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Креативност от всяка гледна точка

Вдъхновява от всякакъв
ъгъл — LCD дисплей
с променлив ъгъл
Със своя отварящ се хоризонтално LCD
дисплей с променлив ъгъл D5100 ви
предоставя вълнуващата възможност
да уловите света от уникална гледна
точка. Правенето на снимки и
записването на клипове с Full HD
резолюция никога вече няма да бъдат
същите.

Предизвикайте креативността си — режим на
специални ефекти за снимки и
клипове с Full HD резолюция
Развийте творческите си способности
с режима на специални ефекти, който
сега за пръв път се предлага в цифров
огледално-рефлексен фотоапарат
Nikon. Пригответе се за невероятни и
уникални снимки и клипове с Full HD
резолюция!

Невероятно качество на
снимките — очаквайте
повече от D5100
Искайте качеството, което
заслужавате. D5100 улавя обектите ви с
богати цветове и фини детайли, като
осигурява невероятни нива на резолюция
и качество на изображението както при
снимките, така и при клиповете
с Full HD резолюция.

• Обектив: AF-S DX Nikkor 17-55 мм f/2.8 G IF-ED • Качество на изображенията: RAW (NEF) • Експонация: [S] режим, 1/350 секунда, f/6.7 • Баланс на бялото: Директна слънчева светлина
• Чувствителност: ISO 100 • Контрол на изображенията: Стандартно

Вдъхновява от всякакъв ъгъл — LCD дисплеят с пр

		

собствен начин

• Обектив: AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3.5-5.6G ED VR • Качество на изображенията: RAW (NEF) • Експонация: [А] режим, 1/180
секунда, f/5.6 • Баланс на бялото: Автоматична чувствителност: ISO 100 • Контрол на изображенията: Стандартно
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оменлив ъгъл на D5100 ви помага да уловите света по ваш

Държах фотоапарата на
 ивото на кръста си, като
н
леко коригирах положението
си, докато създадох
великолепна композиция!
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Искам да намеря различен
ъгъл, за да получа по-креативен
изглед.

Държах апарата по-ниско от обичайното
ниво на очите и разбрах колко различно
може да изглеждат нещата.

Обикновена снимка на нивото на очите на
фотографа.
Виждайте ясно, снимайте уверено
— визуализиране на изображението от визьора върху дисплея
и клип с Full HD резолюция

LCD дисплеят с променлив ъгъл ви позволява да правите снимки от
уникални гледни точки
Новият голям 7,5-сантиметров (3-инчов) LCD дисплей с променлив ъгъл се отваря
хоризонтално до 180° и се завърта вертикално от +180° до -90°. Сега сте готови
да гледате, да снимате и да записвате обектите си от уникални перспективи.
Пробвайте висок ъгъл, за да правите снимки от високо, снимайте на нивото на кръста за естествени снимки с визуализиране на изображението от визьора върху дисплея и за клипове или използвайте ниска гледна
точка за поглед от нивото на земята. Можете също
така да поставите D5100 върху статив или върху друга стабилна повърхност и да продължите да се виждате, докато композирате автопортрети.
270°

180°

Създайте невероятни клипове — клипове с Full HD (1920 x 1080/30p)
резолюция и с предимството на цифровите огледално-рефлексни фотоапарати

Благодарение на високата си резолюция
(приблиз. 921 000 точки) и големия
зрителен ъгъл LCD дисплеят с променлив
ъгъл ви позволява да п
 роверявате удобно
композицията си, докато използвате
визуализиране на изображението от
визьора върху дисплея, или при клип с
Full HD резолюция.

D5100 предлага изключителни характеристики на D-Movie с възможността си за Full HD
резолюция, с автоматично фокусиране със следене през цялото време (AF-F) и с прецизен контрол на експонацията. Предлагат се и възможности за вградено редактиране на
клиповете и за запис на звук (стерео с опционален микрофон).
В съчетание с предимствата на цифровите огледално-рефлексни фотоапарати, като
красиви меки очертания на фона, високи стойности на ISO чувствителността и разширена съвместимост на обективите NIKKOR, възможностите
за правене на клипове достигат впечатляващи нови нива.
Опционалният стерео микрофон ME-1 може да се използва за стерео запис
на звук, като предотвратява записването на шума, предизвикан от
в ибрациите на обектива по време на автоматичното фокусиране.

Предизвикайте креативността си — режимът		 на специални ефекти разполага с великолепен набор от опции,

			които могат да се изпол зват при снимки или при запис на клипове с Full HD резолюция
• Обектив: AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3.5-5.6G ED VR • Качество на изображенията: Jpeg Fine (фино) • Експонация:
режим [Селективен цвят], 1/125 сек., f/5.6 • Баланс на бялото: Автоматична чувствителност: Автоматичен (ISO 280)
• Контрол на изображенията: Стандартно
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Сега мога да направя някоя сцена да изглежда така, сякаш е снимка на умален модел!
— ефект „Миниатюра”

Исках само да смекча чертите й, като я обкръжа с ярка
светлина.
— висок ключ

Накарайте отдалечените обекти да изглеждат като миниатюри чрез
стратегическа промяна на зоната на ф
 окусиране. Клиповете с ефект
„Миниатюра” се възпроизвеждат с висока скорост.

Създавайте ярки, обляни със светлина снимки, изпълнени с
атмосфера.
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Драматичните ефекти, като този, са
толкова вдъхновяващи. Сега снимките и
клиповете ми изглеждат така, сякаш са
снимани с първокласно кинематографично
оборудване!
— Селективен цвят

Сега снимките ми могат да
изглеждат като художествени
илюстрации. Трябва само да натисна
един бутон! — цветен ескиз

Накарайте снимките си да приличат на
цветни рисунки. Клиповете, заснети
в този режим, се възпроизвеждат като
слайдшоу, с ъставено от серия снимки.

Изберете до три цвята, които да се показват в изображението,
а останалата част ще остане в черно и бяло.

Направете снимките и клиповете си по-забавни и
артистични — режим на специални ефекти
Видът и настроението на снимките ви трябва винаги да
съответстват на вашите желания. Един от начините да постигнете
това е да поставите селектора на режими в положение ЕФЕКТИ
и да изберете някоя от креативните опции, като „Селективен
цвят”, „Цветен ескиз” и ефект „Миниатюра”. Можете да се
възползвате от тези очарователни ефекти, докато снимате.

Автофокус за ясни кадри при визуализиране на
изображението от визьора върху дисплея и при
снимане на клипове с пълна HD резолюция
D5100 ви помага да фокусирате, като предлага възможност за избор
на режими на фокусиране, които съответстват на сниманите
от вас обекти — дори когато използвате визуализиране на
изображението от визьора върху дисплея или снимате клипове
с Full HD резолюция. Трябва само да използвате режима AF-F, за да
продължи фотоапаратът да фокусира автоматично, докато записва.

Лесен преход ме
жду
з аснемане на сн
имки и
клипове с Full HD
резолюция
при визуализира
не на
изображението
от визьора
върху дисплея

С D5100 Nikon потвърждава отново
превъзходството си в ергономията.
Визуализирането на изображението от
визьора върху дисплея освен чрез
селектора на режими се активира и чрез
нов превключвател, а за да започнете да
записвате клип, трябва само да натиснете
специалния бутон, разположен до бутона
за снимане. Можете да го направите,
запазвайки стабилен изглед на обекта.

Понякога, когато премахнете
 етайлите, се показва нещо
д
невероятно.
— силует

Подсилих настроението на сцената
само чрез избиране на този режим.
— нисък ключ

Великолепно е: фотоапаратът може
да улови дори толкова тъмна сцена.
— нощно виждане

Уловете силуетите на обектите върху ярък
фон.

Създавайте тъмни, поразителни снимки
с впечатляващ силно осветен акцент.

Направете монохромни (черно-бели) снимки
в условия на изключително слабо осветление.

Невероятно качество на снимките —

• Обектив: AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3.5-5.6G ED VR • Качество на изображенията: Jpeg Fine (фино) • Експонация: [А] режим, 1/750 секунда, f/5.6 • Баланс на бялото: Shade (Сянка) • HDR: 3EV, ниска • Чувствителност: ISO 200
• Контрол на изображенията: Живо

• Обектив: AF-S DX NIKKOR 55-300 мм f/4.5-5.6G ED VR • Качество на изображенията: RAW (NEF) • Експонация: [А]
режим, 1/90 секунда, f/5,6 • Баланс на бялото: Директна слънчева светлина • Чувствителност: ISO 100 • Контрол на
изображенията: Стандартно
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оча квайте повече от сензора за изображения на D5100 и EXPEED 2

Снимките, които правя днес,
трябва да бъдат толкова ясни и
красиви, колкото момента, в който
са направени.
Собствен клас на качество на снимките — сензор с 16,2 ефективни
мегапиксела и система за обработка на изображенията EXPEED 2
D5100 използва най-новите технологии за цифрови огледално-рефлексни фотоапарати на
Nikon, като CMOS сензора в DX формат и система за обработка на изображенията EXPEED 2,
и осигурява изключително качество на снимките.

Исках да уловя, това, което виждах
и в тъмните и в ярките зони.
Изтънчени детайли както в силно осветените места, така и в сенчестите
зони — HDR (Широк динамичен диапазон)
Погледнете детайлите, за да откриете
високото качество, рязкостта и високата
резолюция на изображенията.
Качествени снимки,
каквито само Nikon
може да осигури

Ясни снимки с намален до минимум шум
дори при слаба светлина.

*О
 бхватът на ISO може да се повиши до Hi 2 (ISO 25600 еквивалент), което ви осигурява повече възможности
при условия на изключително слабо осветление.

При снимане на екстремни контрасти, като осветени от слънцето облаци и преден план,
който е в дълбока сянка, някога беше много трудно да се представят и двете текстури
еднакво добре. Вече не е така. С помощта на настройката HDR D5100 прави две снимки при
едно сработване на затвора: една преекспонирана и една недоекспонирана. След това
фотоапаратът комбинира двете снимки, за да покаже изключително голям динамичен
диапазон, но с по-малко шум и с по-богато преливане на цветовете от когато и да било
преди.*

Преекспонирана

Недоекспонирана

HDR или активен
D-Lighting: Кое да
използваме?

* Препоръчва се използването на статив

Чисти и ясни снимки дори при слабо
осветление
D5100 ви предоставя всички технологии, от които се
нуждаете, за да постигнете отлични резултати, дори
когато наличната светлина е недостатъчна. Неговият
CMOS сензор предлага забележително широк диапазон
на ISO светлочувствителност (ISO от 100 до 6400*)
с намален шум. Това ви позволява да снимате при
по-високи скорости на затвора и да улавяте сцените
и предметите с по-малко размазване. Дори снимките,
направени от ръка, и клиповете с Full HD резолюция
изглеждат великолепно при слаба светлина.
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Красиво балансиране на светлината
и сянката — Aктивен D-Lighting
CMOS сензор

В допълнение към висококачествения
CMOS сензор, който осигурява
първокласни изображения, D5100 използва
и доказалата качествата си система на
Nikon за обработка на и
 зображенията
EXPEED 2, която позволява мълниеносна
обработка на данните и о
 сигурява снимки и
клипове с изключително качество на
изображенията.

Активният D-Lighting е функция, полезна при различни
ситуации, като предава автоматично ярко осветените места
и сенките в сцените с висок контраст така, че да изглеждат
по-близки до това, което възприема човешкото око.
Оставете активния D-Lighting в положение „Автоматично”
за да настройвате без усилия, или изберете
нивото на сила в зависимост от условията на
снимане.

С активен D-Lighting

Без активен D-Lighting

Ако контрастът при сцената ви за снимане
е изключително висок и искате да
постигнете детайлност в целия диапазон,
HDR е правилният избор. Тъй като това
изисква комбиниране на две
последователни снимки, не е подходящо
за движещи се обекти. За заснемане на
д вижещи се обекти се препоръчва
използването на активен D-Lighting.
Можете да използвате активния D-Lighting
и при серийно снимане с висока скорост
или да го комбинирате с HDR, за да
з асилите ефекта.

Повече иновации от Nikon, за да ви помогнем да правите и
да се радвате на по-добри снимки
Лесно снимане, за да правите автопортрети и снимки
в близък план — инфрачервени приемници за
дистанционно управление, разположени в предната и
в задната част на фотоапарата
Дистанционно управление ML-L3
(като опция)

Оптимизирани настройки на
фотоапарата на върха на пръстите ви
— 16 сценични режима
D5100 притежава сценични режими, които съответстват
на набор от различни сцени. Можете да намерите петте
най-популярни режима върху селектора на режими,
а останалите можете да изберете чрез настройване на
селектора в положение SCENE (СЦЕНА) и завъртане на
превключвателя на команди. След като вземете
решение, фотоапаратът избира автоматично настройките,
които ще осигурят най-добри резултати. С помощта
на сценичните режими на Nikon никога няма да се
притеснявате за сложните настройки на фотоапарата.
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Храна

Нощен портрет

Ярка светлина, винаги когато
е необходимо
— интелигентна автоматично изскачаща светкавица
Вградената изскачаща светкавица на D5100 е жизненоважна
при тъмни обекти или обекти с контражурно о светление и
експонира точно* обекта ви. Можете да очаквате
естествено изглеждащи снимки благодарение на i-TTL
управление на светкавицата.
Спорт

Залез

Забележка: Сценичните режими, предлагани с D5100, са Портрет, Пейзаж, Дете, Спорт, Близък план, Нощен портрет, Нощен пейзаж, Парти/На закрито, Плаж/Сняг, Залез,
Сумрак/Зора, Портрет на домашен любимец, Светлина на свещи, Цвят, Есенни цветове и Храна.

* Когато за режима на снимане е зададено
Автоматичен, Портрет, Деца, Близък план, Нощен
портрет, Парти/На закрито, Портрет на домашен
любимец или Цветен ескиз.

Функция за почистване
Система за контрол
на сензора за
на въздушния поток
изображения

Оптичен визьор
с приблиз. 95% покритие на
кадъра — за ясен изглед и
удобно снимане без закъснение

Сензор за изображения

Инфрачервен филтър

Чисти и ясни снимки —
интегрирана система на Nikon за
самопочистване
По-малкото количество прах
означава по-ясни снимки.
Ексклузивната система на Nikon
подпомага отстраняването на
праха от о
 птичния филтър за ниски
честоти пред с ензора и го
почиства от важните к омпоненти
във фотоапарата.

Не изпускайте момента —
високоскоростно серийно снимане със
скорост приблиз. до 4 кадъра в секунда

Нека фотоапаратът избере автоматично найподходящия за сцената режим — автоматичен

Улавя прецизно обекта ви навсякъде в
кадъра — 11-точкова система за

селектор на сцени

автоматично фокусиране

Ако правите снимки с визуализиране на изображението от визьора върху
дисплея в автоматичен режим или в автоматичен режим (изключена
светкавица), автоматичният селектор на сцени* ще избере сам найподходящия сценичен режим, като ще направи избор между Портрет,
Пейзаж, Близък план и Нощен портрет. Оставете нещата в ръцете на
D5100, който ще ви осигури оптимални резултати, като ви предостави
повече време, за да се концентрирате върху снимката.

11-те фокусни точки на D5100, включващи сензор
от кръстосан тип, покриват добре кадъра и улавят
обекта с висока рязкост. При използване на р
 ежима
на 3D проследяване (11-точки) фотоапаратът работи
заедно със системата за разпознаване на сцени, за
да държи основния обект на фокус дори при
промяна на композицията.

c Портрет d Пейзаж e Близък план f Нощен портрет

Z Автоматично** b Автоматично (изключена светкавица)**
** При използване на автоматично фокусиране.
** Избира се, когато фотоапаратът идентифицира ситуации, които не се покриват от режим
Портрет, Пейзаж, Близък план или Нощен портрет или при сцени, подходящи за
автоматичен режим или автоматичен режим (изключена светкавица).

Канали за контрол на
въздушния поток

Ниската консумация на енергия позволява на батерията да издържа заснемане
на приблиз. 660 кадъра с едно
зареждане*
* На база на стандартите CIPA.
Акумулаторна литиево-йонна
батерия EN-EL14 (в комплекта)

Продължение на ръцете ви —
компактният, лек дизайн п
 ревръща
обновената е
 ргономичност на Nikon
в пример за подражание
Формата на фотоапарата пасва е
 стествено
на ръцете ви, а и
 нтуитивните контроли правят
снимането с допълнителни н
 астройки лесно
и удобно.
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Вашите инструменти за
по-динамични характеристики

Креативност без граници
Разширете обхвата на полезрението си
— обективи NIKKOR

Създайте свой собствен стил —
контрол на изображенията
Персонализирайте вида и настроението на снимките
си, за да съответстват на вкуса ви, чрез контрола на
изображенията. Можете да избирате от шест
настройки: Стандартно, Неутрално, Ярко, Черно-бяло,
Портрет и Пейзаж. Можете да регулирате настройките
и да ги запазите за бъдеща употреба.

Качество — за вселена от възможности за използване
Цифровите огледално-рефлексни фотоапарати разширяват насладата
от с нимането с разнообразие от сменяеми обективи. Обективите
NIKKOR, в исоко ценени от фотографите в цял свят, покриват
голям диапазон от фокусни разстояния и осигуряват богата
линия от модели с фиксирано фокусно разстояние, увеличение
„рибешко око”, м
 икро и PC-E.
Забележка: D5100 е конструиран изключително за работа с обективи
NIKKOR AF-S и AF-I, оборудвани с автофокусен мотор.

Стандартно

Черно-бяло
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Портрет

Пейзаж

Ярко

Вашият вграден помощник —

Тишина, когато ви е необходима —

система за разпознаване на сцени

режим с тихо освобождаване на затвора

С помощта на 420-пикселовия RGB сензор и CMOS
сензора за изображения D5100 може да разпознае
обекта ви и да оптимизира автоматичната експонация,
автоматичното фокусиране, автоматичния баланс на
бялото и i-TTL управлението на светкавицата. Функцията
за автоматично фокусиране с приоритет върху лицето
също е създадена при тази технология.

Понякога звукът от освобождаването на затвора може
да смути обекта ви. Режимът с тихо освобождаване на
затвора намалява шума от вътрешните механизми на
D5100, като забавя скоростта на
движение на огледалото в
момента, в който се прави
снимката например.

Неутрално

AF-S DX NIKKOR 55-300 мм f/4,5-5,6G ED VR

AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED VR

Този мощен обектив със супер телефото увеличение и намаляване
на вибрациите (VRII) ви позволява да се приближите до далечни
обекти, докато снимате от ръка. Ефектът на перспективата
допринася за получаване на динамични изображения. Великолепен
за спортни снимки и снимки на дивата природа.

С дългото си работно разстояние и с намаляването на вибрациите
(VRII), този обектив ви позволява да правите макро снимки от ръка
на обекти, до които е трудно да се доближите.

AF-S DX NIKKOR 35 мм f/1,8G

AF-S DX NIKKOR 10-24 мм f/3,5-4,5G ED

Компактните твърди обективи като този създават красиви меки
очертания на фона и позволяват снимки от ръка с висока рязкост
при максимална бленда дори при слабо осветление.

Усилете перспективата в снимките си с помощта на този
свръхширокоъгълен обектив. Великолепен за големи пейзажи и за
малки пространства, например тесни интериори.
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Система за разпознаване на сцени
420-пикселов RGB сензор

Сензор за изображения

Вижте снимките си на HDTV —
интерфейс с HDMI изход
Автоматично
фокусиране

Автоматична
експонация и i-TTL
управление на
светкавицата

•Идентифициране на •Анализ на
обекта
силноосветените
•Коригиране при
места
смяна на
•Намиране на лица
композицията
•А втофокус с
приоритет върху
лицето

Автоматичен
баланс на бялото

Възпроизвеждане

•Идентифициране на • Увеличаване на
светлинен източник
 ицето при
л
възпроизвеждане
•Намиране на лица

Наслаждавайте се на снимки и видеоклипове на екрана на телевизора и използвайте
дистанционното му, за да управлявате
възпроизвеждането*.
*Само за телевизори, които са HDMI
CEC-съвместими.

Лесно можете да получите ярка
светлина — светкавици Speedlight

Незабавна, вградена последваща обработка —
функции за редактиране на снимки и видеоклипове
Многобройните функции за редактиране на D5100 включват
преоразмеряване, обработка на NEF (RAW) и филтърни ефекти,
като Skylight, Warm Filter и Cross Screen. Освен бързо ретуширане
и редактирането на клипове има и допълнителни функции като
контрол на изкривяването и „рибешко око”.
„Рибешко око”

Cross screen

Други елементи в менюто за ретуширане • D-Lighting • Корекция червени очи • Изрязване (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 и 1:1) • Монохромно (черно и бяло, сепия и цианотип)
• Филтърни ефекти (усилване на червеното, усилване на зеленото, усилване на синьото и омекотяващ) • Баланс на цветовете • Наслагване на снимки • Изправяне
• Цветен контур • Цветен ескиз • Контрол на перспективата • Ефект „миниатюра” • Селективен цвят

D5100 се предлага оборудван с удобна вградена изскачаща светкавица,
но предлаганите като опция светкавици Speedlight ви улесняват и ви
позволяват да влагате повече творчество във вдъхновяващата ви
фотография с всяко използване на светкавицата. Компактната и лека
светкавица SB-400 осигурява изключителна преносимост
и
поддържа i-TTL режим, като предлага възможност за
работа с отразена от светкавицата светлина, а мултифункционалната SB-700
е съвместима с различните функции на
системата за креативно осветяване на
SB-400
Nikon.
SB-700

Използвайте възможноста за отразяване в стена или таван на SB-700 за
по-естественоизглеждащи осветителни ефекти.
• Обектив: AF-S DX NIKKOR 10-24 мм f/3.5-4.5G ED • Качество на
изображенията: RAW (NEF) • Експонация: [M] режим, 1/60 секунда, f/4
• Баланс на бялото: Автоматична чувствителност: ISO 400 • Контрол на
изображенията: Стандартно

Направете изображен ията си още по-хубави
Софтуер
Вашият инструментариум за обработка на изображения —

Елементи и контроли

ViewNX 2 (в комплекта)
Този лесен и интуитивен софтуер ви помага да извлечете най-доброто от снимките
и видеоклиповете си с Full HD резолюция. ViewNX 2 предлага функция за импортиране
и преглед, като включва също така функции за редактиране на изображения,
например Преоразмеряване, Яркост, Изрязване, Изправяне,
както и функция за обработка на изображения във формат
NEF (RAW). Функциите за редактиране на видеоклипове ви
помагат да създадете бързо и лесно свои собствени
оригинални видеоклипове, а собствената услуга на Nikon
за запазване и споделяне my Picturetown работи
безпроблемно с View NX2, като ви позволява директно
влизане от софтуера за лесно качване на файлове без
използване на браузър.
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Бърз и лесен софтуер за редактиране на изображения,
който работи интуитивно — Capture NX 2 (опционален)

14

:

1 Бутон за компенсация на
експонацията/Бутон за блендата/
Бутон за компенсация на
светкавицата
2 Бутон за освобождаване на
затвора (спусък)
3 Превключвател на захранването
4 Инфрачервен приемник (отпред)
5 Бутон за информация
6 Превключвател за визуализиране
на изображението от визьора
върху дисплея
7 Бутон за запис на видеоклипове
8 Селектор на режими
9 Лъч за подпомагане на
автофокуса/Индикатор на

Capture NX 2 предлага изключителна оперативност и
разнообразие от функции за редактиране на
изображения, като използва технологията U Point®.
Лесно можете да използвате обширен набор от техники
за редактиране на изображения, като е необходимо само
да поставите различни типове контролни точки върху
изображението и да регулирате плъзгачите за
управление. Изборът на контролни точки ви позволява
да прилагате множество подобрения, като D-Lighting и
увеличаване на яркостта към избран участък на желано от вас ниво.

самоснимачката/Лампа за
редуциране на ефекта „червени
очи”
! Вградена светкавица
" Обувка за аксесоари (за
предлаганата като опция
светкавица Speedlight)
# Високоговорител
$ Микрофон
% Бутон за режим на светкавицата/
Бутон за компенсация на
светкавицата
& Бутон за самоснимачката/
Функционален бутон
( Капаче на конектора (извод за
аксесоари, USB и A/V

^

конектор, HDMI конектор с мини
изводи, конектор за външен
микрофон)
) Бутон за освобождаване на
обектива
~ Инфрачервен приемник (отзад)
+ Дисплей
, Бутон за менюто/Бутон за
нулиране с два бутона
- Окуляр на визьора
. Контрол на диоптричната
корекция
/ Бутон за редактиране на
информацията/Бутон за
нулиране с два бутона
: Бутон AE-L/AF-L/Бутон за защита

; Селектор на командите
< Бутон за възпроизвеждане
= Мултиселектор
> Бутон ОK
? Капак на слота за карти с памет
@ Индикатор за достъп до картата с
памет
[ Бутон за увеличаване при
възпроизвеждане
\ Бутон за изтриване
] Миниатюри/бутон за намаляване
при възпроизвеждане/Бутон за
помощ
^ Капаче на отделението за
батериите
_ Гнездо за статив

Интелигентна услуга за споделяне и запазване на снимки
— my Picturetown
Диаграма на системата

Собственият уебсайт на Nikon за споделяне на изображения - my Picturetown ви позволява лесно
да съхранявате, управлявате и споделяте снимки със семейството и приятелите си в цял свят.
Членството е безплатно и позволява запазване на до 2 GB снимки и/или видеоклипове.
Чрез допълнителна платена регистрация можете да разширите капацитета до 200 GB*!
Наслаждавайте се на my Picturetown по всяко време, навсякъде.
*Таксите и предлагането може да се различават в различните държави.

АКСЕСОАРИ ЗА ВИЗЬОРА

СВЕТКАВИЦИ SPEEDLIGHT

Корекционни лещи за окуляр
DK-20C (от -5 до +3 м-1)

Speedlight
SB-910

Увеличител на
окуляра DG-2

http://mypicturetown.com

Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Адаптер за окуляр DK-22

Комплект за
управление на
светкавици Speedlight
при близък план R1C1

Студийни светкавици
Speedlight**

Адаптер за чехълчето за
аксесоари АS-15

Светкавици
Speedlight
SB-910/700/400 на Nikon

ОБЕКТИВИ NIKKOR
D5100 е конструиран
изключително за работа с
обективи NIKKOR AF-S и 
AF-I, оборудвани с мотор за
автоматично фокусиране.

TTL дистанционен
кабел SC-28, 29

Капаче на окуляра DK-5*

Капацитет на картите с памет

Одобрени карти с памет

Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, който може
да бъде записан в карта 8 GB Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC при
различни настройки за качеството и размера.

Следните SD карти с памет са тествани и одобрени за използване с D5100. За запис на
видеоклипове се препоръчват карти със скорост на запис от клас 6 или по-висока. Ако
се използват карти с по-ниска скорост, записът може да приключи неочаквано.

Качество 		
на снимките

		

SD карти с памет

SDHC карти с памет*5

SDXC карти с памет*6

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

64 GB
64 GB

Размер
на изображенията

NEF (RAW) +
JPEG fine (фино)*3
NEF (RAW) +
JPEG normal (нормално)*3
NEF (RAW) +
JPEG basic (базово)*3
NEF (RAW)
JPEG fine (фино)
JPEG normal (нормално)
JPEG basic (базово)

Голям
Среден
Малък
Голям
Среден
Малък
Голям
Среден
Малък
–
Голям
Среден
Малък
Голям
Среден
Малък
Голям
Среден
Малък

Размер
Брой снимки*1
на файла*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
1400
3300
1600
2900
6200
3300
5700
11400

Капацитет
на буфера*2

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

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

Приспособление за
гледане под прав
ъгъл DR-6

Гумен наочник
DK-20*

АКСЕСОАР ЗА
DIGISCOPING

АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕВИЗОР
HDMI кабел**†

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, GPS ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
СТЕРЕО МИКРОФОН

Аудио/видео кабел EG-CP14*†

ТВ монитор**

48 GB, 64 GB
—
—
—

GPS устройство
GP-1

Дистанционно жило
MC-DC2

Стерео микрофон ME-1

*1		Всички цифри са приблизителни. Големината на файла зависи от заснетата сцена.
*2		Максималният брой снимки, който може да бъде запазен в буфера на паметта при ISO 100. Тази стойност намалява, ако е включена
функцията за намаляване на шума при продължителна експонация или автоматичният контрол на изкривяването.
*3		Размерът на изображенията важи само за формат JPEG. Големината на снимките NEF (RAW) не може да се променя. Размерът на
файла е равен на сумата от размерите на NEF (RAW) и JPEG изображения.
*4		Проверете дали карточетците или другите устройства, с които ще се използва картата, поддържат карти с обем 2 GB.
*5		Проверете дали карточетците или другите устройства, с които ще се използва картата, са съвместими със SDHC. Фотоапаратът
поддържа UHS-1.
*6		Проверете дали карточетците или другите устройства, с които ще се използва картата, са съвместими със SDXC. Фотоапаратът
поддържа UHS-1.

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЮТЪР

Безжично
дистанционно
управление ML-L3

AC АДАПТЕРИ, БАТЕРИИ И БАТЕРИЙНИ ГРИПОВЕ

Приставка FSA-L1 за
прикрепване на цифрови
огледално-рефлексни фотоапарати
към зрителни тръби тип Fieldscope
Приставка FSA-L2 за
прикрепване на цифрови
огледално-рефлексни фотоапарати
към зрителни тръби тип Fieldscope

КАЛЪФ

Акумулаторна л итиево-йонна
батерия EN-EL14*

SD карта с памет**

PC card aдаптер**
Четец за SD карти с памет**

Персонален компютър**

USB кабел UC-E6*
Полутвърд калъф
CF-DC2

Зарядно устройство за
батерии MH-24*

AC адаптер EH-5b

Захранващ конектор
EP-5A

† Ако гледате видео клип със стерео звук, записан с опционален стерео микрофон МЕ-1, на телевизор, свързан към фотоапарата посредством аудио видео
кабел, изходът на звука е моно. HDMI съединенията поддържат стерео изход.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

*Аксесоари, които са част от комплекта **Продукти, които не са от Nikon
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Технически характеристики на цифровия огледално-рефлексен фотоапарат Nikon D5100
Тип
Еднообективен огледално-рефлексен цифров фотоапарат
Байонет
Байонет Nikon F (с контакти за автофокуса)
Ефективен зрителен ъгъл Приблиз. 1,5 пъти по-голям от фокусното разстояние на обектива (Nikon формат DX)
Ефективни пиксели
16,2 милиона
Сензор за изображения CMOS сензор 23,6 x 15,6 мм
Общ брой пиксели
16,9 милиона
Система за намаляване Почистване на сензора за изображения, система за контрол на въздушния поток, референтни
на праха
данни от функцията за корекция на праха (необходим е предлаганият като опция софтуер
Capture NX 2)
Размер на изображенията (пиксели) 4,928 x 3,264 (L), 3,696x 2,448 (M), 2,464 x 1,632 (S)
Файлов формат
• NEF (RAW): 14 бита, компресиран • JPEG: JPEG-Baseline, съвместимо с добро (приблиз.
1:4), нормално (приблиз. 1:8) или базово (приблиз. 1:16) компресиране • NEF (RAW) + JPEG:
Единична снимка, запазена във формати NEF (RAW) и JPEG
Система за контрол на Standard (Стандартно), Neutral (Неутрално), Vivid (Ярко), Monochrome (Черно-бяло), Portrait
изображенията
параметрите на (Портрет), Landscape (Пейзаж); избраният контрол на изображенията може
да бъде променен; запазване на до девет персонализирани контроли на изображенията
Носители
Карти с памет SD (Secure Digital), SDHC и SDХC
Файлова система
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Съвместим формат на графичните файлове за цифрови фотоапарати), PictBridge
Визьор
Еднообективен рефлексен визьор на нивото на окото с пентаогледало
Покритие на кадъра
Приблиз. 95% хоризонтално и 95% вертикално
Увеличение
Приблиз. 0,78 пъти (50-милиметров f/1,4 обектив, фокусиран на безкрайност, –1,0 м –1)
Зрителна точка
17,9 мм (-1,0 м -1)
Диоптрична корекция от -1,7 до +0,7 м -1
Фокусен екран
Екран от тип B BriteView Clear Matte Mark VII
Рефлексно огледало
Бързо връщане
Бленда на обектива
Незабавно връщане, с електронно управление
Съвместими обективи При обективите AF-S и AF-I се предлага автоматично фокусиране; при другите типове
обективи G и D не се предлага автоматично фокусиране, обективи AF (IX-NIKKOR и обективи
за F3AFне се поддържат) и AI-P; В режим M може да се използват обективи без процесор, но
измерването на експонацията на фотоапарата няма да работи
Може да се използва електронен далекомер с обективи с максимална бленда f/5,6 или
по-бърза.
Тип на затвора
Фокален затвор с вертикален ход и електронно управление
Скорост на затвора
1/4 000 до 30 сек. на стъпки от 1/3 или 1/2 EV, режим Bulb, режим „Време” (необходимо е
предлаганото като опция безжично дистанционно управление ML-L3)
Скорост на синхронизиране X=1/200 сек.; синхронизира се със затвора при
на светкавицата
1/200 сек. или по-ниски скорости
8 (единичен кадър), s (серия кадри), E (самоснимачка), " (забавено дистанционно),
Режим на снимане
# (дистанционно с бърза реакция), J (тих режим)
Скорост на снимане
До 4 кадъра в сек. (ръчен режим на фокусиране, режими M или S, скорост на затвора 1/250
сек. или по-висока и всички останали настройки са със стойности по подразбиране)
Самоснимачка
2 сек., 5 сек., 10 сек., 20 сек.; 1 до 9 експонации
Мерене на експонацията TTL измерване на експонацията чрез 420-пикселов RGB сензор
Метод на измерване
• Матричен: 3D цветно матрично мерене II (обективи тип G и D ); цветно матрично мерене II
(други обективи с вградени процесори) • Централно претеглено: взима 75% от информацията от кръг с диаметър 8 мм в центъра на кадъра • Точково: Измерва кръг с диаметър 3,5 мм
(около 2,5% от кадъра), центриран върху избрана фокусна точка
Диапазон
• Матрично или централно мерене: от 0 до 20 EV • Точково измерване: от 2 до 20 EV
(ISO 100, обектив f/1,4, 20°C)

Свързване на измерване
на експонацията
С процесор
Режим на експонация
Автоматични режими (i автоматичен, j автоматичен, изключена светкавица); програмиран автоматичен режим с универсална програма (P); автоматичен с приоритет на затвора (S);
автоматичен с режим с приоритет на блендата (A); ръчен режим (M); сценични режими
(k портрет; l пейзаж; p деца; m спортен; n близък план; o нощен портрет; r нощен
пейзаж; s парти/на закрито; t плаж/сняг; u залез; v здрач/зазоряване; w портрет на
домашен любимец; x светлина на свещи; y цвят z есенни цветове; 0 храна); режими със
специални ефекти; %нощно зрение; g цветен ескиз; ( ефект „миниатюра”; 3 селективен
цвят; 1 силует; 2 висок ключ; 3 нисък ключ
Компенсация на експонацията от -5 до +5 EV със стъпка 1/3 или 1/2 EV
Фотоклин на експонацията 3 кадъра със стъпка 1/3 или 1/2 EV
Блокиране на експонацията Измерената стойност на осветеността се блокира чрез бутона AE-L/AF-L
ISO чувствителност
ISO чувствителност от 100 до 6 400 на стъпки от 1/3 EV; може да бъде зададена и на
(индекс на препоръчителните
приблиз. стойности от 0,3, 0,7, 1 или 2 EV (еквивалентно на ISO 25600) над ISO 6400;
експонации)
предлага се автоматичен контрол на ISO чувствителността
Активен D-Lighting
Автоматичен, много висок, висок, нормален, нисък или изключен
Фотоклин на ADL
2 кадъра
Автоматично фокусиране Сензорен модул за автоматично фокусиране Nikon Multi-CAM 1000 с TTL детектиране на
ф азата, 11 фокусни точки (включително един сензор от кръстосан тип) и лъч за подпомагане
на автоматичното фокусиране (приблиз. обхват 0,5 до 3 м/1 фут 8 инча до 9 фута 10 инча)
Диапазон на детектиране от -1 до +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Сервоуправление на
• Автоматично фокусиране (AF): Единично автоматично фокусиране (AF-S); непрекъснато
обектива
със серво управление (AF-C); автоматичен избор между AF-S и AF-C (AF-A); автоматично
активиране на прогнозиращо следене на фокуса в зависимост от състоянието на обекта
• Ръчно фокусиране (MF): Може да се използва електронен далекомер
Фокусна точка
Можете да избирате от 11 фокусни точки
Режим за автоматично фокусиране Автоматично фокусиране с единична точка, с динамична зона, с автоматична зона,
с автоматичен избор на зона
3D проследяване (11 точки)
Блокиране на фокуса
Фокусът може да се блокира чрез натискане наполовина на бутона за освобождаване на затвора (автоматично фокусиране с покадрово следене) или чрез натискане на бутона AE-L/AF-L

Вградена светкавица

i, k, p, n, o, s, w, g: Автоматична изскачаща светкавица; P, S, A, M, 0: Ръчно
изскачане с освобождаване на бутон
Приблиз. 12/39, 13/43 при ръчна светкавица (м/фута, ISO 100, 20°C/68°F)
• TTL: i-TTL балансирана запълваща светкавица и стандартна i-TTL светкавица за цифрови
огледално-рефлексни фотоапарати с 420-пикселов RGB сензор се предлагат с вградена
светкавица, с SB-910, с SB-900, с SB-800, с SB-700, с SB-600 или SB-400 (i-TTL балансираната
запълваща светкавица е налична при избиране на матрично измерване или централно претеглено измерване) • Автоматична бленда: Предлага се с SB-910, SB-900/SB-800 и обектив с
процесор • Автоматично без TTL: Поддържаните светкавици включват SB-910, SB-900, SB800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 и SB-22S • Ръчен приоритет на разстоянието: Предлага
се с SB-910, SB-900, SB-800 и SB-700
Режим на светкавицата Автоматичен, автоматичен с корекция на червените очи, автоматичен с бавна синхронизация,
автоматичен с бавна синхронизация с корекция на червените очи, запълваща светкавица,
корекция на червените очи, бавна синхронизация, бавна синхронизация с корекция на
червените очи, второ перде с бавна синхронизация, синхронизация по второ перде, изключена
Компенсация на светкавицата -3 до +1 EV със стъпка 1/3 или 1/2 EV
Индикатор за готовност Светва, когато вградената или опционалната светкавица, като SB-910, SB-900, SB-800,
на светкавицата
SB-700, SB-600 или SB-400 е напълно заредена; мига в продължение на 3 секунди след
включване на светкавицата на пълна мощност
Обувка за аксесоари
Стандартна обувка за включване ISO 518 със синхронизация, контакти за данни и защитно
блокиране
Система за креативно Поддържа се усъвършенствано безжично осветяване с SB-910, SB-900, SB-800 или SВ-700 като
осветяване (CLS) мастер светкавица или SU-800 като управляваща; поддържа се предаване на данните за цвета на
на Nikon
светкавицата при вградената светкавица и при всички светкавици, които са съвместими със
CLS
Извод за синхронизиране Адаптер за извода за синхронизиране AS-15 (предлага се отделно)
Баланс на бялото
Автоматично, осветление от лампа с нажежаема жичка, флуоресцентно (7 типа), директна
слънчева светлина, светкавица, облачно, сянка, с предварително ръчно задаване; всички без
предварителното ръчно задаване разполагат с фина настройка.
Клин на баланса на бялото 3 кадъра в единични стъпки
Обектив със сервоуправление и • Автоматично фокусиране (AF): Автоматично фокусиране с покадрово следене
визуализиране на изображението (AF-S); автоматично фокусиране със следене през цялото време (AF-F)
от визьора върху дисплея
• Ръчно фокусиране (MF)
Режим за автоматично фокусиране Автоматично фокусиране с приоритет на фокуса върху лице, с голяма зона, с нормална зона,
с автоматичен избор на зона
с проследяване на обекта
Автоматично фокусиране Автоматично фокусиране с детектиране на контраста навсякъде в кадъра (фотоапаратът избира автоматично фокусна точка при избрано автоматично фокусиране с приоритет върху
лице или с проследяване на обекта)
Автоматичен избор на сцени Предлага се в режими i и j
Мерене при видеоклипове TTL измерване на експонацията чрез основния сензор за изображения
Метод на измерване
Матрично
Размер на кадъра
• 1 920 x 1 080, 30p/25p/24p, ★ високо/нормално • 1 280 x 720, 30p/25p/24p, ★ високо/нормално
(пиксели) и скорост
• 640 x 424, 30p/25p, ★ високо/нормално
на снимане
Скорост при снимане 30p (действителна скорост при снимане 29,97 кадъра за сек.) е налична,
когато е избрано NTSC за видеорежим; 25р е налична, когато е избрано PAL за видеорежим;
действителната скорост при снимане, когато е избрано 24p, е 23,976 кадъра за сек.
Файлов формат
MOV
Видеокомпресиране
Усъвършенствано видеокодиране H.264/MPEG-4
Формат на звукозапис Линейна PCM
Устройство за
Вграден моно микрофон или външен стерео микрофон; чувствителността може да се
записване на звук
регулира
Дисплей
7,5 см (3-инчов), приблиз. 921 000 точки (VGA), подвижен TFT LCD от нискотемпературен
поликристален силиций със зрителен ъгъл 170°, приблиз. 100% покритие на кадъра
и регулировка на яркостта
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане в цял кадър или в миниатюри (4, 9 или 72 изображения или календар)
с възможност за увеличение на изображението, възпроизвеждане и спиране на видео
клипове, слайд шоу, показване на хистограма, силно осветени места, автоматично
завъртане на изображенията и коментар към изображенията (до 36 символа)
USB
Високоскоростно USB
Видео изход
NTSC, PAL
HDMI изход
HDMI конектор тип С с мини изводи
Извод за аксесоари
Дистанционно жило MC-DC2 (предлага се отделно), GPS устройство GP-1 (предлага се отделно)
Аудио изход
Стерео мини жак (диаметър 3,5 мм)
Поддържани езици
Арабски, английски, датски, италиански, индонезийски, испански, китайски (опростен
и традиционен), корейски, немски, нидерландски, норвежки, полски, португалски, руски,
тайски, турски, фински, френски, чешки, шведски, японски
Батерия
Една акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL14
AC адаптер
AC адаптер EH-5b; изисква конектор EP-5A (предлага се отделно)
Гнездо за статив
1/4 инча (ISO 1222)
Размери (Ш x В x Д)
Приблиз. 128 x 97 x 79 мм (5,0 x 3,8 x 3,1 инча)
Тегло
Приблиз. 560 г /1 фунт и 3,7 унции с батерия и с карта с памет, но без капачката на тялото;
приблиз. 510 г/1 фунт и 2 унции (само тялото на фотоапарата)
Работна среда
Температура: от 0 до 40 °C/32-104 °F; влажност: По-малко от 85% (без кондензация)
Аксесоари, които са част Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL14, бързодействащо зарядно устройство
от комплекта
МН-24, капак за окуляр DK-5, гумен наочник DK-20, USB кабел UC-E6, аудио видео кабел
(може да се различават според EG-СР14, лента за носене AN-DС3, капак за тялото BF-1B, капак за контактната обувка BS-1,
държавата или региона)
CD-ROM с ViewNX 2
Водещо число
Управление на
светкавицата

• Microsoft и Windows, Windows 7 са регистрирани запазени марки или запазени марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други
държави. • Macintosh и QuickTime са регистрирани запазени марки или запазени марки на Apple Inc. в Съединените щати и/или други държави.
• Логотипите SD, SDHC и SDXC са запазени марки на асоциацията SD Card Association. • PictBridge е запазена марка. • HDMI, логото на HDMI и
High-Definition Multimedia Interface (мултимедиен интерфейс с висока резолюция) са регистрирани запазени марки или запазени марки на HDMI
Licensing, LLC. • Google Maps™ е запазена марка на Google Inc. • Имената на продуктите и марките са запазени марки или регистрирани запазени
марки на съответните компании. • Изображенията във визьорите, на LCD дисплеите и на мониторите, показани в тази брошура, са симулирани.
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