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Laat je wereld tot zijn recht komen met de nieuwe D5500. Met 

deze lichte, krachtige en slanke D-SLR met vertrouwde touch- 

screenbediening kunt u uw fotografische mogelijkheden beter  

benutten.

Van snelle bewegingen tot uitdagende situaties met weinig licht: 

met de D5500 legt u vaker dan ooit tevoren heldere, scherpe beel-

den vast. Combineer de kracht van deze camera met de kracht van 

een NIKKOR-objectief en u krijgt beelden van een overweldigende 

helderheid. Zelfs wanneer uw foto’s groot worden afgedrukt of uw 

films op een groot scherm worden weergegeven, weerspiegelen 

ze kristalhelder de wereld zoals u die ziet. 

Het gevoelige kantelbare touchscreen biedt een intuïtieve bedie-

ning en dankzij ingebouwde Wi-Fi kunt u uw kwalitatief hoogstaan-

de foto’s gemakkelijk delen via een smartapparaat.1 Met zijn lichte, 

maar toch robuuste constructie uit één stuk en een diepe greep 

brengt deze uitzonderlijk handzame D-SLR perfectie binnen hand-

bereik.

1 Als u uw smartapparaat op het ontvangen van foto’s wilt voorbereiden, downloadt u een-
voudig de gratis software Wireless Mobile Utility. Wireless Mobile Utility is compatibel met 
smartapparaten met iOS™ en Android™ en kan naar uw smartapparaat worden gedownload 
via Google Play™ en de Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube en andere 
merken zijn handelsmerken van Google Inc. 

Maak indruk op vrienden met prachtige foto’s zodra u ze hebt 
gemaakt.

Leg zelfs subtiele kleurovergangen precies zo vast als u ze ziet. Hoog of laag? Zoek uw eigen standpunt 
met de kantelbare monitor.

Maak scherpe foto’s bij weinig licht dankzij de hoge ISO-gevoeligheid en 
geavanceerde ruisonderdrukking.  

Zet beelden over naar uw smartapparaat en deel ze direct. 

Volg snelle acties door de zoeker en 
leg elke beweging scherp vast

Leg mooiere beelden vast dan  
ooit tevoren



De D5500 is net zo intuïtief in het gebruik als een 

smartapparaat en de camera is zo ontworpen dat 

deze volledig is afgestemd op wat u doet. Open, 

kantel of draai eenvoudig de kantelbare monitor 

om opnamen te kadreren vanuit interessante 

standpunten en tik op het gevoelige touchscreen 

om scherp te stellen en de opname te maken. 

U kunt instellingen zoals het diafragma, de 

ISO-gevoeligheid en de sluitertijd zelfs met één 

aanraking aanpassen wanneer u foto’s maakt. 

En wanneer u wilt zien wat u hebt vastgelegd, 

veegt u eenvoudig om door beelden te bladeren 

of beweegt u twee vingers naar elkaar toe of van 

elkaar af om te zoomen tijdens de weergave. 

Waarom zou u uw prachtige foto’s van D-SLR-kwa-

liteit voor uzelf houden? Dankzij de ingebouwde 

Wi-Fi-functie van de D5500 kunnen 

foto’s rechtstreeks worden verzonden 

naar elk smartapparaat2, waarna u 

ze gemakkelijk kunt uploaden naar 

sociale media. Als eigenaar van een 

Nikon-camera profiteert u ook van 

20 GB gratis opslagruimte op NIKON 

IMAGE SPACE. 

De Wi-Fi-functie maakt het zelfs 

mogelijk op afstand te fotograferen met uw 

smartapparaat: dankzij de kantelbare monitor van 

de D5500 en de kwaliteit van de beelden zullen 

uw zelfportretten beslist de aandacht trekken.  
2 Als u uw smartapparaat op het ontvangen van foto’s wilt 
voorbereiden, downloadt u eenvoudig de gratis software 
Wireless Mobile Utility. Wireless Mobile Utility is compatibel 
met smartapparaten met iOS™ en Android™ en kan naar uw 
smartapparaat worden gedownload via Google Play™ en de Apple 
App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube en andere 
merken zijn handelsmerken van Google Inc.

De uitzonderlijk handzame D5500 zal vaker dan 

u verwacht geknipt zijn voor de situatie. Door de 

nieuwe constructie uit één stuk is het systeem 

slank, maar toch robuust en is een diepe greep 

mogelijk. Pak de camera op en u zult verbaasd 

zijn hoe licht deze is: leg uw vingers om de die-

pe greep en zult u deze camera het liefst nooit 

meer loslaten. De nieuw ontworpen knoppen 

liggen beter binnen bereik en hebben een reliëf-

structuur die de camera een stijlvol tintje geven. 

Met de meegeleverde, energiezuinige EN-EL14a 

oplaadbare Li-ionaccu kunnen tot circa 820 foto’s 

per lading worden gemaakt.3 En niet alleen de 

camera is zo handzaam: het nieuwe AF-S 

DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR 

II telezoomobjectief heeft een intrek-

baar objectiefmechanisme en een 

zeer compacte behuizing. Met dit 

objectief en de D5500 kunt u de 

creatieve voordelen van teleop-

namen verkennen zonder een 

zware uitrusting te moeten  

meesjouwen. 
3 In de enkelbeelds ontspanstand en 
op basis van CIPA-normen. 

Onderaanzicht

Kantelbaar touchscreen Verbinden en verzenden Alles draait om comfort en stijl 

Veeg naar links of naar rechts 
om tussen foto’s en films te 
bladeren tijdens de weergave.

Wijzig instellingen snel via het touchscreen.

Beweeg twee vingers van 
elkaar af of naar elkaar toe om 
in of uit te zoomen.

Handige kantelbare monitor met touchscreen.

Bediening op afstand via Wi-Fi met een smartphone, ideaal voor 
groepsfoto’s.

Snelle beeldoverdracht van de D5500 naar een 
smartphone via ingebouwde Wi-Fi.

Intuïtieve bediening: wijzig instellingen snel via het 
touchscreen.

 
Vloeiende filmopnamen met autofocus via aanraking.

D5500 + AF-S DX NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G ED VR II

D5300 + AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G IF-ED 

Intuïtief in het gebruik met uitgebreide verbindingsmogelijkheden



De D5500 biedt extra gemak bij opnamen door 

de zoeker. Dankzij de nieuwe functie Aanraak-Fn 

kunt u belangrijke instellingen snel aanpassen via 

het touchscreen, zonder uw oog van de zoeker 

te halen. Maximaal acht instellingen kunnen wor-

den toegewezen aan deze functie, waaronder 

scherpstelpunten, AF-veldstanden, diafragma en 

ISO-gevoeligheid. Getallen en pictogrammen in 

de zoeker weerspiegelen de aangebrachte wijzi-

gingen.

Omdat u nooit weet hoe een mo-

ment zich voltrekt, kunt u met de 

D5500 instellingen snel en een-

voudig wijzigen via de P-knop. 

Ongeacht of u fotografeert door 

de zoeker of met livebeeld, de P-knop biedt direct 

toegang tot veelgebruikte instellingen zonder dat u 

naar het cameramenu hoeft te gaan. Wanneer beel-

den worden weergegeven, gebruikt u de P-knop om 

direct naar het retoucheermenu te gaan of de beel-

den te selecteren die u naar uw smartapparaat wilt 

verzenden.

Onscherpe beelden behoren tot het verleden. 

U kunt nu zonder belemmeringen schitterende 

beelden met fijne details maken. Aangezien de 

grote DX-formaat beeldsensor van de D5500 

speciaal is ontworpen zonder optisch laagdoor-

laatfilter (OLPF), wordt de cameraresolutie van 

24,2 megapixels optimaal benut om beelden met 

ongelooflijk scherpe details te produceren, met 

name als ze zijn gemaakt met een NIKKOR-ob-

jectief. En met Nikon’s EXPEED 4-beeldpro-

cessor die garant staat voor een razendsnelle 

werking, geavanceerde ruisonderdrukking en 

vloeiende filmopnamen, kunt u gedenkwaardige 

momenten in het volste vertrouwen vastleggen. 

Maak altijd schitterende foto’s en films, zelfs 

wanneer het licht schaars is. Met een groot 

ISO-bereik van 100-25.600 produceert u vaker 

dan ooit tevoren scherpe, heldere beelden. Profi-

teer van het gemak om scherpe beelden vast te 

leggen tijdens feestjes en overdekte evenemen-

ten zonder een flitser te moeten gebruiken

Met het ingebouwde Picture Control-

systeem van de D5500 hebt u bij 

het maken van foto’s en video’s de 

volledige controle over verscherping, contrast, 

helderheid, tint en verzadiging. U kunt kiezen uit 

zeven standen: Standaard, Neutraal, Levendig, 

Monochroom, Portret, Landschap en Gelijkmatig. 

Bij de nieuwe instelling Gelijkmatig blijven 

alle details en een rijkdom aan kleurinformatie 

behouden. Daarom is dit de ideale keus als u van 

plan bent beelden achteraf te retoucheren.

Twee standen helpen u details in zowel donkere 

als lichte delen vast te leggen in situaties met 

fel licht of bij tegenlicht. HDR (hoog dynamisch 

bereik) is ideaal voor stilstaande onderwerpen, 

terwijl Actieve D-Lighting geschikt is voor foto’s 

van bewegende onderwerpen. In beide standen 

kunt u het intensiteitsniveau selecteren.

Intuïtieve opnamen door de zoeker Belangrijke instellingen snel wijzigen Beelden die altijd indruk maken Breng uw creatieve visie perfect tot uiting

Verander snel het scherpstelpunt door met uw 
duim over het touchscreen te schuiven.  

Tijdens opnamen door de 
zoeker. Wijzig instellingen snel 
via de P-knop, zelfs als de ca-
meramonitor is uitgeschakeld. 

Tijdens livebeeldopnamen
Wijzig instellingen eenvoudig 
door de P-knop op het touch-
screen aan te raken.

Tijdens de weergave
Druk op de P-knop op de 
achterkant van de camera om 
beelden te beoordelen, foto’s te 
retoucheren, films te bewerken 
en beelden te selecteren die 
u naar een smartapparaat wilt 
verzenden.

Bekijken en bewaren 

ISO 25.600

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II 
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/100 sec., f/8 
• Witbalans: Automatisch • Gevoeligheid: ISO 200 • Picture Control: Standaard 
©Dixie Dixon 76

Uitmuntende lichtgevoeligheid 

Laat een opname niet verpesten  
door moeilijk licht



Zie wat de camera ziet en maak zeer heldere op-

namen. Of u nu foto’s maakt van een feestje met 

vrienden of van een popconcert, houd uw oog 

voor de zoeker en u kunt fotograferen zonder 

vertraging en zonder te worden afgeleid. Het op-

nameproces verloopt nog vloeiender doordat de 

D5500 het beeld dat u zojuist hebt vastgelegd, 

automatisch op de lcd-monitor weergeeft zodra 

u uw oog weghaalt van de zoeker. 

Sommige onderwerpen bewegen te snel en 

te grillig om ze scherp in beeld te houden. Met 

39 scherpstelpunten die een groot deel van het 

beeld dekken helpt het autofocussysteem van 

de D5500 u scherp te stellen op het onderwerp 

en dit te blijven volgen met een opmerkelijke 

precisie. U hebt de keuze uit meerdere AF-veld-

standen, waaronder enkelpunts AF, dynamisch 

veld-AF, 3D-tracking en automatisch veld-AF.

Zelfs bij snelle acties kan de D5500 het tempo bij-

houden. Aangezien deze camera kan fotograferen 

met een snelle 5 beelden per seconde4 met volledi-

ge AF, kunt u elke beweging vastleggen. Vluchtige 

bewegingen of gezichtsuitdrukkingen kunnen op 

precies het juiste moment en met levendige details 

worden vastgelegd dankzij de resolutie van 24,2 

megapixels.

4 Op basis van CIPA-richtlijnen.

Krijg een goed zicht op het onderwerp Grijp die vluchtige momentenVolg snelbewegende onderwerpen

Foto’s die altijd raak zijn

• Objectief: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Beeldkwaliteit 12-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [S], 1/800 seconde, f/11 • Witbalans: Automatisch • Gevoeligheid: ISO 800 • Picture Control: Standaard     ©Dixie Dixon
9
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Ongeacht of u hoog boven uw hoofd 

of laag bij de grond fotografeert, 

dankzij de kantelbare monitor 

van de D5500 kunt u comfortabel 

fotograferen met livebeeld. In welke 

positie u de camera ook houdt, dankzij 

het grote touchscreen van 8,1 cm/3,2 inch kunt 

u makkelijk de gewenste opname maken. 

Verander uw foto’s en films in unieke 

kunstwerken. Kies uit tien speciale 

effecten, waaronder Superleven-

dig, Selectieve kleur en Miniatuur, 

en pas ze in de camera toe tijdens 

het fotograferen. Bij gebruik van livebeeld 

worden de effecten real-time op het scherm 

weergegeven, zodat u kunt controleren hoe ze 

eruitzien voordat u de opname maakt. 

U kunt uw beelden bijsnijden, het formaat ervan 

wijzigen, filtereffecten toepassen en er de laat-

ste hand aan leggen met behulp van het retou-

cheermenu in de camera. Nieuwe opties van de 

D5500 zijn Foto-illustratie en Schilderij, maar ook 

eenvoudige filmbewerking is mogelijk.  

Ontdek nieuwe standpunten Geef uw beelden een artistiek tintje Maak ter plekke afgewerkte foto’s

Laat uw creativiteit de vrije loop

Gefotografeerd van boven, met de camera van het lichaam af gehouden.

Selectieve kleur (Speciale Effecten)   Silhouet (Speciale Effecten)

Gefotografeerd vanuit een 
lage hoek.

High key (Speciale Effecten)

Low key (Speciale Effecten)

 Superlevendig (Speciale Effecten)

Pop (Speciale Effecten)

Speciale effecten op de D5500

∙ % Nachtzicht ∙ S  Superlevendig ∙ T Pop 
∙ U Foto-illustratie5, 6 ∙ ' Speelgoedcamera5  
∙ ( Miniatuureffect5, 7 ∙ 3Selectieve kleur5   
∙ 1 Silhouet∙ 2 High-key ∙ 3 Low-key
5 Deze effecten kunnen worden aangepast tijdens livebeeld. 
6 Films die zijn gemaakt met dit effect, worden afgespeeld als een 
diashow bestaande uit een reeks foto's.
7 Films die zijn gemaakt met dit effect, worden op hoge snelheid 
afgespeeld. Geluid wordt niet opgenomen.

Retoucheermenu’s op de D5500 

∙ 0 NEF (RAW)-verwerking  ∙ k Bijsnijden∙ 1 Formaat 
wijzigen ∙ i D-Lighting ∙ 2 Snel retoucheren ∙ j Rode 
-ogencorrectie ∙ e Rechtzetten  ∙ ( Vertekeningscorrectie  
∙ r Perspectiefcorrectie ∙ ) Fisheye ∙ m Filtereffecten  
∙ l Monochroom  ∙ o beeld-op-beeld ∙ q Lijntekening 
∙ U Foto-illustratie  ∙ g Kleurenschets ∙ u Miniatuureffect 
∙3 Selectieve kleur ∙ ) Schilderij  ∙ f Film bewerken 

11



Meer objectieven, meer variëteit

  Ga een stapje verder met uw fotografie

Houd controle over het licht 

De kwaliteit van NIKKOR-objectieven is een van de belangrijkste 

voordelen van een Nikon D-SLR ten opzichte van andere 

soorten camera’s. Gebruik een objectief met een vaste 

brandpuntsafstand en een groot diafragma voor prach-

tig onscherpe achtergronden, een teleobjectief voor 

verafgelegen onderwerpen of een groothoekobjectief 

voor dramatische effecten. Welk objectief u ook kiest, 

u krijgt de precisie en flexibiliteit om optimaal te profiteren 

van de cameraresolutie van 24,2 megapixels: maak foto’s met 

levendige kleuren en een prachtig contrast of experimenteer met 

cinematografische effecten wanneer u films op-

neemt.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
Dit zeer krachtige objectief met 16,7x zoom is de ideale reisgenoot die een uitstekende beeldkwaliteit 
en veelzijdigheid biedt. Dankzij de krachtige ingebouwde vibratiereductie kunt u fotograferen met 
sluitertijden die tot vier stops langer zijn8, terwijl dit ook het effect van cameratrilling helpt tegengaan, 
waardoor u heldere, scherpe beelden krijgt.
8 Op basis van CIPA-normen

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Objectief met vaste brandpuntsafstand en groot diafrag-
ma voor een prachtige bokeh. Dit objectief produceert 
beelden die een verbluffende scherpte combineren met 
prachtige, zachte achtergronden. Het objectief blinkt ook 
uit bij weinig licht, dankzij het grote diafragma. 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
Dit ultragroothoekzoomobjectief produceert indruk-
wekkende perspectieven met een minimale verteke-
ning. In de grootste groothoekstand van 10 mm dekt 
dit objectief een beeldhoek van 109°, wat bijna over-
eenkomt met fisheye en meer is dan u met uw eigen 
ogen ziet.  

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Klein en licht objectief voor gebruik op zeer korte 
afstanden. Hiermee kunt u minieme details en fijne 
structuren vastleggen en laten afsteken tegen een 
prachtige achtergrondbokeh. 

Als u een SB-500 Speedlight met een SC-28/
SC-29 DDL-afstandsbedieningskabel9 aansluit 
op de D5500, kunt u een onderwerp vanuit 
verschillende hoeken verlichten. Hier is de 
flitser naar achteren gedraaid, waardoor deze 
indirect flitst via een vel wit papier achter de 
fotograaf en het onderwerp gelijkmatig wordt 
verlicht. 

9 De SC-28/SC-29 DDL-afstandsbedieningskabel 
is vereist om een flitser die naast de camera wordt 
gebruikt op de D5500 aan te sluiten.

Het is niet altijd makkelijk om onderwerpen 

precies zo vast te leggen als u wilt wanneer 

u fotografeert bij omgevingslicht. In donkere 

situaties of bij tegenlicht zal de ingebouwde 

flitser van de D5500 het onderwerp automa-

tisch verlichten. Als u meer controle over de 

kwaliteit en richting van het licht wilt, vormen 

Nikon Speedlight-flitsers, zoals de SB-300, 

een handige manier om creatieve, prachtig 

verlichte beelden te maken. Probeer voor 

video-opnamen de SB-500 die beschikt over 

een ingebouwde LED-lamp van hoge intensi-

teit, ideaal voor filmopnamen.

SB-500 op de D5500

• Objectief: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) 
• Belichting: stand [M], 1/125 sec., f/3.5 
• Witbalans: Automatisch 
• Gevoeligheid: ISO 400 
• Picture Control: Neutraal (toegepast tijdens de 
nabewerking) 
©Dixie Dixon
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Infraroodontvanger voor 
ML-L3 afstandsbediening 
(voorzijde) 
Hoofdschakelaar
Ontspanknop 
Filmopnameknop
Knop voor belichtings 
correctie/knop om 
diafragma aan te passen/
knop voor flitscorrectie
Instelschijf 
Livebeeldschakelaar
Standknop
Lampje voor AF-hulpver-
lichting/zelfontspanner/
rode-ogenreductie
Ingebouwde flitser . 
Stereomicrofoon 
Accessoireschoen (voor 
optionele flitsers)
Luidspreker
Knop voor flitsstand
flitscorrectie

Functieknop
Deksel over aansluitingen 
(accessoire-aansluiting, 
aansluiting voor externe 
microfoon, USB- en 
AV-aansluiting) 
Objectiefontgrendeling
Knop voor ontspanstand/
knop voor continu-opna-
mestand/zelfontspanner-
knop/afstandsbedienings-
knop
Kantelbare monitor 
Infraroodontvanger voor 
ML-L3 afstandsbediening 
(achterzijde)
Menuknop
Oogsensor
Zoekeroculair
Dioptrieregelaar
Informatieknop
AE-/AF-vergrendelings-
knop/beveiligingsknop

Weergaveknop
P-knop
OK-knop
Deksel van HDMI- 
aansluiting
Deksel geheugenkaart 
sleuf
Multi-selector
Knop inzoomen op 
weergave
Wisknop 
Toegangslampje 
geheugenkaart
Knop uitzoomen op 
weergave/miniaturen-
knop/helpknop
Deksel van accuvak 
Statiefaansluiting
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Films zijn niet de enige manier om een reeks ge-

beurtenissen vast te leggen met de D5500. In de 

intervalopnamestand kunt u een reeks foto’s maken 

met een vast interval, waarbij u maximaal 9999 

beelden kunt vastleggen. Deze reeks hoogwaardige 

beelden kan vervolgens worden gebruikt om verbluffende time-lapse films 

te maken.10 Als u een onderwerp vastlegt waarbij de helderheid geleidelijk 

verandert, zoals bij zonsopgang of zonsondergang, gebruik dan de functie 

voor gelijkmatige belichting om te zorgen voor vloeiende overgangen tussen 

alle beelden en een natuurlijk uitziend resultaat zonder flikkering te krijgen. 

Geavanceerde audiofuncties voor een scherp en helder geluid

De geluidskwaliteit kan een film maken of breken. Gelukkig heeft de D5500 

een ingebouwde stereomicrofoon en is de camera 

compatibel met Nikon’s ME-1 stereomicrofoon, 

die minder geluid oppikt dat wordt 

veroorzaakt door het autofocusme-

chanisme van het objectief. Beide 

microfoons kunnen automatisch of 

handmatig worden fijngeregeld, voor of 

tijdens de opname.

Ingebouwde microfoon

Regeling van 
microfoongevoeligheidl

Films die uw stoutste dromen overtreffen
Onderdelen

Beweging wordt verrassend vloeiend vastgelegd Andere manieren om beweging vast te leggen

Foto’s maken is slechts de helft van de 

pret met de D5500. Als de situatie vraagt 

om video, kunt u met de D-filmfunctie 

vloeiende, zeer gedetailleerde Full HD-

video’s opnemen met beeldsnelheden 

tot 50p / 60p. Het kantelbare scherm 

voedt uw creativiteit nog meer, terwijl 

zelfs professionele filmers u zullen benijden om de filmische effecten van 

NIKKOR-objectieven.

Schitterende resultaten, zelfs bij weinig licht

Met een ISO-bereik dat uitbreidbaar is tot ISO 25.600 kunt u scherpe, hel-

dere filmopnamen maken, zelfs als de hoeveelheid licht beperkt is. Geniet 

van de vrijheid om nachtelijke straatscènes te filmen of de feestpret bin-

nenshuis vast te leggen zonder extra verlichtingsapparatuur. 

 Directe aansluiting op tv’s en monitoren

De films en foto’s van de D5500 zien er al goed uit op de cameramonitor, 

maar wacht maar eens tot u ze op een HD-tv hebt gezien. Sluit de came-

ra via de HDMI-mini-aansluiting (Type C) eenvoudig aan op een extern 

scherm. Profiteer van de HDMI-CEC-compatibiliteit van de camera door de 

weergave te regelen met de afstandsbediening van een tv.

ME-1 stereomicrofoon 
bevestigd op de D5500 1514

10 Vereist software van een andere fabrikant.
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Inc. • Andere product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respec-
tieve eigenaars. • Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monito-
ren in deze brochure zijn gesimuleerd. • Alle voorbeeldfoto’s zijn ©Dixie 
Dixon.
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Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting Nikon F-vatting (met AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon DX-formaat; brandpuntsafstand is equivalent met ongeveer 1,5× 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 (programma Capture NX-D vereist)
Beeldformaat (pixels) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [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 opgeslagen in zowel de NEF (RAW)-indeling als de JPEG-indeling
Picture Control-systeem Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap, Gelijkmatig; geselecteerde Picture Control kan worden gewijzigd; opslagmoge-

lijkheid voor eigen Picture Controls
Opslagmedia SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
Bestandssysteem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Zoeker Spiegelreflexzoeker met pentaspiegel op ooghoogte
Beelddekking Circa 95% horizontaal en 95% verticaal
Vergroting Circa 0,82× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand 17 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling -1,7 tot +0,5 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 nietDe 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  
Flitssynchronisatiesnelheid X=1/200 seconde; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 seconde of langer
Ontspanstanden 8 (enkel beeld), ! (continu L), 9 (continu H), J (stil ontspannen), E (zelfontspanner), " (vertraagd op afstand; ML-L3),  

# (direct op afstand; ML-L3); ntervalfotografie 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 2016 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 • Spot: meet een cirkel van 3,5 mm (circa 2,5% van het beeld) in het 
midden van het geselecteerde scherpstelpunt

Meetbereik • Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0 tot 20 LW • Spotmeting: 2 tot 20 LW
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C)

Lichtmeterkoppeling Processor
Belichtingsstanden 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); standen voor speciale effecten (% nachtzicht, S superlevendig, T pop, U foto-illustratie, ' speelgoedcamera- 
effect, ( miniatuureffect, 3 selectieve kleur, 1 silhouet, 2 high-key, 3 low-key)

Belichtingscorrectie Kan worden aangepast met -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW in de standen P, S, A, M, SCENE en % 
Belichtingsbracketing 3 opnamen in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de knop (L)
ISO-gevoeligheid  ISO 100 tot 25.600 in stappen van 1/3 LW; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is beschikbaar
(aanbevolen belichtingsindex)

Actieve D-Lighting Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
ADL-bracketing 2 opnamen
Autofocus Nikon Multi-CAM 4800DX-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 39 scherpstelpunten (waaronder 9 kruissensoren) en AF-hulpverlichting 

(bereik van circa 0,5 tot 3 m)
Detectiebereik -1 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)
Objectiefscherpstelling • 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 de status van het onderwerp • Handmatige scherpstelling (MF): elektronische afstandsmeter kan 
worden gebruikt

Scherpstelpunt Keuze uit 39 of 11 scherpstelpunten
AF-veldstanden Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 9, 21 of 39 punten, 3D-tracking, automatisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige servo-AF) of door op de knop A (L) te drukken
Ingebouwde flitser i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatisch flitsen met automatisch opklappen, P, S, A, M, 0 : Handmatig opklappen via drukknop
Richtgetal Circa 12, 12 bij handmatig flitsen (m, ISO 100, 20°C)

Flitserregeling DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met 2016 pixels is beschikbaar bij de ingebouwde flitser; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits voor digitale 
SLR-camera’s wordt gebruikt met matrixmeting en centrumgerichte meting, standaard i-DDL-flits voor digitale SLR-camera’s wordt gebruikt 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 Kan worden aangepast met -3 tot +1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW in de standen P, S, A, M en SCENE
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 Verlichtings- Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund met de SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 of SB-500 als hoofdflitser of met de SU-800 
systeem (CVS) 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 • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime-servo-AF (AF-F) • Handmatige scherpstelling (MF)
bij livebeeld
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 onderwerpselectie Beschikbaar in de standen i en j 
Filmlichtmeting DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode bij film Matrix
Beeldformaat (pixels)  • 1920 × 1080, 60p (progressief)/50p/30p/25p/24p, Hhoog/normaal • 1280 × 720, 60p/50p, H hoog/normaal • 640 × 424, 30p/25p Hhoog/

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 1920 × 1080, 60p/50p; 3 min. in de stand Miniatuureffect)
ISO-gevoeligheid ISO 100 tot 25.600
Monitor Kantelbaar TFT-lcd-touchscreen 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%, instelbare helderheid en in-/uitschakelen via een oogsensor
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, foto-informatie, weergave van locatiegegevens, automatische beeldrotatie, fotoscore en beeldcommen-
taar (maximaal 36 tekens)

USB Hi-Speed USB; aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen
Video-uitvoer NTSC, PAL
HDMI-uitgang C-type HDMI-aansluiting
Accessoire-aansluiting Draadloze afstandsbedieningen: WR-1, WR-R10 (apart verkrijgbaar) Afstandsbedieningskabel: MC-DC2 (apart verkrijgbaar)  

GPS-apparaten: GP-1/GP-1A (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 tot 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
Beschikbare talen Arabisch, Bengali, Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, 

Italiaans, Japans, Koreaans, Marathi, Nederlands, Noors, Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees (Portugal en Brazilië), Roemeens, Russisch, 
Servisch, Spaans, Tamil, Telugu, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds

Accu Eén EN-EL14a oplaadbare Li-ionaccu
Lichtnetadapter EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5A stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 124 × 97 × 70 mm
Gewicht Circa 470 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 420 gram (alleen camerabody)
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40 °C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoires  EN-EL14a oplaadbare Li-ionaccu, MH-24 acculader, DK-25 rubberen oogschelp, UC-E23 USB-kabel, EG-CP16
(kunnen per land  AV-kabel, AN-DC3 camerariem, BF-1B bodydop
of gebied verschillen)

en beeldsnelheid


