimi

Yaratıcı ruhunuzu harekete geçirin. Fikirlerinize güç verin. İster güneş tepedeyken
gölgeleri yakalamak, ister şaşırtıcı açılardan filmler çekmek isteyin, yeni Nikon D5600 bunu en
iyi şekilde yapmanızı sağlayacak fotoğraf makinesidir. SnapBridge teknolojisi fotoğraf
makinesini akıllı cihazınıza bağlar, böylece anında paylaşımda bulunabilirsiniz.
Temel özellikler:
Hayal gücünüzü harekete geçirin: Nikon D-SLR resim kalitesi. Resim kalitesi her
şeydir. 24,2 megapiksel DX biçimli büyük sensör, geniş ISO aralığı ve NIKKOR objektifiniz
düşük ışıkta bile nefes kesen görüntüler ve inanılmaz ayrıntılar sağlayacak şekilde bir araya
getirilmiştir.
	
Paylaşmaktan duramayacağınız kadar iyi: SnapBridge ile sürekli bağlantı. Kolayca
bağlanarak D-SLR kalitesinde resimlerinizi saniyeler içinde paylaşın. SnapBridge teknolojisi,
Bluetooth® low energy teknolojisini* kullanarak D5600’ün akıllı telefon ya da tabletinizle
sürekli, düşük enerji tüketimli bir bağlantı kurmasını sağlar.
	
Gördüğünüzün aynısını çekin: Değişken açılı dokunmatik ekran. Net görüş alanı
için büyük 8,1 cm (3,2 inç) değişken açılı dokunmatik ekranı yatırmanız, eğmeniz veya
döndürmeniz yeterlidir. Netleme yapmak ve çekmek için dokunun.
	
Hiçbir şeyi kaçırmayın: Her fikri yakalamak için ihtiyacınız olan hız ve hassasiyet.
Ayrıntıları kaçırmıyorsanız, fotoğraf makinenizin de kaçırmasını istemezsiniz. Ayrıntıya
odaklanan 39 noktalı otomatik netleme sistemi, aksiyonun tam merkezinde dahi, çekeceğiniz
öğeye hemen kilitlenir ve odak noktasında kalmasını sağlar.
	
Paylaşmaktan gurur duyacağınız filmler: D Film ve Zaman Aralıklı Film. Sorunsuz,
ince ayrıntılı Tam HD video klipleri 50p/60p’ye kadar kare hızlarında kaydedin. Zaman
Aralıklı Film ile yavaş ilerleyen sahneleri çarpıcı yüksek hızlı sekanslara dönüştürün.
SnapBridge ile kolayca paylaşın.
* Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markalar, Nikon ve Bağlı
Kuruluşları tarafından lisans kapsamında kullanılmaktadır.

D5600
TEKNİK ÖZELLİKLER
Etkin piksel sayısı
Görüntü sensörü
Vizör
Ekran
Dokunmatik Fn
Enstantane hızı
Sürekli çekim
ISO duyarlılığı
Otomatik netleme
Pozlama ölçümü
Dahili flaş
Sahne modları/Efektler
Görüntü işleme
Film
Ses
HDMI
Güç kaynağı
Boyutlar (G x Y x D)/Ağırlık
Kablosuz fonksiyonları
Depolama medyası/biçimi
Arabirim
Verilen aksesuarlar

24,2 milyon
Optik sensör koruyucu filtresiz Nikon DX biçimli CMOS sensör
Beşli ayna türü, yaklaşık 0,82x büyütme ile yaklaşık %95 çerçeve alanı
8,1 cm/3,2 inç, yaklaşık 1037k-nokta, 170° resim açısı, yaklaşık %100 çerçeve alanı, dokunmatik ekran, değişken açılı ekran
Netleme noktası seçimi, ISO duyarlılığı (otomatik duyarlılık kontrolü [Açık/Kapalı]), Etkin D-Lighting ayarı, HDR, otomatik
basamaklama, AF alanı modu, vizör kılavuz çizgili ekran, diyafram ayarı
1/3 veya 1/2 EV’lik adımlarla 1/4000 ila 30 s, uzun pozlama, süre
Yaklaşık 5 fps (12 bit RAW’da), yaklaşık 4 fps (14 bit RAW’da)
ISO 100 ile 25600 arası
Vizörlü çekimde: 39 nokta (dokuz adet çapraz tip sensör)/canlı görüntü çekiminde: kontrast ölçümlü AF
2016 piksel RGB sensör
Kılavuz numarası: yaklaşık 12/39 (ISO 100, m/ft, 20°C/68°F)
16 seçenek, 10 özel efekt, 20 görüntü düzenleme işlevi
EXPEED 4 görüntü işleme motoru, Picture Control, Etkin D-Lighting
• MOV (Video: H.264/ses: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; yüksek kalite/normal seçilebilir
• Zaman aralıklı film
Yerleşik stereo mikrofonu, harici stereo mikrofon kullanımlı; mikrofon duyarlılığı ayar-lanabilir
HDMI çıkışı desteği (60p/50p film için HDMI çıkışı kullanılamaz), HDMI konektörü (C Tipi) yerleştirilmiş
EN-EL14a Şarj Edilebilir Li-ion Pil, MH-24 Pil Şarj Cihazı
124 × 97 × 70 mm/4,9 × 3,9 × 2,8 inç, yaklaşık 415 g/14,7 oz (CIPA Kılavuzlarına gö-re; piller ve SD hafıza kartı dahil
yaklaşık 465 g/1 lb 0,4 oz)
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (SnapBridge desteği)
SD hafıza kartı (SDHC/SDXC [UHS-I desteği]); 12 bit/14 bit RAW, JPEG, RAW+JPEG
Harici mikrofon konektörü, Micro-USB konektörü, aksesuar bağlantısı, HDMI konek-törü (Tip C)
EN-EL14a Şarj edilebilir Li-ion Pil, MH-24 Pil Şarj Cihazı, AN-DC3 Askı, BF-1B Gövde Kapağı, DK-25 Vizör Lastiği

Nikon, bu kılavuzun içerebileceği hatalardan sorumlu değildir.
Bu ürünün görünümü ve özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir.

