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Ta vakre bilder. Koble til umiddelbart.

24,2

megapiksler uten
optisk støyfilter

EXPEED

4

Gjør deg klar til å skape
de helt spesielle bildene.
Med nye Nikon D5300 er
fotografering med digitale

speilreflekskameraer fra Nikon blitt enda mer spennende.
Opplev fantastisk bildekvalitet med 24,2 effektive
megapiksler. Eksepsjonelt høy pikseltetthet gir utrolig høy
oppløsning og stor detaljrikdom. Gled deg over fordelene
med Nikons eksklusive teknologiske fremskritt, som den
nye bildeprosessoren EXPEED 4 og Picture Control.
La deg begeistre av NIKKOR-objektivenes utrolige
skarphet. Det er de samme objektivene som foretrekkes
av mange profesjonelle fotografer verden over. Når alle
disse elementene jobber sammen, tar D5300 fotografier
og filmer av en kvalitet du alltid har ønsket deg, og hele
prosessen er rask og morsom. Bildene er deretter klare
for deling umiddelbart via innebygd Wi-Fi som brukes
®

for å koble til smartenheter. Tiden er inne for flotte bilder
og filmer. Tiden er inne for å fortelle din historie.
Med D5300 har du verktøyet du trenger.

Del bilder raskt
med innebygd Wi-Fi

®

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/60 sekund, f/11 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard ©Kwaku Alston
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Ta skrittet opp til bildekvalitet
på et helt nytt nivå
Nikon gjør det mulig med en perfekt kombinasjon av bildebrikke, bildeprosessor,
Picture Control-teknologi og NIKKOR-objektiver

24,2

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Bildekvalitet: 14-bits RAW • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/60 sekund, f/3,2 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 200 • Picture Control: Portrett

©Kwaku Alston

megapiksler
uten optisk
lavpassfilter

Bildebrikke med høyt pikselantall:
der skarpheten begynner

Delvis takket være den
ekstreme pikseltettheten
leverer D5300 bilder med utrolig detaljskarphet og jevne, naturlige hudtoner. Den
fantastiske bildekvaliteten begynner med
den nyutviklede CMOS-bildebrikken i Nikons
CMOS-brikke
DX-format*. Flotte farger. Utrolige detaljer.
Når du vil forevige dine beste øyeblikk, leverer D5300 begge deler.

Objektiver

Kompromissløs bildekvalitet

Picture
Control

Gi farger og nyanser et personlig
preg med Picture Control

Velg blant et stort utvalg NIKKOR-objektiver for å
utfolde deg kreativt. NIKKOR-objektiver foretrekkes av
mange av verdens beste profesjonelle fotografer. De leverer bilder
med uovertruffen skarphet og kontrast, det ser du når du bruker
dem på et Nikon-kamera. De er perfekte følgesvenner til kameraer
som D5300 som har bildebrikke med høy oppløsning.

*Konstruert uten optisk lavpassfilter (OLPF). Dette gjør det mulig ut å utnytte
den høye oppløsningen som følger av den store pikseltettheten i bildebrikken,
sammen med NIKKOR-objektivenes naturtro gjengivelse. Resultatet er en utrolig
detaljskarphet.

EXPEED
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Naturtro fargegjengivelse,
lite støy og høy brukshastighet

Hele potensialet i de
24,2 effektive megapikslene
arbeider for deg. Nikons nye bildeprosessor
EXPEED 4 gir bildene og filmene utsøkte
farger. Dette unike systemet samkjører
lynraskt utallige operasjoner for å
produsere bilder av uovertruffen kvalitet. Du får mindre støy,
mer naturtro fargetoner og svartere svart, selv når du fotograferer i
svakt lys eller under vanskelige lysforhold. Nikons teknologi gjør at
D5300 har et standard følsomhetsområde på ISO 100 til 12 800,
og det kan utvides så det tilsvarer ISO 25 600 (Høy 1), slik at du
kan unngå bevegelsesuskarphet ved å bruke kortere lukkertider i
svakt lys. Teknologien sørger også for utrolig fargegjengivelse og
tonegradasjon i alle følsomhetsområder. Selv på høye ISO-innstillinger gjengir Nikons støyreduksjonsfunksjon vakre teksturer med
minimal fargestøy. EXPEED 4
bearbeider enorme datamengder
overraskende hurtig, slik at du
kan fotografere uten pause fordi
kameraet gjør den tyngste
jobben for deg.

Tilpass bilder og filmer med Nikons
unike Picture Control-system. Velg blant seks
innstillinger*: Standard, Nøytral, Friske farger,
Monokrom, Portrett og Landskap. Takket være den
forbedrede fargegjengivelsen i bildeprosessoren
EXPEED 4, gir D5300 enda renere farger og flottere
bilder. Skarphet og kontrast kan justeres manuelt,
og med Live view kan du hele tiden kontrollere virkningen.
*Kan velges med eksponeringskontrollene P, S, A og M. Med andre
opptaksinnstillinger velger kameraet
automatisk en passende
Picture Control-innstilling.

Friske farger

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-140mm
f/3.5-5.6G ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW
• Eksponering: Eksponeringskontroll [M],
1/20 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Auto
• Følsomhet: ISO 12 800 • Picture Control: Standard
©Kwaku Alston
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Del øyeblikket nå, så enkelt, så vakkert

• Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Bildekvalitet: 14-bits RAW • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/500 sekund, f/2,8 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard

Innebygd Send de beste bildene på

Wi-Fi

®

en enkel måte

La bildedelingen begynne: D5300 har
innebygd Wi-Fi . Du trenger ingen ledninger eller
tilbehør – alt du behøver er kameraet og en smartenhet.
Bare velg bildene du vil sende, så klargjøres de for
nedlasting til smarttelefon eller nettbrett. Du kan også
overføre bilder uten å forstyrre fotograferingen. Du
behøver ikke datakunnskaper. D5300 gjør det enkelt å
dele bilder mens de fortsatt er nye.
®

©Kwaku Alston

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW
• Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1/2000 sekund, f/4 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 125
• Picture Control: Standard ©Kwaku Alston

Send bilder umiddelbart til Facebook,
Instagram og andre sosiale nettverk
Imponer vennene dine – del bilder fra
D5300 enkelt og raskt. Den fantastiske
kvaliteten på bildene vil få oppmerksomhet
og “Liker” med én gang.

Smartenheten som ekstern skjerm og
fjernkontroll
Fordelen med Wi-Fi -forbindelsen stopper
ikke ved å vise bilder: den kan også hjelpe
deg med å ta dem. Med funksjonen for
fjernkontroll kan du utløse lukkeren på
avstand, mens smartenheten kan fungere
som en ekstern live view-skjerm for å
kontrollere bildet. Perfekt for gruppebilder.

• Objektiv: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW
• Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/200 sekund, f/9 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 100
• Picture Control: Standard ©Kwaku Alston

Innebygd

Gjør delingen til en bedre opplevelse

GPS

I tillegg til å dele bilder fra D5300 med Wi-Fi , kan du
også merke dem. Innebygd GPS gjør reisene enda mer
spennende, for nå kan du lagre stedsinformasjon*1 som
Exif-data på bilder – og alt dette kan du gjøre uten tilbehør. Du kan også
opprette sporlogger*2 med stedsinformasjonen – perfekt på reise.
Loggdataene kan brukes til å vise reiseruten på ViewNX 2 og
kartvisningen på NIKON IMAGE SPACE eller andre
bildedelingsnettsider.
®

*1 Kameraet registrerer breddegrad, lengdegrad,
høyde og UTC (Koordinert universaltid).
Kompatibilitet varierer fra land til land.
*2 Denne funksjonen kan kjøre selv når
kameraet er slått av, og dermed spare
batteri.

®

Appen på enheten din: raskt og enkelt
Du klargjør smartenheten for tilkobling ved å
laste ned Wireless Mobile Utility fra den aktuelle
app-butikken. Det er enkelt og gratis.

Med Nikons tjeneste for lagring og deling av bilder, kan Nikon-brukere få
lagringsplass på opptil 20 GB, gratis. Den har også deling med ett klikk til
Facebook og Twitter. Se nikonimagespace.com for mer informasjon.

† Bildet ovenfor viser skjermen for Android-enheter
6
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Øk spenningen ved å fryse øyeblikket

Fotografer motivet i en dramatisk vinkel

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildekvalitet: 12-bits RAW • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1600 sekund, f/5,6 • Hvitbalanse: Auto
• Følsomhet: ISO 400 • Picture Control: Standard
©Kwaku Alston

39-

Fang motiver som er knivskarpt fokusert

Bruk de 39 fokuspunktene i D5300 til å sikre deg
actionbilder raskt og enkelt, selv når motivet ikke
befinner seg midt i bildefeltet. D5300 autofokuspunkter som ligger
tett sammen og dekker en stort del av bildet. Det er 9 korsformede
sensorer i det midtre fokusfeltet, det hjelper deg til å mestre
vanskelige fokuseringsforhold med forskjellige autofokusinnstillinger, for eksempel enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-område,
3D-følgefokus og automatisk valg av AF-søkefelt.
punkts AF

RGB-sensor med

2016
piksler

Når du fotograferer, kan du være sikker på at D5300
tilpasser seg de forskjellige opptaksforhold. Den utrolig nøyaktige
RGB-sensoren med 2016 piksler registrerer data om lysstyrke
og farge, som videre analyseres av Nikons eksklusive
motivgjenkjenningssystem. Alt i bildet brukes til å beregne
nøyaktig eksponering, blitseksponering, autofokus og
hvitbalanse – og alt måles før utløseren utløses.

5b/s

39-punkters AF-system

Et kamera med “hjerne”
for bedre bilder.

Frys øyeblikket med 5 b/s

Selv når du fotograferer sport eller andre motiver som
beveger seg raskt, klarer D5300 å fange bevegelsene, enkelt og
nøyaktig. Serieopptak i høy hastighet med ca. 5 b/s* gir flere
muligheter til å fange det riktige øyeblikket eller
uttrykket. Du kan også velge kontinuerlig
lav hastighet med 3 b/s* for naturlige
portretter.
*Basert på CIPA-retningslinjene.

Fotografering fra høy vinkel får frem naturlige smil

81

Ta unike bilder fra lav vinkel

Unike opptaksvinkler kan gi

Bred , cm
utrolige bilder
(3,2 tommer)
vippbar og dreibar Noen ganger får du ikke den beste vinkelen med
LCD-skjerm
kameraet i øyenhøyde, men med de fleste
kameraer og smartenheter er det vanskelig å komponere bilder
fra et høyt eller lavt perspektiv. Prøv den vippbare og dreibare
LCD-skjermen på D5300 til å fotografere fra unike vinkler. Den
brede 8,1 cm (3,2 tommer) store LCD-skjermen med 1 037 000
punkter kan åpnes horisontalt fra 0° til 180º og
vippes opp og ned fra +180º til -90º. Nå er det
like enkelt å fotografere over hodet på
publikum som det er å ta bilder nær
bakkenivå, samtidig som du ser hele bildet
på hele skjermen. D5300 har enda bedre
AF-ytelse med live view enn tidligere
modeller, og holder motivet skarpt fokusert
gjennom raskere og mer nøyaktig
fokuseringsbevegelse*.

Vend LCD-skjermen mot deg selv når du skal ta selvportretter

*Ytelsen kan variere med objektivet som brukes.

Fordelen med å fotografere med optisk søker på et digitalt speilreflekskamera
Den kanskje viktigste fordelen med et speilreflekskamera er den optiske søkeren. Den viser motivet i sanntid og
uten forsinkelse under alle lysforhold. Med øyet mot søkeråpningen kan du støtte kameraet for å unngå
bevegelsesuskarphet. Du kan også følge motiver som beveger seg raskt.
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Få enhver scene til å oppleves som kinofilm
med video i høy kvalitet

Vær så kreativ du vil

Leketøyskamera

Silhuett

D5300 støtter HDMI slik at du kan se stillbilder/filmer på HDTV.

D5300 har et godt grep for enkelt filmopptak uten stativ

HDR-maleri

Bare valgt farge

Miniatyreffekt

Merk: HDMI-minikontakt (type C) (selges separat) er påkrevd for avspilling.

1080/60p
D-film i
full HD

Ta vare på
bevegelsene
i livet – helt enkelt

Legg igjen videokameraet
hjemme. D5300 er også et videokamera
som kan ta opp D-filmer i full HD med
1920 x 1080. Opptakene kan også gjøres
i 60p/50p slik at selv motiver som beveger
seg raskt gjengis naturlig. CMOS-bilde
brikken med 24,2 effektive megapiksler
og bildeprosessoren EXPEED 4 jobber
sammen for å levere skarpe filmbilder
med lite støy under alle lysforhold.
Siden kameraet er formet som et
speilreflekskamera, får du godt grep
og kan posisjonere deg stødig under
filming på frihånd, samtidig som den nye
vippbare og dreibare LCD-skjermen viser
et større bilde som er behagelig å
betrakte. Stødige filmopptak uten stativ,
minimalt med kamerabevegelse og et
stort utvalg skarpe og pålitelige
NIKKOR-objektiver, det er oppskriften
på flotte filmer, selv om du har lite eller
ingen erfaring. Hvis du vil gjøre mer, kan
de innebygde effektene i D5300 gi filmene
et artig og kreativt preg, mens
de brukervennlige redigeringsfunksjonene
hjelper deg med å lage filmklipp, korte
filmer og andre kreative arbeider ved å
kombinere filmer og stillbilder.

Sømløs autofokusdrift under
filmopptak

Hi-Fi lydkontroll og innebygd
stereomikrofon

D5300 har sømløs autofokusdrift både
for live view- og filmopptak. Forbedret 3D
følgefokus og kontinuerlig AF (AF-F)
holder motivene skarpt fokusert mens de
beveger seg. Med ansiktsprioritert AF
kan D5300 fange flyktige uttrykk uten
at brukeren må endre innstillinger.
I kombinasjon med det store utvalget
NIKKOR-objektiver leverer D5300 rask
og presis autofokus under filmopptak.

Lydkvaliteten har mye å si
for hvordan en film blir
mottatt. For opptak på
farten har D5300 en
innebygd stereomikrofon som kan
reguleres automatisk, eller manuelt i
20 trinn. Lydnivåene kan enkelt kontrolleres
visuelt på LCD-skjermen både før og
under filmopptak.

Spesialeffekter

Vær mer kreativ og få bedre bilder og filmer med
ni brukervennlige spesialeffekter. Prøv de nye
funksjonene HDR-maleri og Leketøyskameraeffekt for å gi bildene
dine et tøft, kunstnerisk preg. Med live view kan du til og med se
effekten i sanntid før du tar bildet*.
*Filmopptak og forhåndsvisning av effekt før bildet tas, er ikke tilgjengelig med
innstillingen HDR-maleri.

Retu Kos deg med redigering etter opptak
sjerings D5300 er utstyrt med en rekke redigeringsfunksjoner
meny som gjør det enkelt å retusjere. Det omfatter den
nyutviklede D-Lighting-funksjonen, Portretter, som forbedrer
eksponeringen av mennesker samtidig som den naturlige
stemningen i en svakt belyst bakgrunn beholdes*.
*Kameraet velger automatisk opptil tre personer for portrett med D-Lighting.

Spesialeffekter: Fargeskisse, Miniatyreffekt, Bare valgt farge, Silhuett,
Leketøyskamera, HDR-maleri, Lyse toner, Dempede toner og Nattsyn.

Få frem flere detaljer i lys med store

De beste alternativene for stillere
filmopptak
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Det perfekte objektivet for
D5300. Lav driftsstøy gjør
filmopptak mer tiltalende,
samtidig som den
effektive bilde
stabilisatoren (VR)
muliggjør frihåndsopptak
uten at du behøver å
bekymre deg for
kamerabevegelse.

HDR / kontraster
Aktiv
Når det er stor kontrast mellom de lyseste og
D-Lighting mørkeste områdene, har D5300 to løsninger: HDR
(High Dynamic Range) og Aktiv D-Lighting. HDR gir
en mer dramatisk effekt og fungerer best med landskap og andre
stillestående motiver*, mens Aktiv D-Lighting er effektiv for
generelle motiver med høy kontrast, inkludert personer eller
motiver i bevegelse, og opprettholder naturlige fargetoner samtidig
som det oppnås en markant effekt. Du kan velge intensitetsnivå
for begge funksjonene.
*Kameraets HDR-innstilling tar to bilder med samme lukkerutløsning.
Du får skarpere bilder hvis du bruker stativ.

Stereomikrofon ME-1
(ekstrautstyr)
For å få bedre lydkvalitet
velger du stereomikrofonen
ME-1 (ekstrautstyr) som tar opp
hi-fi stereolyd med minimalt med
støy fra autofokussystemet.

Aktiv D-Lighting: AV
Aktiv D-Lighting: PÅ
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For unike bilder og filmer

Uten prosessering
Med D-Lighting (Portretter)

Motiv
programmer

Fotografering på en enklere måte

Hvis motivet tilhører en av de mange populære
kategoriene, velger du et motivprogram fra de
16 tilgjengelige alternativene. D5300 velger de beste kamerainnstillingene automatisk, noe som kan gi deg resultatene du alltid har
ønsket deg. Fem mye brukte motivprogrammer, inkludert Portrett
og Landskap, kan velges direkte med funksjonsvelgeren. For andre
motivprogrammer som
Solnedgang, Skumring/
soloppgang og Mat, dreier
du funksjonsvelgeren til
SCENE (motiv) og velger
program ved å dreie
kommandohjulet.
Nærbildeinnstilling
11

Utforsk ideene, gjør det hele morsommere
Kreativitet: NIKKOR-objektiver

Økt bildekvalitet
Ekstra lys for bedre bilder

NIKKOR-objektivene er en av de største fordelene med D5300. Med hvert objektiv
du bruker, kan du se og forevige verden på en ny måte. Vidvinkelobjektiver er
flotte til landskapsbilder og gruppebilder. Teleobjektiver tar deg tett på
motivet. Micro-NIKKOR-objektiver gjengir detaljer med stor forstørrelse,
mens zoomobjektiver er utrolig allsidige. NIKKOR-objektiver, som
er laget eksklusivt for Nikons digitale speilreflekskameraer, er
konstruert for kompromissløs kvalitet.

Trådløs fjernkontroll WR-R10/WR-T10

Det er utrolig hva litt lys kan gjøre. En blits kan forvandle gode
bilder til fantastiske bilder, og blitsfotografering er enkelt med
D5300. Nikons intelligente i-TTL-blitsstyring vurderer automatisk
lyset i omgivelsene og beregner hvor mye lys du behøver for å
få optimalt resultat.

Med innebygd blits

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

• Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/2000 sekund, f/1,8 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 100
• Picture Control: Standard
©Kwaku Alston

Programvare for bildevisning og bilderedigering:
ViewNX 2 (følger med) / Capture NX 2 (ekstrautstyr)
SB-300

Ekstern blits for mer naturlig lys (ekstrautstyr)
Den profesjonelle teknikken med indirekte
blitsbelysning blir enkel med SB-300*. Bare
vipp blitshodet opp og riktig lysmengde kastes
mot taket for å gi en myk, naturlig belysning,
som ellers kunne vært for direkte eller gitt
harde skygger.
*SB-300 støtter ikke avansert trådløs blitsstyring.

Brennvidde: 300 mm
• Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/20 sekund, f/3,2
• Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 200 • Picture Control: Standard
©Kwaku Alston

• Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A],
1/500 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 400
• Picture Control: Standard
©Kwaku Alston

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

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

Et lett, kompakt og allsidig makroobjektiv som er et
ypperlig supplement til DX-kameraer. I tillegg til at det
kan ta nærbilder i naturlig størrelse (1 x), er brennvidden
på 40 mm anvendelig til mange vanlige forskjellige motiver,
ikke minst landskapsbilder. Et ypperlig Micro-NIKKOR for enhver DX-fotograf.

Perfekt for de aller fleste motiver. Dette utrolig allsidige
objektivet har en zoomdekning på ca. 16,7 x, fra vidvinkel
til supertele. Det har også bildestabilisator (VR), med en
effekt som tilsvarer bruk av 3,5 trinn* større blenderåpning.
Et kjekt objektiv å ha med på reisen.
*Basert på CIPA-standarden. Denne verdien oppnås når objektiver er montert på et kamera
med DX-format, og zoomen er på lengste telebrennvidde.
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Det er enkelt å fjernstyre opptaket med den trådløse fjernkontrollen
WR-R10 og WR-T10*. Disse fjernkontrollene bruker radiobølger for å
fjernstyre opptak. Det fungerer selv om det finnes hindringer, som
f.eks. trær, i veien. Du kan kontrollere ett eller flere kameraer med
en tilkoblet WR-R10 (antall kameraer er ikke begrenset) ved å bruke
WR-T10 som sender. I tillegg til å aktivere AF ved å trykke utløseren
på kontrollen halvveis inn, og ta bildeserier ved å trykke lenger på
utløseren, kan du bruke kontrollene til å betjene ulike funksjoner på
D5300, inkludert filmopptak.

Uten innebygd blits

Dette lette og kompakte objektivet er optimalisert
for kameraer i DX-format. Det gir både høy
skarphet og den tiltalende, uskarpe bakgrunnen
du forventer av et objektiv med fast brennvidde.
Den store lysstyrken gjør det spesielt egnet til
portretter, samtidig som den åpner for ekstra
muligheter i svakt lys.

Brennvidde: 18 mm

WR-T10
(Sender)

* Største rekkevidde er ca. 20 m.
Omtrentlig rekkevidde ved en
høyde på ca. 1,2 m varierer med
atmosfæriske forhold og eventuelle
fysiske hindringer.

Innebygd blits som er nyttig både natt og dag
Den innebygde blitsen i D5300 er ikke bare
nyttig om kvelden eller innendørs, den kan
også fjerne irriterende skygger fra ansikter
til motiver som har på seg hatt eller står i
motlys. Kameraet legger automatisk til riktig
lysmengde, og når innstillingene Auto eller
Portrett brukes, spretter blitsen opp
automatisk ved behov.

WR-R10
(Sender/mottaker)

Med den medfølgende programvaren ViewNX 2 kan du
importere, bla gjennom og redigere stillbilder og lage dine egne
filmer, samt bruke bilderedigeringsfunksjoner som størrelses
endring og justering av lysstyrke. Capture NX 2 hjelper deg med
å få fullt utbytte av NEF-dataene (Nikons RAW-data), noe som
legger til rette for rask og problemfri redigering selv når det dreier
seg om store datamengder.
I tillegg til RAW-fremkalling, inneholder den
flere funksjoner som for
eksempel redigering med
fargekontrollpunkter,
pensel for automatisk
ViewNX 2
retusjering og batch-
prosessering. Du kan
konsentrere deg om
redigeringen ettersom
originalbildet kan forbli
uberørt. Både med
ViewNX 2 og Capture
NX 2 kan de egendeCapture NX 2
finerte Picture Control-
innstil-lingene brukes når
du fremkaller RAW-filer.
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La teknologien sette farge på livet

Terminologi

4 5 67 89

! " #

$

1 Utløser

$ Høyttaler
% Knapp for
blitsfunksjon / knapp
for blitskompensasjon
& Funksjonsknapp
( Kontaktdeksel (kontakt
for ekstern mikrofon,
USB- og AV-kontakt,
terminal for tilbehør,
HDMI-minikontakt)
) Utløserknapp for
objektivet
~ Knapp for
utløserfunksjon /
knapp for serieopptak /
knapp for selvutløser /
fjernkontrollknapp
+ Infrarød mottaker for
fjernkontrollen ML-L3
(bak)
, Skjerm
- Menyknapp
. Søkerokular

2 Strømbryter
3 Infrarød mottaker for
fjernkontrollen ML-L3
(foran)

Elegant design på utsiden, avansert teknologi på innsiden

%

1
2

&
(

3

)

Lett og kompakt

-

D5300 er laget for et liv på farten. Den nye innvendige konstruksjonen gjør
kameraet mye lettere og mer kompakt enn D5200, samtidig som det er like
solid. Grepet er også forbedret slik at det er enklere å holde kameraet stødig
under opptak, enten du bruker søkeren eller live view. På den måten unngår
du bevegelsesuskarphet. Velg blant svarte, røde eller grå modeller for å finne
en som passer deg, og kjenn gleden ved å eie dette kraftige bildeverktøyet.

.

/ :

;

<

~

4 Knapp for eksponeringskompensasjon /
knapp for justering av
blenderåpning / knapp
for blitskompensasjon
5 Informasjonsknapp
6 Live view-bryter
7 Filmopptaksknapp

+

8 Funksjonsvelger

=
>
?
@
[
\
]
^

,

{

9 Fokuseringslys /
selvutløserlampe /
lampe for reduksjon
av rød øyerefleks
! Innebygd blits
" Tilbehørssko (for
separate Nikon-blitser)
# Stereomikrofon

_

/ Diopterjustering
: Knapp for
informasjonsredigering
; AE-L/AF-L-knapp /
beskyttelsesknapp
< Kommandohjul
= Avspillingsknapp
> Multivelger
? OK-knapp
@ Deksel til m
 innekortspor
[ Avspillingszoom
inn-knapp
\ Sletteknapp
] Lampe for
minnekortaktivitet
^ Avspillingszoom
ut-knapp /
miniatyrbilde-knapp /
hjelpeknapp
_ Batterideksel
{ Stativfeste

Systemoversikt
SØKERTILBEHØR

BLITSER
DK-20C korreksjonslinser for
okular (-5 til +3 m -1)

DG-2 søkerlupe

Studioblitser**

SB-910
blits

DK-22 okularadapter

SB-700
blits
SB-400
blits

DK-5 søkerdeksel*
DR-6 vinkelsøker

SB-300
blits

R1C1
blitsstyringssett
for nærbilder
AS-15
synkroniseringsadapter
for tilbehørssko

DK-25 øyemusling av gummi*

FJERNKONTROLL, GPS-TILBEHØR OG
STEREOMIKROFON

TV-TILBEHØR
WR-R1 trådløs
fjernkontroll
(sender/mottaker)

ME-1
stereomikrofon
WR-T10

FSA-L1
teleskopfeste for
speilreflekskamera

EG-CP16 AV-kabel*

DATATILBEHØR

WR-T10 trådløs
fjernkontroll
(Sender)

MC-DC2
fjernstyringskabel

ML-L3 fjernkontroll

NETTADAPTERE, BATTERIER OG LADERE

TILBEHØR FOR
SMARTENHET

ETUI

Capture NX 2
EH-5b
nettadapter

MH-24
batterilader*

SD-minnekort**

EP-5A
strømforsyningskabel

Smartenhet**
(iOS/Android OS)

CF-DC2
halvmyk veske

“ P”-knapp for hurtiginnstilling
Du kan gjøre D5300 enda enklere å bruke ved å få direkte
tilgang til de mest brukte innstillingene ved å trykke på den
nye “P”-knappen uten å gå via menyen. Du kan enten hoppe
til retusjeringsmenyen eller velge bildene du vil sende til
smartenhetene dine under avspilling.

Ved å utnytte D5300s store 8,1 cm
(3,2 tommer) LCD-skjerm, har
sideforholdet blitt endret fra 4:3 til 3:2,
noe som gjør at det er mulig å vise hele
bildet på skjermen, slik at du kan se
detaljene fra kant til kant.

D5300 er spesielt
konstruert for bruk
med AF-S- og AF-I
NIKKOR-objektiver som
har autofokusmotor

Datamaskin**
Camera Control Pro 2

*Tilbehør som følger med **Ikke Nikon-produkter

Godkjente minnekort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antallet bilder som kan lagres på et 16 GB SanDisk
Extreme Pro SDHC UHS-I-minnekort ved ulike innstillinger for bildekvalitet og -størrelse.

Følgende SD-minnekort er testet og godkjent for bruk i D5300. For filmopptak anbefaler vi kort
med skrivehastighet i klasse 6 eller raskere. Med lavere skrivehastighet kan opptaket
plutselig stoppe.

Bildekvalitet
NEF (RAW),
komprimert, 14-bits

Bildestørrelse

Filstørrelse1

Antall bilder1

Bufferkapasitet2

—

23,8 MB

437

6

NEF (RAW),
komprimert, 12-bits

—

19,0 MB

524
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JPEG normal

JPEG basic

D5200

NIKKOROBJEKTIVER

Minnekortkapasitet

JPEG fine

Stor skjerm med visning på hele skjermen

FSA-L2
teleskopfeste for
speilreflekskamera

ViewNX 2*

† Kan lastes ned fra applikasjonsbutikken for hver enkelt smartenhet (gratis).

D5300 har en nyutviklet og forbedret speilsøker med 0,82 x forstørrelse,
samtidig som motivdekningen på 95 % opprettholdes. På den måten får du et
skarpt og lyssterkt søkerbilde som gjør kameraet behagelig å bruke.

PC-kortadapter**
SD-minnekortleser**

UC-E17*/UE-E6 USB-kabel

Wireless Mobile Utility†

EN-EL14a oppladbart
litium-ion-batteri*

Optisk søker for skarpt søkerbilde

TV-skjerm**

WR-R10 trådløs
fjernkontroll
(Sender/mottaker)

GP-1A GPS-mottaker

SC-28/29 TTL
fjernkabel

DIGISCOPINGTILBEHØR

HDMI-kabel**

WR-1

SB-910/700/400/300
blits

Stor
Middels
Liten
Stor
Middels
Liten
Stor
Middels
Liten

12,0 MB
7,4 MB
3,8 MB
6,3 MB
3,8 MB
2,0 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,0 MB

1000
1700
3300
2000
3300
6300
3900
6500
12100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

SD-minnekort
SanDisk
Toshiba
Panasonic
Lexar Media
Platinum II
Professional
Film i full HD

2 GB3

SDHC-minnekort4

SDXC-minnekort5

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

4 GB, 6 GB, 8 GB,
12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—

4 GB, 8 GB, 16 GB

—
64 GB
64 GB, 128 GB
—

1 Disse verdiene er anslag. Resultatene varierer med korttype, kamerainnstillinger og motiv.
2 Det største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Kapasiteten reduseres når støyreduksjon, automatisk
fortegningskontroll eller datomerking er aktivert.
3 Hvis kortet skal settes inn i en kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret støtter kort på 2 GB.
4 Hvis kortet skal settes inn i en kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret er kompatibelt med SDHC.
Kameraet støtter UHS-I.
5 Hvis kortet skal settes inn i en kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret er kompatibelt med SDXC.
Kameraet støtter UHS-I.

D5300
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Spesifikasjoner for Nikon D5300 digitalt speilreflekskamera
Kameratype
Objektivfatning

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F (med AF-kontakter)

Effektiv bildevinkel

Nikon DX-format: bildevinkelen tilsvarer 1,5 x lengre brennvidde på FX-format

Effektive piksler

24,2 millioner

Bildebrikke

23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor

Piksler totalt

24,78 millioner

Støvfjerningssystem

Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv (krever programvaren Capture NX 2,
som kjøpes separat)

Bildestørrelse (piksler)

• 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]

Filformat

• NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert • JPEG: Følger JPEG-standarden med komprimeringsalternativene fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) og basic (ca. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltbilde lagres både i formatene NEF (RAW) og JPEG

Picture Control-system

Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap; angitt Picture Control kan endres;
lagring av egendefinert Picture Control

Lagringsmedier

SD-minnekort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort

Filsystem
12_NO

DCF (Designregler for kamera-filsystemer) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge

Søker

Speilsøker

Motivdekning

Ca. 95 % horisontalt og 95 % loddrett

Forstørrelse

Ca. 0,82 x (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m -1)

Øyeavstand

18 mm (-1,0 m -1; fra midten av søkeråpningen)

Diopterjustering

-1,7 til +1,0 m -1

Mattskive

Type B BriteView Clear Matte Mark VII

Speil

Hurtigreturnerende

Blender

Hurtigreturnerende, elektronisk styrt

Kompatible objektiver

Autofokus er tilgjengelig med AF-S- og AF-I-objektiver. Autofokus er ikke tilgjengelig med objektiver
av type G og D, AF-objektiver (IX-NIKKOR og objektiver for F3AF støttes ikke) eller AI-P-objektiver.
Objektiver uten CPU kan brukes med innstillingen (M ), men da fungerer ikke kameraets lysmåler. Den
elektroniske avstandsmåleren kan brukes når objektivet har største blenderåpning f/5,6 eller bedre.

Lukker

Elektronisk styrt vertikaltgående fokalplanlukker

Lukkertid

1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid

Korteste blitssynkroniserte X=1/200 s, synkroniseres med lukkertid på 1/200 s eller lenger
lukkertid
Utløserfunksjoner

8 (enkeltbilde), ! (kontinuerlig lav hastighet), 9 (kontinuerlig høy hastighet), J (lyddempet
lukker), E (selvutløser), " (fjernktrl. m/utløserfors.; ML-L3), # (fjernktrl. m/rask respons; ML-L3),
støtter fotografering med intervallutløser

Opptakshastighet

• ! Opptil 3 b/s • 9 Opptil 5 b/s (JPEG og 12-bits NEF/RAW) eller 4 b/s (14-bits NEF/RAW)
Merk: Bildefrekvensene forutsetter kontinuerlig AF, manuell eksponering eller lukkerprioritert
automatikk, lukkertid på 1/250 s eller kortere, utløser valgt for egendefinert innstilling a1
(AF-C-prioritetsvalg) og andre innstillinger med fabrikkinnstillinger.

Selvutløser

2 s, 5 s, 10 s, 20 s. 1 til 9 eksponeringer

Eksponering – lysmålemetode

TTL-lysmåling med 2016 pikslers RGB-sensor

Lysmålemetode

• Matrisemåling: 3D farge-matrisemåling II (objektiver av type G, E og D), farge-matrisemåling II
(andre CPU-objektiver) • Sentrumsdominert lysmåling: 75 % av måleresultatet hentes i en 8 mm stor
sirkel midt i bildet • Punktmåling: måler i en 3,5 mm stor sirkel (ca. 2,5 % av bildet) i sentrum av valgt
fokuspunkt

Blitsfunksjoner

Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering på lang lukkertid, automatisk
synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, reduksjon av rød
øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød
øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av

Blitskompensasjon

-3 til +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV

Blitsens klarsignal

Lyser når den innebygde blitsen eller en ekstern blits er fulladet – blinker etter at blitsen er avfyrt på
full styrke

Tilbehørssko

ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås

Nikon Creative Lighting
System (CLS)

Avansert trådløs blitsstyring støttes med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som masterblits eller
SU-800 som styringsenhet, Overføring av informasjon om blitslysets fargetemperatur støttes med
innebygd blits og alle CLS-kompatible blitsenheter

Synkroniseringskontakt

AS-15 synkroniseringsadapter for tilbehørssko (ekstrautstyr)

Hvitbalanse

Auto, Glødelampe, Lysstoffrør (7 typer), Direkte sollys, Blits, Skyet, Skygge, Manuelt forvalg. Alle
unntatt Manuelt forvalg med finjustering

Alternative hvitbalanser

3 bilder i trinn på 1

Live view fokuseringsmotor • Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F) • Manuell fokusering (MF)
AF søkefeltfunksjoner

Ansiktsprioritert AF, AF med stort fokusfelt, AF med normalt fokusfelt, 3D følgefokus

Autofokus

Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller 3D følgefokus er valgt)

Automatisk motivvalg

Tilgjengelig med innstillingene i og j

Retusjeringsmeny

D-Lighting, Korreksjon av rød øyerefleks, Beskjæring, Monokrom, Filtereffekter, Fargebalanse,
Bildeoverlapping, NEF (RAW)-prosessering, Endre størrelse, Rask retusjering, Rett ut, Fortegnings
kontroll, Fiskeøye, Fargekontur, Fargeskisse, Perspektivkontroll, Miniatyreffekt, Bare valgt farge,
Filmredigering, Side-ved-side-sammenligning

Lysmåling under filmopptak

TTL-lysmåling med hovedbildebrikken

Lysmålemetode

Matrise

Bildestørrelse (piksler) og
bildefrekvens

• 1920 × 1080; 60p (progressivt)/50p/30p/25p/24p, H høy/normal • 1280 × 720; 60p/50p,
H høy/normal • 640 × 424; 30p/25p, H høy/normal
Filmfrekvenser på 30p (faktisk frekvens er 29,97 b/s) og 60p (faktisk frekvens er 59,94 b/s) er
tilgjengelige når NTSC er valgt som videostandard. 25p og 50p er tilgjengelige når PAL er valgt som
videostandard. Den faktiske frekvensen ved 24p er 23,976 b/s.

Filformat

MOV

Videokomprimering

H.264/MPEG-4 Avansert videokoding

Format for lydopptak

Lineær PCM

Utstyr for lydopptak

Innebygd eller ekstern stereomikrofon med justerbar følsomhet

Største lengde

29 min. 59 sek. (20 min. i 1920 x 1080; 60p/50p, 3 min. med miniatyrinnstilling)

Følsomhet

ISO 100 til 12 800, kan også stilles til ca. 0,3, 0,7 eller 1 EV (tilsvarer ISO 25 600) over ISO 12 800

Skjerm

8,1 cm (3,2 tommer) (3:2), ca. 1037k punkter (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punkter) – vippbar og dreibar
TFT-skjerm med ca. 170° betraktningsvinkel, ca. 100 % motivdekning og lysstyrkejustering

Avspilling

Avspilling på full skjerm og miniatyrbilder (4, 12 eller 80 bilder eller kalender) med avspillingszoom,
filmavspilling, lysbilde- eller filmfremvisning, histogramvisning, høylysmarkering, automatisk
bilderotering, bilderangering og bildekommentar (opptil 36 tegn)

USB

Høyhastighets-USB

Videoutgang

NTSC, PAL

HDMI-utgang

HDMI minikontakt (type C)

Terminal for tilbehør

• Trådløse fjernkontroller: WR-1, WR-R10 (ekstrautstyr) • Fjernstyringskabel: MC-DC2 (ekstrautstyr)
• GPS-mottakere: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)

Måleområde

• Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0–20 EV • Punktmåling: 2–20 EV

Lydinngang

Stereokontakt (3,5 mm): støtter stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr)

Standarder for trådløst

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Lysmålerkobling

Prosessor (CPU)

Kommunikasjonsprotokoller • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM

Eksponeringskontroller

Automatiske funksjoner (i automatisk,j automatisk [blits av]), programautomatikk med
fleksiprogram ( P ), lukkerprioritert automatikk (S ), blenderprioritert automatikk (A ), manuell (M ),
motivprogrammer ( k portrett, l landskap, p barn, m sport, n nærbilde, o nattportrett,
r nattlandskap, s selskap/innendørs, t strand/snø, u solnedgang, v skumring/daggry,
w kjæledyrportrett, x stearinlys, y blomstring, z høstfarger,, 0 mat), spesialeffekter (% nattsyn,
g fargeskisse, ' leketøyskameraeffekt, ( miniatyreffekt, 3 utvalgte farger, 1 silhuett, 2 lyse
fargetoner, 3 dempede toner, ) HDR-maleri)

Frekvens

2412–2462 MHz (kanal 1–11)

Rekkevidde (siktelinje)

Ca. 30 m (forutsetter null interferens: Rekkevidden kan variere med signalstyrken og hindre)

Datahastighet

54 Mbsp; høyeste logiske datahastigheter i henhold til IEEE-standarden: Faktiske datahastigheter kan
variere

Sikkerhet

• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK, • Kryptering: AES

Trådløst oppsett

Støtter WPS

Adgangsprotokoller

Infrastruktur

Mottakerfrekvens for
stedsdata

1575,42 MHz (C/A-kode)

Geodetisk

WGS84

Språk som støttes

Arabisk, bengali, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk
(forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og
Brasil), rumensk, russisk, spansk, svensk, tamil, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og
vietnamesisk

(ISO 100 og f/1,4-objektiv, 20 °C)

Eksponeringskompensasjon Kan justeres fra -5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med eksponeringskontrollene P, S, A og M
Alternative eksponeringer

3 bilder i trinn på 1/3 eller 1/2 EV

Eksponeringslås

Lysstyrken låses på målt lysverdi med A(L)-knappen

Følsomhet (ISO)
ISO 100-12 800 i trinn på 1/3 EV. Kan også stilles på ca. 0,3, 0,7 eller 1 EV (tilsvarende ISO 25600) over
(anbefalt eksponeringsindeks) ISO 12 800. Automatisk kontroll av følsomhet er tilgjengelig
Aktiv D-Lighting

Automatisk, ekstra høy, høy, normal, lav

Alternative eksponeringer
med ADL

2 bilder

Autofokus

Nikon Multi-CAM 4800DX autofokusmodul med TTL-fasesøking, 39 fokuspunkter (inkludert 9
kryssensorer), og fokuseringslys (rekkevidde ca. 0,5–3 m).

Batteri

Ett oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14a

Nettadapter

EH-5b nettadapter – krever EP-5A adapterkabel (ekstrautstyr)

Søkeområde

-1 til +19 EV (ISO 100 ved 20 °C)

Stativfeste

1/4 (ISO 1222)

Fokuseringsmotor

• Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C), automatisk valg av AF-S/AF-C
(AF-A), følgefokus aktiveres automatisk i samsvar med motivets status • Manuell fokusering (MF):
elektronisk avstandsmåler kan brukes

Mål (B × H × D)

Ca. 125 × 98 × 76 mm

Vekt

Ca. 530 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel – ca. 480 g (bare kamerahus)

Fokuspunkt

Velg mellom 39 eller 11 fokuspunkter

AF søkefeltfunksjoner

Enkeltpunkt AF, 9-, 21- eller 39-punkts dynamisk AF-område, 3D følgefokus, automatisk valg av
AF-søkefelt

Fokuslås

Fokus låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller trykke på A(L)-knappen

Innebygd blits

i, k, p, n, o, s, w, g, ': Automatisk blitsaktivering
P, S, A, M, 0: Manuell aktivering med utløserknapp

Ledetall

Ca. 12/39, 13/43 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)

Blitsstyring

TTL: i-TTL-blitsstyring som bruker RGB-sensor med 2016 piksler er tilgjengelig med innebygd blits
og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller T103 – i-TTL-balansert utfyllingsblits for
digitalt speilreflekskamera brukes med matrise- og sentrumsdominert lysmåling, standard i-TTL-blits
for digitalt speilreflekskamera med punktmåling

Bruksforhold

Temperatur: 0 til 40 °C, luftfuktighet: under 85 % (ingen kondens)

Tilbehør som følger med

EN-EL14a oppladbart litium-ion batteri, MH-24 batterilader, DK-5 søkerdeksel, DK-25 øyemusling av
gummi, UC-E17 USB-kabel, EG-CP16 AV-kabel, AN-DC3 bærestropp, BF-1B kamerahusdeksel, BS-1
deksel til tilbehørssko, ViewNX 2 CD-ROM

(kan variere fra land til land)

• Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD Card Association. • PictBridge er et varemerke. • HDMI, HDMIlogoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC.
• Google og Android™ er registrerte varemerker eller varemerker for Google Inc. • Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi
Alliance ® • Produkter og merkevarer er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. • Bilder som vises i
søkeren, på LCD-skjermer og monitorer i denne brosjyren, er simulert.

Spesifikasjoner og utstyr kan forandres uten varsel. Oktober 2013
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FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU
BRUKER UTSTYRET. DELER AV DOKUMENTASJONEN FORELIGGER BARE PÅ CD-ROM.

Se webområdet for Nikon Europe på: www.europe-nikon.com
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