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Kreativita z libovolného úhlu.

Inspirace v libovolném úhlu —
výklopný a otočný LCD monitor

Podnícení vaší tvořivosti —
speciální efekty pro statické
snímky a videosekvence Full HD

Špičková kvalita obrazu —
fotoaparát D5100 překoná vaše
očekávání

Fotoaparát D5100 s výklopným
a otočným LCD monitorem nabízí
vzrušující zachycování světa
z neobvyklých úhlů. Fotografování
a pořizování Full HD videosekvencí již
nikdy nebude stejné jako doposud.

Odhalte své tvůrčí schopnosti za
pomoci speciálních efektů, které jsou
nyní poprvé k dispozici u digitální
jednooké zrcadlovky Nikon.
Připravte se na unikátní snímky
a videosekvence Full HD!

Požadujte kvalitu, jakou si zasloužíte.
Fotoaparát D5100 zachycuje objekty
s bohatými barvami, množstvím
jemných detailů ve vysokém rozlišení
a vysokou kvalitou obrazu při pořizování
statických snímků i videosekvencí
Full HD.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 17–55 mm f/2,8G IF-ED • Kvalita obrazu: RAW (NEF) • Expoziční režim: [S], 1/350 s, f/6,7 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní

Inspirace v libovolném úhlu — výklopný a otočný

		

LCD monitor fotoaparátu D5100 vám pomůže zachytit svět tak,
jak jej vnímáte vlas		 tníma očima

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR • Kvalita obrazu: RAW (NEF) • Expoziční režim: [A], 1/180 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní

Držel jsem fotoaparát ve
výšce pasu a lehce upravoval
pozici až do získání skvělé
kompozice snímku!
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Pro vyšší účinek snímků
rád hledám neobvyklé úhly
pohledu.

Umístila jsem fotoaparát do menší
výšky, než je obvyklá úroveň očí, a zjistila
jsem, jak odlišně mohou věci vypadat.

Běžný snímek z úrovně očí fotografa.

Jasný obraz a spolehlivé
snímání — živý náhled
a videosekvence Full HD

Výklopný a otočný LCD monitor umožňuje fotografovat
z neobvyklých úhlů

Tvorba úžasných videosekvencí — Full HD (1920 × 1080/30p)

Nový, výklopný a otočný LCD monitor s úhlopříčkou 7,5 cm (3”) lze horizontálně
vyklápět v úhlu až 180° a vertikálně otáčet v úhlu +180° až –90°. Jste tak připraveni
pozorovat, fotografovat a zaznamenávat objekty z neobvyklých
perspektiv. Vyzkoušejte si fotografování z nadhledu
s fotoaparátem nad hlavou, pořizujte momentky
a videosekvence z výšky pasu s využitím živého
náhledu nebo zkuste fotografovat z podhledu a získat
snímky s pohledem od země. Fotoaparát D5100
můžete rovněž umístit na stativ nebo stabilní plochu
a přitom se stále pozorovat na monitoru při tvorbě
kompozice autoportrétů.
270°
180°

Fotoaparát D5100 nabízí výkonnou funkci D-Movie pro záznam Full HD videosekvencí, která
využívá nepřetržité zaostřování (AF-F) a přesné řízení expozice. K dispozici je rovněž záznam
zvuku (stereofonní záznam zvuku prostřednictvím volitelného mikrofonu) a funkce pro úpravu
videosekvencí ve fotoaparátu. To vše společně s výhodami poskytovanými jednookou zrcadlovkou
– krásnou reprodukcí neostrého pozadí scény, vysokou citlivostí ISO a kompatibilitou
s velkým počtem objektivů NIKKOR – znamená zcela nový potenciál pro
pořizování vynikajících videosekvencí.

videosekvence a výhody digitální jednooké zrcadlovky

Díky vysokému rozlišení (přibližně
921 000 pixelů) a širokému
pozorovacímu úhlu výklopného
a otočného LCD monitoru můžete
pohodlně určovat kompozici snímků při
fotografování nebo zaznamenávání
Full HD videosekvencí v režimu živého
náhledu.

Volitelný stereofonní mikrofon ME-1 lze použít pro záznam
stereofonního zvuku a odstranění rizika zaznamenání mechanických
zvuků objektivu při činnosti automatického zaostřování.

Podnícení vaší tvořivosti — speciální efekty nabízející

nepřebernou škálu možností při fotografování a zaznamenávání

Full HD videosekvencí

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR • Kvalita obrazu: Jpeg Jemný • Expoziční režim: Motivový program Selektivní
barva, 1/125 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost: Automaticky (ISO 280) • Předvolba Picture Control: Standardní
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Nyní mohu propůjčit scéně vzhled modelu v malém
měřítku!
— Efekt miniatury

Chtěl jsem pouze změkčit její vzhled pomocí jasného
světla.
— High-key

Strategickou volbou zaostřovacích polí propůjčíte vzdáleným objektům
vzhled miniaturních modelů. Videosekvence pořízené při aktivní funkci
Efekt miniatury jsou přehrávány vysokou rychlostí.

Vytvářejte jasné snímky zalité světlem a plné atmosféry prostředí.
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Dramatické efekty, jako tento, jsou rovněž
inspirující. Mé snímky a videosekvence nyní
vypadají, jako kdyby byly pořízeny špičkovým
— Selektivní barva
kinematografickým vybavením!

Nyní mohou mé snímky získat
vzhled uměleckých ilustrací. Stačí
jen stisknout tlačítko!
— Barevná
skica
Vtiskněte snímkům vzhled barevných
kreseb. Videosekvence pořízené v tomto
režimu jsou přehrávány jako prezentace
tvořené sériemi statických snímků.

Zvolte jednu až tři barvy, které mají zůstat součástí snímku,
a zbývající barvy se převedou do černobílé stupnice.

Zvýšení přitažlivosti a úrovně snímků
a videosekvencí — Speciální efekty
Vaše snímky by měly mít vždy takový vzhled a vzbuzovat takové
pocity, jaké požadujete. Jedním z možných způsobů dosažení
tohoto cíle je použití režimu EFFECTS dostupného na voliči
expozičních režimů a volba tvůrčích efektů, jako je například
Selektivní barva, Barevná skica nebo Efekt miniatury.
Výhod těchto působivých efektů můžete využít rovněž během
snímání.

Automatické zaostřování pro ostřejší záběry
při použití živého náhledu a záznamu Full HD
videosekvencí
Fotoaparát D5100 pomáhá se zaostřením objektů nabídkou různých
zaostřovacích režimů, které lze volit podle povahy objektu — i při
použití živého náhledu a zaznamenávání Full HD videosekvencí.
Pro zachování automatického zaostřování během zaznamenávání
videosekvence stačí jen zvolit zaostřovací režim AF-F.

Snadný přechod
mezi
pořizováním stat
ických
snímků a Full HD
videosekvencí v
režimu
živého náhledu

Fotoaparát D5100 znovu potvrzuje
vysokou úroveň ergonomie produktů
Nikon. Nový spínač vedle voliče
expozičních režimů aktivuje režim živého
náhledu a záznam videosekvence
lze spustit jednoduchým stisknutím
samostatného tlačítka vedle tlačítka
spouště. Všechny tyto ovládací úkony je
možné provádět za stabilního pozorování
objektu.

V některých případech se po
odstranění detailů objektu objeví něco
senzačního.
— Silueta

Zdůraznil jsem náladu scény
jednoduchou volbou tohoto režimu.
— Low-key

Je to úžasné: Fotoaparát je schopen
zachytit i takto tmavé scény. — Noční

Zachyťte objekty jako siluety na jasném
pozadí.

Vytvářejte temné, neobyčejné snímky
s výraznými bodovými jasy.

Pořizujte monochromatické (černobílé) snímky
za extrémně nízké hladiny osvětlení.

vidění

Špičková kvalita obrazu —

obrazový snímač a obvod EXPEED 2 fotoaparátu D5100 překonají vaše očekávání
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR • Kvalita obrazu: Jpeg Jemný • Expoziční režim: [A], 1/750 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy:
Stín • HDR: 3 EV, Nízký • Citlivost: ISO 200 • Předvolba Picture Control: Živé

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR • Kvalita obrazu: RAW (NEF) • Expoziční režim: [A], 1/90 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní
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Snímky, které jsem dnes pořídil, musí
být stejně ostré a krásné jako prožité
okamžiky.
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Chtěl jsem zachytit všechny detaily
ve světlech i stínech scény.
Výjimečné detaily ve světlech a stínech — HDR (vysoký dynamický rozsah)

Kvalita obrazu zcela nové kategorie — obrazový snímač s 16,2 milionů
efektivních pixelů a obvod pro zpracování obrazu EXPEED 2
Fotoaparát D5100 poskytuje díky nejnovějším technologiím v oblasti digitálních
jednookých zrcadlovek Nikon, jako je obrazový snímač CMOS formátu DX nebo obvod
pro zpracování obrazu EXPEED 2, výjimečnou kvalitu obrazu.

Podívejte se na detaily a naleznete vyšší
kvalitu, ostrost a rozlišení obrazu.

Kvalitní snímky jaké
poskytuje pouze Nikon

Neuvěřitelně čisté a brilantní snímky i za
nízké hladiny osvětlení

Ostré snímky s minimálním šumem i za
nízké hladiny osvětlení.

Fotoaparát D5100 nabízí všechny technologie, které
potřebujete k dosažení excelentních výsledků i za nízké
hladiny okolního osvětlení. Obrazový snímač CMOS
fotoaparátu poskytuje značný rozsah citlivostí ISO
(ISO 100 až ISO 6400*) při nízké úrovni šumu. Můžete
fotografovat kratšími časy závěrky a zachycovat motivy
a objekty s menším rizikem rozmazání snímků. Takto
mohou vypadat skvěle i snímky a Full HD videosekvence
pořízené z ruky za nízké hladiny osvětlení.

* Rozsah citlivostí ISO lze ještě zvýšit až na hodnotu Hi 2 (ekvivalent ISO 25 600) pro větší možnosti za extrémně
nízkých hladin osvětlení.

Při fotografování extrémně kontrastních objektů, jako jsou sluncem zalité mraky
a popředí v hlubokém stínu bývalo obtížné získat správnou kresbu ve světlech i stínech.
Ale to už dnes neplatí. Fotoaparát D5100 s funkcí HDR pořídí při jediném stisknutí
tlačítka spouště dva snímky: jeden podexponovaný a jeden přeexponovaný. Přístroj
následně zkombinuje dva pořízené snímky do jediného snímku s extrémně velkým
dynamickým rozsahem, menší úrovní šumu a bohatší barevnou gradací než bylo
doposud možné*.
* Doporučuje se použít stativ.

Krásné vyvážení světel a stínů — funkce Active
D-Lighting
Obrazový snímač
CMOS

Fotoaparát D5100 využívá kromě
špičkového obrazového snímače
CMOS s vysokou kvalitou obrazu
rovněž osvědčený výkonný obvod
pro zpracování obrazu EXPEED 2,
který zajišťuje bleskové zpracování
obrazových dat a produkuje snímky
a videosekvence výjimečné kvality.

Funkce Active D-Lighting je praktická v širokém rozmezí
situací. Reprodukuje světla a stíny při fotografování vysoce
kontrastních objektů takovým způsobem, že vypadají jako
reálná scéna pozorovaná lidským okem. Chcete-li funkci
Active D-Lighting využívat bez starostí s jejím
nastavováním, použijte možnost Automaticky.
Chcete-li vybrat potřebné nastavení sami,
vyberte úroveň aplikace této funkce podle
snímacích podmínek.

S funkcí Active D-Lighting

Bez funkce Active D-Lighting

Přeexpozice

Podexpozice

HDR nebo Active D-Lighting:
Kterou z těchto funkcí
použít?
Pokud je kontrast fotografované scény
extrémně vysoký a chcete zachovat
kresbu v celém rozsahu jasů, je
správnou volbou funkce HDR. Protože
tato funkce kombinuje dva snímky
pořízené rychle za sebou, není vhodná
pro fotografování pohyblivých objektů.
Pro fotografování pohyblivých objektů
se proto doporučuje funkce Active
D-Lighting. Funkci Active D-Lighting
lze použít rovněž v kombinaci
s rychlým sériovým snímáním nebo
pro ještě silnější účinek v kombinaci
s funkcí HDR.

Více inovací Nikon pro komfo rtní tvorbu lepších snímků

Snadné pořizování autoportrétů a
makrosnímků — infračervené přijímače
dálkového ovládání na přední a zadní straně
fotoaparátu
Dálkové ovládání ML-L3
(volitelné)

Optimalizovaná nastavení fotoaparátu na
dosah ruky — 16 motivových programů
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Fotoaparát D5100 je vybaven motivovými
programy, které vyhovují širokému spektru
běžných motivů. Pět nejpoužívanějších
motivových programů je k dispozici na voliči
expozičních režimů, ostatní motivové programy
lze vybírat otáčením příkazového voliče po
nastavení voliče expozičních režimů do polohy
SCENE. Jakmile jste rozhodnuti, fotoaparát
automaticky vyberete optimální nastavení
poskytující nejlepší výsledky pro daný motiv.
S motivovými programy Nikon se nikdy
nebudete muset starat o komplikovaná
nastavení fotoaparátu.

Jídlo

Noční portrét

Brilantní zdroj světla pro každou
příležitost — inteligentní výklopný blesk

Sporty

Západ slunce

Poznámka: Fotoaparát D5100 nabízí motivové programy Portrét, Krajina, Děti, Sporty, Makro, Noční portrét, Noční krajina, Párty/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce,
Úsvit/soumrak, Portrét zvířat, Světlo svíčky, Kvetoucí příroda, Podzimní barvy a Jídlo.

Vestavěný výklopný blesk fotoaparátu
D5100 automaticky* osvětlí fotografovaný
objekt za nízké hladiny osvětlení a při
fotografování v protisvětle. A díky řízení
záblesku i-TTL tyto snímky neztrácejí
nic na přirozeném vzhledu.
* Při nastavení expozičního režimu Auto, Portrét,
Děti, Makro, Noční portrét, Párty/interiér,
Portrét zvířat nebo Barevná skica.

Funkce čištění
obrazového snímače

Optický hledáček
zobrazující přibližně
95 % obrazového pole —

Obrazový snímač

brilantní obraz a komfortní
fotografování bez časové
prodlevy

Antialiasingový filtr

Čisté a brilantní snímky —

Méně prachu znamená čistší
snímky. Exkluzivní systém Nikon
pomáhá odstraňovat prach
z optického antialiasingového
filtru před obrazovým snímačem
a směrovat jej pryč od důležitých
součástí uvnitř fotoaparátu.

sériové snímání frekvencí 4 obr./s

Přesně zachytí všechny objekty
v širokém rozmezí obrazového pole —

Fotografujete-li v režimu živého náhledu s využitím
expozičního režimu Auto nebo Auto (vypnutý blesk),
vybírá funkce automatické volby motivových programů*
automaticky nejvhodnější motivový program z programů
Portrét, Krajina, Makro a Noční portrét. Nechte na
fotoaparátu D5100, aby sám poskytl optimální výsledky,
a věnujte více času soustředění na fotografovaný motiv.
c Portrét d Krajina e Makro f Noční portrét
Z Režim Auto** b Režim Auto (vypnutý blesk)**

11bodový AF systém

* Při použití automatického zaostřování.
** Vybere se v případech, kdy fotoaparát rozpozná situaci nepokrytou programy Portrét,
Krajina, Makro a Noční portrét, nebo kdy rozpozná motiv vyhovující expozičnímu režimu
Auto nebo Auto (vypnutý blesk).

11 zaostřovacích polí fotoaparátu D5100
včetně křížového snímače široce pokrývá
obrazové pole a ostře zachycuje fotografované
objekty. Při použití režimu 3D sledování
objektu (11 polí) využívá fotoaparát informace
ze systému detekce motivu a udržuje hlavní
objekt zaostřený i během změn kompozice
snímků.

Kanálky pro řízení toku
vzduchu

integrovaný systém redukce
prachu Nikon

Bezpečné zachycení všech
pomíjivých okamžiků — rychlé

Nechte fotoaparát vybrat nejvhodnější motivový
program — automatická volba motivových programů

Systém kontroly
toku vzduchu

Prodloužení vašich rukou —
kompaktní a lehká konstrukce s příkladnou
ergonomií Nikon

Nízká spotřeba energie
umožňuje pořídit přibližně 660
snímků na jedno nabití baterie*
* Podle standardů CIPA.
Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL14 (součást dodávky)

Tělo fotoaparátu padne přirozeně do rukou
a intuitivní ovládací prvky umožňují snadné
a komfortní dlouhodobé fotografování.
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Vaše nástroje pro dynamičtější snímky

Neomezená kreativita
Rozšiřte své obzory — objektivy NIKKOR

Vytvoření vlastního stylu —
Picture Control

Kvalita — pro nekonečně mnoho možností

Přizpůsobte vzhled a působení snímků vlastnímu
vkusu pomocí předvoleb Picture Control.
K dispozici je šest pevných předvoleb: Standardní,
Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét
a Krajina. Stačí jen upravit nastavení a uložit je
pro budoucí použití.

Digitální jednooké zrcadlovky zvyšují úroveň fotografování nabídkou
množství výměnných objektivů. Objektivy NIKKOR, vysoce ceněné
fotografy na celém světě, pokrývají široké rozmezí ohniskových
vzdáleností a poskytují rozsáhlou řadu pevných ohnisek,
zoomů, objektivů rybí oko, makroobjektivů a objektivů PC-E.
Poznámka: Přístroj D5100 je konstruován výhradně pro použití s objektivy
NIKKOR AF-S a AF-I, které jsou vybaveny vestavěným zaostřovacím
motorem.

Standardní

Monochromatické
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Portrét

Krajina

Živé

Neutrální

Váš pomocník ve fotoaparátu —

Ticho v okamžiku, kdy jej potřebujete —

systém detekce motivu

režim Tichá expozice

Díky spolupráci 420pixelového RGB snímače
a obrazového snímače CMOS je fotoaparát
D5100 schopen rozpoznat fotografovaný motiv
a na základě zjištěných informací optimalizovat
nastavení expozice, zaostření, automatického
vyvážení bílé barvy a i-TTL řízení záblesku.
Tato technologie je rovněž základem systému
zaostřování s detekcí tváří.

V některých případech může zvuk závěrky rušit
fotografovaný objekt. Režim Tichá expozice
snižuje množství a hlasitost
zvuků vydávaných vnitřními
mechanismy fotoaparátu
D5100 např. zpomalením
rychlosti pohybu zrcadla
v okamžiku expozice snímku.

AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5– 5,6G ED VR
Tento výkonný superteleobjektiv se zoomem a redukcí vibrací (VR II)
umožňuje přiblížit se ke vzdáleným objektům při fotografování z ruky.
Efekt zhuštění perspektivy přispívá k dynamickým snímkům. Ideální
objektiv pro fotografování přírody a sportu.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
Díky velké pracovní vzdálenosti a redukci vibrací (VR II) umožňuje
tento objektiv pořizovat makrosnímky z ruky a fotografovat tak obtížně
dostupné objekty.
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Systém detekce motivu
420pixelový RGB snímač

Obrazový snímač

Zobrazení snímků na televizoru HDTV —
rozhraní HDMI
AF

Řízení trvalé
a zábleskové
expozice

•Identifikace objektu •Analýza nejvyšších
•Detekce změny
jasů
kompozice snímku
•Detekce obličeje
•Zaostřování s detekcí
tváří

Automatické
vyvážení bílé
barvy

Přehrávání

•Identifikace
světelného zdroje
•Detekce obličeje

•Zvětšení
přehrávaného
snímku na obličej
osoby

Užívejte si prohlížení snímků a video
sekvencí na televizoru a používejte
dálkové ovládání televizoru k ovládání
přehrávání*.
* Kompatibilní pouze s televizory HDMI CEC.

funkce úprav snímků a videosekvencí

Rybí oko

AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED

Zdůrazněte perspektivu na svých snímcích pomocí tohoto extrémně
širokoúhlého objektivu se zoomem. Vynikající objektiv pro rozsáhlé
krajiny i stísněné interiéry.

Snadné pořízení brilantních
snímků — blesky Nikon

Okamžitá postprodukce ve fotoaparátu —
Mezi množství funkcí úprav fotoaparátu D5100 patří
například Změna velikosti snímku, Zpracování snímků NEF
(RAW) a filtrové efekty, jako je filtr Skylight, Oteplující filtr
a Filtr typu hvězda. Kromě funkcí Rychlé vylepšení a Úprava
videosekvencí jsou k dispozici také funkce Korekce zkreslení
a Rybí oko.

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G
Objektivy kompaktních rozměrů s pevnou ohniskovou vzdáleností,
jako je tento, nabízejí překrásnou neostrou reprodukci pozadí u portrétů
a dovolují pořizovat ostré snímky při fotografování z ruky při plně
otevřené cloně — i za nízké hladiny osvětlení.

Filtr typu hvězda

Další položky menu retušování • D-Lighting • Korekce efektu červených očí • Oříznutí snímků (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 a 1:1) • Monochromatické (černobílé, sépiově
zbarvené a kyanotypie) • Filtrové efekty (zvýraznění červené, zvýraznění zelené, zvýraznění modré, změkčovací filtr) • Vyvážení barev • Prolínání snímků • Vyrovnání
• Omalovánky • Barevná skica • Korekce perspektivy • Efekt miniatury • Selektivní barva

Fotoaparát D5100 je vybaven praktickým vestavěným
výklopným bleskem, ale při použití volitelných blesků se
stává inspirující záblesková fotografie snazší a tvořivější s
každým dalším použitím. Kompaktní a lehký blesk SB-400
zaručuje vynikající přenosnost a nabízí
i-TTL řízení záblesku a možnost
osvětlení nepřímým zábleskem,
zatímco multifunkční blesk SB-700
podporuje množství dalších funkcí
systému
kreativního osvětlení Nikon.
SB-400
SB-700

Osvětlení nepřímým zábleskem za pomoci blesku SB-700 pro dosažení
přirozenějšího zábleskového osvětlení.
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED • Kvalita obrazu: RAW (NEF)
• Expoziční režim: [M], 1/60 s, f/4 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost: ISO 400
• Předvolba Picture Control: Standardní

Nová úroveň kvality snímků
Software
Sada nástrojů pro zpracování snímků — ViewNX 2 (součást dodávky)

Ovládací prvky a části přístroje

Tento jednoduchý a intuitivní software pomáhá získat maximum z pořízených
snímků a Full HD videosekvencí. Software ViewNX 2 nabízí kromě funkcí
pro import a procházení souborů rovněž často používané nástroje sloužící ke
změně velikosti, úpravě jasu, oříznutí a vyrovnání snímků, a umožňuje také
zpracování souborů NEF (RAW). Funkce pro úpravu
videosekvencí umožňují snadno a rychle vytvářet
originální videosekvence a služba Nikon pro ukládání
a sdílení snímků, my Picture Town, spolupracuje
plně s View NX2 a umožňuje se přihlašovat přímo
ze softwaru pro snadný přenos snímků bez nutnosti
použití internetového prohlížeče.
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Rychlý a snadno použitelný fotoeditační software
s intuitivním ovládáním — Capture NX 2 (volitelný)
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1 Tlačítko korekce expozice / clony /
korekce zábleskové expozice
2 Tlačítko spouště
3 Hlavní vypínač
4 Infračervený přijímač (přední
strana)
5 Tlačítko informací
6 Přepínač živého náhledu
7 Tlačítko záznamu videosekvence
8 Volič expozičních režimů
9 Pomocné světlo AF/kontrolka
samospouště/reflektor předblesku
proti červeným očím
! Vestavěný blesk

Software Capture NX 2 nabízí vynikající operativnost
a množství funkcí pro úpravy snímků zastřešených
technologií U Point®. Jednoduché umístění různých
typů kontrolních bodů do snímku a úprava jejich
parametrů pomocí posuvníků je vše, co je nutné pro
získání nepřeberného množství technik pro úpravu
snímků. Kontrolní body pro selektivní aplikaci úprav
umožňují použít různé funkce, jako je například
D-Lighting nebo nastavení jasu, a dosáhnout požadovaného účinku
ve vybrané části snímku.

" Sáňky pro upevnění příslušenství
(např. blesku)
# Reproduktor
$ Mikrofon
% Tlačítko zábleskových režimů/
tlačítko korekce zábleskové
expozice
& Tlačítko samospouště/funkční
tlačítko
( Krytka konektorů (konektor pro
připojení příslušenství, konektor
USB a A/V, minikonektor HDMI,
konektor pro externí mikrofon)
) Tlačítko aretace bajonetu

^

~ Infračervený přijímač (zadní strana)
+ Monitor
, Tlačítko menu/tlačítko pro
dvoutlačítkový reset
- Okulár hledáčku
. Volič dioptrické korekce hledáčku
/ Tlačítko změny nastavení informací/
tlačítko pro dvoutlačítkový reset
: Tlačítko AE-L/AF-L/tlačítko ochrany
snímků
; Příkazový volič
< Tlačítko režimu přehrávání
= Multifunkční volič

> Tlačítko OK
? Krytka slotu pro paměťovou kartu
@ Kontrolka přístupu na paměťovou
kartu
[ Tlačítko zvětšení výřezu snímku
\ Tlačítko mazání
] Tlačítko náhledů / tlačítko zmenšení
výřezu snímku / tlačítko nápovědy
^ Krytka prostoru pro baterii
_ Stativový závit

Inteligentní služba pro sdílení a ukládání snímků — my Picturetown
Webová stránka my Picturetown společnosti Nikon, určená pro sdílení snímků, umožňuje
snadno ukládat, spravovat a sdílet snímky s rodinou a přáteli po celém světě. Služba je
dostupná zdarma a umožňuje uložení až 2 GB snímků a/nebo videosekvencí.
A v případě zaplacení doplňkového registračního poplatku můžete rozšířit kapacitu
prostoru pro ukládání dat až na 200 GB*! Službu my Picturetown můžete využívat v
libovolnou dobu a na libovolném místě.
* Dostupnost služby a výše poplatku se může měnit v závislosti na domovské zemi uživatele.

Přehled systému
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

SB-910

Hledáčková
lupa DG-2

http://mypicturetown.com

OBJEKTIVY NIKKOR

BLESKY

Okulárové korekční čočky
DK-20C (–5 až +3 m-1)

Sada makroblesků
Close-up
Speedlight
Commander Kit
R1C1

SB-700

Studiové
blesky**

Blesky Nikon
SB-910/700/400

TTL kabel
SC-28, SC-29

SB-400

Okulárový adaptér DK-22

Fotoaparát D5100 je
konstruován výhradně pro
použití s objektivy AF-S
a AF-I Nikkor, které jsou
vybaveny zaostřovacím
motorem.

Adaptér AS-15
Krytka okuláru hledáčku DK-5*

Kapacita paměťových karet

Schválené typy paměťových karet

V následující tabulce jsou uvedeny přibližné počty snímků, které lze uložit
na paměťovou kartu SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I o kapacitě 8 GB při různých
nastaveních kvality a velikosti obrazu.

Pro použití ve fotoaparátu D5100 byly testovány a schváleny následující paměťové karty SD.
Pro záznam videosekvencí jsou doporučeny paměťové karty s rychlostí zápisu třídy 6
nebo rychlejší. Při použití paměťových karet s menší rychlostí zápisu může docházet k
neočekávanému ukončení záznamu videosekvence.

Kvalita obrazu
Velikost obrazu Velikost souboru*1 Počet snímků*1
Kapacita
					
vyrovnávací paměti*2

Velký (L)
NEF (RAW) + JPEG Jemný*3 Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
3
NEF (RAW) + JPEG Normální* Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
3
*
NEF (RAW) + JPEG Základní Střední (M)
Malý (S)
NEF (RAW)
–
Velký (L)
JPEG Jemný
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
JPEG Normální
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
JPEG Základní
Střední (M)
Malý (S)

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

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

		

Paměťové karty SD

Paměťové karty SDHC*5

Paměťové karty SDXC*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

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

Úhlový hledáček
DR-6

Gumová očnice
DK-20*

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELEVIZORU
Kabel HDMI**†

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS
A STEREOFONNÍ MIKROFON

*1 Všechny hodnoty jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.
*2 Maximální počet snímků, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při použití citlivosti ISO 100. Tento počet
se snižuje při použití redukce šumu pro dlouhé expozice nebo při aktivní automatické korekci zkreslení.
*3 Velikost obrazu platí pouze pro snímky ve formátu JPEG. Velikost obrazu snímků ve formátu NEF (RAW)
nelze změnit. Velikost souboru je celková velikost souborů NEF (RAW) a JPEG.
*4 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto
zařízení podporuje paměťové karty o velikost 2 GB.
*5 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto
zařízení podporuje standard SDHC. Fotoaparát podporuje standard UHS-1.
*6 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo jiným
zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje standard SDXC. Fotoaparát
podporuje standard UHS-1.

Adaptér Fieldscope pro
digitální jednooké
zrcadlovky FSA-L1

A/V kabel EG-CP14*†

48 GB, 64 GB
—
—
—

Zařízení GPS
GP-1

Kabelová spoušť
MC-DC2

Stereofonní mikrofon
ME-1

Televizor**

POUZDRO

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL14*

Paměťové karty SD**

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet SD**

Počítač**

USB kabel UC-E6*

Síťový zdroj EH-5b

Konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5A

Adaptér Fieldscope pro
digitální jednooké
zrcadlovky FSA-L2

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

Bezdrátové dálkové
ovládání ML-L3

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A BATTERY PACKY

Nabíječka baterií MH-24*

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DIGISCOPING

Polotuhé pouzdro
CF-DC2

† Je-li videosekvence zaznamenaná včetně stereofonního zvukového doprovodu s využitím volitelného stereofonního mikrofonu ME-1 zobrazena
na televizoru propojeném s fotoaparátem pomocí A/V kabelu, je zvukový výstup monofonní. Propojení HDMI podporuje stereofonní výstup.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

*Dodávané příslušenství

ViewNX 2*

**Nejedná se produkty společnosti Nikon
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Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D5100
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF kontakty)
Ekvivalentní objektivu s cca 1,5násobkem ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (formát Nikon DX)
16,2 milionů
Snímač CMOS 23,6 × 15,6 mm
16,9 milionů
Čištění obrazového snímače, systém kontroly toku vzduchu, referenční data pro funkci
Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje volitelný software Capture NX 2)
Velikost obrazu (v pixelech) 4928 × 3264 (L), 3696 × 2448 (M), 2464 × 1632 (S)
Formát souborů
• NEF (RAW): 14bitové soubory, komprimované
• JPEG: standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí Jemný (cca 1:4), Normální (cca 1:8)
a Základní (cca 1:16)
• NEF (RAW)+JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
Předvolby Picture Control Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét a Krajina s
možností modifikace parametrů; možnost uložení uživatelských předvoleb
Paměťová média
Paměťové karty SD (Secure Digital), podpora standardů SDHC a SDXC
Systém souborů
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Hledáček
Pevně vestavěný hledáček typu pentamirror
Zorné pole
Cca 95 % obrazu vertikálně a horizontálně
Zvětšení
Cca 0,78× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1,0 m -1)
Předsunutí výstupní
17,9 mm (−1 m -1)
pupily okuláru
Dioptrická korekce
−1,7 až +0,7 m -1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Zrcadlo
Automaticky vratné
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Kompatibilní objektivy
Automatické zaostřování v kombinaci s objektivy AF-S a AF-I; automatické zaostřování není
dostupné s ostatními objektivy typu G a D, objektivy AF (objektivy IX-NIKKOR a objektivy
pro F3AF nelze na fotoaparátu použít) a objektivy AI-P; objektivy bez CPU lze používat pouze
v expozičním režimu M a bez měření expozice
Elektronický dálkoměr lze použít u objektivů se světelnosti f/5,6 a vyšší
.
Závěrka
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Časy závěrky
1/4000 s až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; Bulb (B), Time (T) (vyžaduje volitelné bezdrátové
dálkové ovládání ML-L3)
Synchronizační čas pro X=1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími
práci s bleskem
Snímací režimy
8 (jednotlivé snímky), s (sériové snímání), E (samospoušť), " (dálkové ovládání se
zpožděním), # (dálkové ovládání s rychlou reakcí), J (tichá expozice)
Snímací frekvence
Max. 4 obr./s (manuální zaostřování, expoziční režim S nebo M, čas závěrky 1/250 s nebo
kratší, všechny ostatní funkce nastaveny na výchozí hodnoty)
Samospoušť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 snímků
Měření expozice
TTL měření expozice pomocí 420pixelového RGB snímače
Režimy měření expozice • Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s CPU)
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti je soustředěno do kruhové plošky
o průměru 8 mm ve středu obrazového pole • Bodové měření: Měří kruhovou plošku
o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě zvoleného zaostřovacího pole
Pracovní rozsah
• Měření Matrix a Integrální měření se zdůrazněným středem: EV 0 až EV 20 • Bodové měření:
(ISO 100, objektiv f/1,4 , 20 °C)
EV 2 až EV 20
Propojení expozimetru
CPU
Expoziční režimy
Plně automatické režimy (i Auto, j Auto [vypnutý blesk]), Programová automatika s
flexibilním programem ( P ), Clonová automatika ( S ), Časová automatika ( A ), Manuální expoziční
režim ( M ), motivové programy ( k Portrét, l Krajina, p Děti, m Sporty, n Makro, o Noční
portrét, r Noční krajina, s Párty/interiér, t Pláž/sníh, u Západ slunce, v Úsvit/soumrak,
w Portrét zvířat, x Světlo svíčky, y Kvetoucí příroda, z Podzimní barvy, 0 Jídlo), speciální
efekty ( % Noční vidění, g Barevná skica, ( Efekt miniatury, 3 Selektivní barva, 1 Silueta,
2 High-key a 3 Low-key)
Korekce expozice
EV −5 až EV +5 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Expoziční bracketing
3 snímky s rozptylem v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Expoziční paměť
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
Citlivost ISO
ISO 100 až 6400 v krocích po 1/3 EV; lze nastavit na cca 0,3 , 0,7, 1 nebo
Doporučený index expozice 2 (ekvivalent ISO 25 600) EV nad ISO 6400, automatická regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Bracketing ADL
2 snímky
Automatické zaostřování AF modul Nikon Multi-CAM 1000 s TTL fázovou detekcí, 11 zaostřovacími poli (včetně jednoho
křížového snímače) a pomocným světlem AF (pracovní rozsah cca 0,5–3 m)
Pracovní rozsah
EV −1 až EV +19 (ISO 100; 20 °C)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Kontinuální zaostřování (AF-C);
Automatická volba režimu AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivace prediktivního zaostřování
v závislosti na stavu fotografovaného objektu • Manuální zaostřování (MF): Lze použít
elektronický dálkoměr
Zaostřovací pole
11 volitelných zaostřovacích polí
Režimy činnosti
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba zaostřovacích polí, automatická volba
zaostřovacích polí
zaostřovacích polí, 3D sledování objektu (11 polí)
Blokování zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové
zaostření) nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
Vestavěný blesk
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do
pracovní polohy; P, S, A, M, 0 : Manuální vyklopení do pracovní polohy pomocí tlačítka

Směrné číslo
Řízení záblesku

Zábleskové režimy

Korekce zábleskové
expozice
Indikace připravenosti
k záblesku
Sáňky pro upevnění
příslušenství
Systém kreativního
osvětlení Nikon (CLS)

Cca 12; 13 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
• TTL: i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk a standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky pomocí 420pixelového RGB snímače v kombinaci s vestavěným bleskem a blesky
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400 (i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk je
k dispozici v kombinaci s měřením Matrix a integrálním měřením se zdůrazněným středem)
• Auto aperture (AA): K dispozici s bleskem SB-910, SB-900/800 a objektivy s vestavěným
CPU • Automatický zábleskový režim (A): S podporovanými blesky včetně blesků SB-910,
SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 a SB-22S • Manuální zábleskový režim s
prioritou vzdálenosti: K dispozici u blesků SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace blesku včetně redukce efektu červených
očí, automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy, automatická aktivace
blesku včetně synchronizace s dlouhými časy a redukce efektu červených očí, doplňkový
záblesk, redukce efektu červených očí, synchronizace blesku s dlouhými časy, synchronizace
blesku s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí, synchronizace blesku na druhou
lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy, synchronizace blesku na druhou lamelu, vypnuto
−3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 a SB-400; bliká 3 s po expozici snímku s vyzářením záblesku na plný výkon
Standardní sáňky ISO 518 se středovým kontaktem, datovými kontakty a aretací

Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s blesky SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700 jako blesky
Master, resp. s řídicí jednotkou SU-800; podpora přenosu hodnoty barevné teploty záblesku do
těla fotoaparátu v kombinaci s vestavěným bleskem a všemi blesky systému CLS
Synchronizační konektor Adaptér AS-15 se standardním synchronizačním konektorem PC pro připojení blesků kabelem
(volitelné příslušenství)
Vyvážení bílé barvy
Automaticky, Žárovkové světlo, Zářivkové světlo (7 typů), Přímé sluneční světlo, Blesk, Zataženo,
Stín, Manuální nastavení; všechny předvolby kromě manuálního nastavení lze jemně vyvážit
Bracketing vyvážení
3 snímky v krocích po jedné
bílé barvy
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Nepřetržité zaostřování (AF-F);
Zaostřovací režimy
v režimu živého náhledu Manuální zaostřování (MF)
Režimy činnosti
Zaostřování s detekcí tváří, Velkoplošná zaostřovací pole, Standardní zaostřovací pole,
zaostřovacích polí
Sledování objektu
Automatické zaostřování Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití
režimu Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření
automaticky)
Automatická volba
K dispozici v expozičních režimech i a j
motivových programů
Měření expozice v režimu TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
videosekvencí
Režimy měření expozice Matrix
Velikost obrazu
• 1920 × 1080, 30p/25p/24p, H vysoká/normální • 1280 × 720, 30p/25p/24p, H vysoká/
(v pixelech) a snímací
normální • 640 × 424, 30p/25p, H vysoká/normální
frekvence
Snímací frekvence 30p (přesná snímací frekvence je 29,97 obr./s) je k dispozici při použití
videosystému NTSC; snímací frekvence 25p (25 obr./s) je k dispozici při použití videosystému
PAL; přesná snímací frekvence při použití nastavení 24p je 23,976 obr./s
Formát souborů
MOV
Komprese videa
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Formát záznamu zvuku Lineární PCM
Záznam zvuku
Vestavěný monofonní nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
Monitor
7,5cm/3“ výklopný a otočný nízkoteplotní TFT LCD monitor z polymorfního křemíku;
cca 921 000 pixelů (VGA); široký pozorovací úhel 170°; zobrazení cca 100 % obrazového pole;
regulace jasu
Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků, režim kalendáře), zvětšení výřezu snímku,
přehrávání videosekvencí, prezentace, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů,
automatické otáčení snímků a textové komentáře ke snímkům (v délce max. 36 znaků)
Rozhraní USB
Hi-Speed USB
Videovýstup
NTSC, PAL
Výstup HDMI
Minikonektor HDMI typu C
Konektor pro připojení
Kabelová spoušť MC-DC2 (dostupná samostatně), zařízení GPS GP-1 (dostupné samostatně)
příslušenství
Zvukový vstup
Stereofonní mini jack (3,5 mm)
Podporované jazyky
Arabština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština,
francouzština, němčina, indonézština, italština, japonština, korejština, norština, polština,
portugalština, ruština, španělština, švédština, thajština, turečtina
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14
Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A (dostupný samostatně)
Síťový zdroj
Stativový závit
1/4“ (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Cca 128 × 97 × 79 mm
Hmotnost
Cca 560 g s baterií a paměťovou kartou, ale bez krytky těla; Cca 510 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota: 0 až 40 °C; Relativní vlhkost: Relativní vlhkost pod 85% (bez kondenzace)
Dodávané příslušenství Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14, nabíječka baterií MH-24, krytka okuláru hledáčku
(může se lišit v závislosti na
DK-5, gumová očnice DK-20, kabel USB UC-E6, A/V kabel EG-CP14, popruh AN-DC3, krytka
zemi nebo regionu prodeje)
těla BF-1B, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1, disk CD-ROM se softwarem ViewNX 2
• Microsoft, Windows a Windows 7 jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích. • Macintosh a QuickTime jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky
společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích. • Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní značky společnosti SD Card
Association. • PictBridge je obchodní značka. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní
značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing, LLC. • Google Maps™ je obchodní značka
společnosti Google Inc. • Další uváděné názvy produktů jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
příslušných vlastníků. • Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech znázorněné v tomto prospektu jsou simulované.
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