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Pořiďte své doposud nejlepší
snímky
Zkoumejte krásy světa s novým fotoaparátem D5500. Tato lehká
a výkonná digitální jednooká zrcadlovka s výjimečně dobrou
přenosností a osvědčeným dotykovým ovládáním vám poskytne
dostatečnou svobodu k tomu, abyste posunuli svou fotografii na
novou úroveň.
Fotoaparát D5500 vám zaručí v každé situaci a u každého motivu –
od rychlých pohybů až po náročné podmínky za nízké hladiny
osvětlení – brilantní a ostré snímky častěji, než bylo doposud běžné.
A zkombinujete-li výkon tohoto fotoaparátu s výkonem objektivu
NIKKOR, získáte snímky, které vás ohromí svou čistotou. Pořízené
snímky a videosekvence budou i při tisku ve velkých formátech
nebo zobrazení na velké obrazovce dokonalým odrazem vašeho
vidění světa.
Dotykový výklopný a otočný monitor s vynikající odezvou nabízí
intuitivní ovládání a vestavěné připojení Wi-Fi usnadňuje sdílení
vysoce kvalitních snímků prostřednictvím chytrého zařízení.1 Tato
výjimečně snadno přenosná digitální jednooká zrcadlovka s lehkou
a současně odolnou monolitickou strukturou těla z uhlíkových vláken
a hlubokým gripem přináší do vašeho dosahu dokonalost.

Pořizujte ostré snímky za nízké hladiny osvětlení s využitím vysokých citlivostí ISO
a pokročilé redukce šumu.

Sledujte rychlé akce pomocí hledáčku
a zachyťte ostře každý pohyb.

Zapůsobte na své přátele vynikajícími snímky ihned poté, co je pořídíte.

1 Příprava chytrého zařízení pro příjem snímků vyžaduje jednoduché stažení zdarma dostupné
aplikace Wireless Mobile Utility. Aplikace Wireless Mobile Utility je kompatibilní s chytrými
zařízeními s operačními systémy iOS™ a Android™ a lze ji zdarma stáhnout do chytrého zařízení ze
serverů Google Play™ a Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube a další značky
jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Zachyťte i ty nejjemnější barevné odstíny stejně živě, jako je vidíte ve
skutečnosti.

Z nadhledu nebo z podhledu? Nalezněte ideální
pohled s pomocí výklopného a otočného monitoru.

Přeneste snímky do svého chytrého zařízení a ihned je sdílejte.

Intuitivní ovládání a plná propojitelnost

Plynulý záznam videosekvencí s automatickým
zaostřováním ovládaným dotykem.

Praktický výklopný a otočný monitor s dotykovou obrazovkou.

Výklopný a otočný dotykový monitor

Neomezená tvorba a připojení

Maximální komfort a stylové provedení

Fotoaparát D5500 umožňuje stejně intuitivní
fotografování jako libovolné chytré zařízení a je
zkonstruován tak, aby zajistil dokonalou odezvu
na vaše ovládací úkony. Pro získání kompozic
z působivých úhlů stačí jen vyklopit a/nebo otočit
výklopný a otočný monitor a poté klepnutím na tento
monitor s rychlou odezvou zaostřit a exponovat.
Dotykem během fotografování lze rovněž upravovat
nastavení, jako je clona, citlivost ISO a čas závěrky.
A pokud si chcete prohlédnout, co jste právě
vyfotografovali, stačí rychlým pohybem prstu
během přehrávání procházet snímky nebo sevřením
a rozevřením prstů zvětšovat a zmenšovat aktuální
snímek.

Proč si nechávat všechny skvělé
pořízené snímky v kvalitě digitální
jednooké zrcadlovky pro sebe? Díky
vestavěné funkci Wi-Fi fotoaparátu
D5500 lze snímky odesílat přímo na
libovolné chytré zařízení2, takže jsou
připraveny pro snadný přenos na
sociální média. Jako majitelé vybavení
Nikon můžete rovněž využívat výhod
20 GB paměťového prostoru zdarma
na serveru NIKON IMAGE SPACE.

Výjimečně snadno přenosný fotoaparát D5500
bude vaší volbou častěji, než byste očekávali. Nová
monolitická struktura těla přístroje z uhlíkových
vláken zaručuje plochou a současně odolnou
konstrukci a umožňuje použití hlubšího gripu. Při
uchopení fotoaparátu do ruky budete překvapeni,
jak je lehký: uchopte prsty grip fotoaparátu a již
nikdy nebudete chtít tento přístroj položit. Nový
design tlačítek zaručuje jejich snazší dosažitelnost
a strukturovaný povrch propůjčuje fotoaparátu
stylový vzhled. Fotoaparát disponuje rovněž
účinnou správou energie – dodávaná dobíjecí
lithium-iontová baterie EN-EL14a umožňuje
pořídit na jedno nabití přibližně 820
statických snímků.3 A nejen fotoaparát je
snadno přenosný: nový teleobjektiv se
zoomem AF-S DX NIKKOR 55–200
mm f/4–5,6G ED VR II je vybaven
mechanismem teleskopického
tubusu objektivu a neuvěřitelně
kompaktní konstrukcí. S tímto
objektivem a fotoaparátem
D5500 můžete odhalovat
Pohled
tvůrčí výhody fotografování
zespodu
teleobjektivem, aniž byste
m u s e l i p ř e n á š e t t ě ž ké
vybavení.
D5500 + AF-S DX NIKKOR

Intuitivní ovládání: rychlé změny nastavení pomocí
dotykového monitoru.

Rychlým pohybem prstu směrem Sevřením a rozevřením prstů lze
doleva nebo doprava lze procházet zvětšovat či zmenšovat snímek.
mezi snímky a videosekvencemi
během přehrávání.

Dálkové fotografování pomocí Wi-Fi a chytrého telefonu – ideální pro
skupinové snímky.

Rychlý přenos snímků z fotoaparátu D5500 do chytrého
telefonu pomocí vestavěného připojení Wi-Fi.

Funkce Wi-Fi navíc umožňuje dálkově fotografovat
s využitím chytrého zařízení: a díky výklopnému
a otočnému monitoru fotoaparátu D5500 a kvalitě
snímků vaše autoportréty zcela jistě zapůsobí na
každého.
2 Příprava chytrého zařízení pro příjem snímků vyžaduje jednoduché
stažení zdarma dostupné aplikace Wireless Mobile Utility. Aplikace
Wireless Mobile Utility je kompatibilní s chytrými zařízeními
s operačními systémy iOS™ a Android™ a lze ji zdarma stáhnout
do chytrého zařízení ze serverů Google Play™ a Apple App Store™.
Android, Google, Google Play, YouTube a další značky jsou ochranné
známky společnosti Google Inc.

55–200 mm f/4–5,6G ED VR II

Dotykový monitor rovněž umožňuje rychlé změny nastavení
fotoaparátu.

3 V režimu jednotlivých snímků a podle
D5300 + AF-S DX VR Zoom-NIKKOR
standardů CIPA.
55–200 mm f/4–5,6G IF-ED

Zachyťte vše, co budete chtít
Intuitivní fotografování s využitím
optického hledáčku

Rychlá změna klíčových nastavení

Fotoaparát D5500 dodává fotografování s využitím hledáčku novou úroveň komfortu. Díky nově
uvedené funkci Fn dotykem můžete rychle upravovat klíčová nastavení pomocí dotykového monitoru, aniž byste museli vzdálit oko od hledáčku.
Této funkci lze přiřadit až osm nastavení včetně
volby zaostřovacích polí, režimů činnosti zaostřovacích polí, clony a citlivosti ISO. V hledáčku
se zobrazují čísla a symboly potvrzující veškeré
provedené změny nastavení.

Snímky, které vždy zapůsobí

Vysoká citlivost k působení světla

Perfektní ztvárnění vašich tvůrčích vizí

Protože nikdy nevíte, kdy se

Zapomeňte na rozmazané snímky a užívejte si

Pořizujte brilantní snímky a videosekvence i za

Systém předvoleb Picture Control

vyskytne okamžik hodný za-

svobodu pořizování výrazných snímků s bohatý-

nízké hladiny osvětlení. S širokým rozsahem

fotoaparátu D5500 nabízí snadnou

chycení, umožňuje fotoaparát

mi detaily. Obrazový snímač fotoaparátu D5500

c i t l i v o s t í I S O 10 0 – 2 5 6 0 0 z í s k á t e o s t r é

kompletní kontrolu nad doostřením,

D5500 rychle měnit nastavení

se speciální konstrukcí bez optického antialiasin-

a brilantní snímky častěji než kdykoli předtím.

ko n t r a s t e m , j a s e m , b a r e v n ý m o d s t í n e m

pomocí tla č ítka

a sytostí barev při pořizování statických snímků

T la č ítko

gového filtru (OLPF) maximálně využívá vysoké

Užívejte si svobodu pořizování ostr ých

vám vždy poskytne přímý přístup k často pou-

rozlišení 24,2 milionu pixelů pro získání snímků

snímků společenských setkání a dalších akcí

a videosekvencí. K dispozici je sedm předvoleb:

žívaným nastavením, aniž byste museli vstupovat

s neuvěřitelně ostrými detaily – zejména při

v interiérech bez použití blesku.

Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické,

do menu fotoaparátu – a to při fotografování s vy-

použití objektivů NIKKOR. A v kombinaci se

Portrét, Krajina a Ploché. Nová předvolba Ploché

užitím hledáčku i živého náhledu. Během přehrá-

systémem zpracování obrazu Nikon EXPEED 4

zachovává veškeré detaily a bohaté tonální

vání snímků můžete použít tlačítko

k přechodu

s vysokou rychlostí zpracování dat, pokročilou

informace a je tak ideální volbou, pokud plánujete

do menu retušování nebo k výběru snímků, které

redukcí šumu a plynulým záznamem videosekvencí

retušování snímků po jejich pořízení.

chcete odeslat na chytrá zařízení.

zachytíte s jistotou všechny památné okamžiky.

P

P

P.

Obtížné osvětlení již není překážkou
D va režimy fotoaparátu pomáhají zachy tit
Během fotografování
s využitím hledáčku
Můžete rychle měnit nastavení
pomocí tlačítka P, a to i v případě,
že je vypnutý monitor fotoaparátu.

detaily v tmavých a jasných místech motivů

Během fotografování v živém
náhledu
Můžete měnit nastavení
dotykem v místě tlačítka P
na dotykovém monitoru.

fotografovaných za silného osvětlení nebo
v protisvětle. Režim HDR (vysoký dynamický
rozsah) je ideální pro statické objekty a režim

Během přehrávání
Stisknutím tlačítka P na zadní
straně fotoaparátu můžete
provádět hodnocení snímků,
retušování snímků, úpravy
videosekvencí a výběr snímků
k odeslání na chytré zařízení.
Zaostřovací pole lze rychle změnit posunutím
palce po dotykovém monitoru.
6

Active D - Lighting je ideální pro pohyblivé
objekty. Oba režimy umožňují zvolit intenzitu
svých účinků.
ISO 25 600

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II • Kvalita obrazu: 14bitový
soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [A], 1/100 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy:
Automaticky • Citlivost: ISO 200 • Předvolba Picture Control: Standardní
©Dixie Dixon
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Fotografické možnosti, kterým neunikne žádný důležitý okamžik
Získejte dokonalé zobrazení každé akce
Při fotografování uvidíte to, co fotoaparát,
a můžete fotografovat za současné kontroly
absolutně brilantního obrazu. Je jedno, jestli
budete fotografovat setkání s přáteli nebo
rockový koncert, stačí jen přiložit oko k hledáčku
a můžete fotografovat bez jakéhokoli zpoždění
nebo rušivých prvků. Pro dosažení ještě plynulejšího fotografického procesu zobrazuje
foto a p arát D 5 5 0 0 právě p o ř ízené snímk y
automaticky na monitoru LCD v okamžiku, kdy
vzdálíte oko od hledáčku.

• Objektiv: AF-S DX 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [S], 1/800 s, f/11 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost: ISO 800 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Dixie Dixon

Dosáhněte trvalého zaostření rychle se
pohybujících objektů
N ě k teré o bjek t y se p ohy bují p ř íli š r ychle
a nepravidelně na to, aby bylo možné udržet je
zaostřené. Systém automatického zaostřování
fotoaparátu D550 0 s 39 zaostřovacími poli
pokrývajícími velkou plochu obrazového pole
zachytí a s vynikající přesností sleduje každý
objek t. M ůžete rovněž volit mezi několika
režimy č innosti zaostř ovacích polí vč etně
jednotliv ých zaostřovacích polí, dynamické

Zmocněte se každého zlomku sekundy
F oto a p ar át D 5 5 0 0 je s c h o p en d r žet k ro k
i s rychlou akcí. Přístroj nabízí rychlou snímací
frekvenci 5 snímků za sekundu 4 při zachování
plné v ýkonnosti automatického zaostřování
a zachytí tak každý pohyb. Prchavá gesta nebo
výrazy ve tvářích osob lze exponovat přesně ve
správném okamžiku a díky 24,2 milionu pixelů
fotoaparátu také s živými detaily.
4 Podle směrnic CIPA.

volby zaostřovacích polí, 3D sledování objektu
a automatické volby zaostřovacích polí.
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Osvoboďte svůj tvůrčí zápal
Získejte nové úhly pohledu

S

Snímek z nadhledu s fotoaparátem drženým daleko od těla.

Snímek z podhledu.

T

3

3

Selektivní barva (Speciální efekty)

1

Silueta (Speciální efekty)

2

Propůjčete svým snímkům tvůrčí vzhled

Výklopný a otočný monitor foto -

Proměňte své snímky a videosek-

aparátu D5500 zaručuje komfortní

vence v jedinečná umělecká díla.

práci v režimu živého náhledu

Vyberte si mezi deseti volitelnými

p ř i foto g r a fov á n í z n a d h l e d u

speciálními efekty, mezi které

i podhledu. Velký 8,1cm/3,2˝ doty-

patří efekty Velmi živé, Selektivní

kový monitor umožňuje snadno pořídit

barva a Efekt miniatury, a aplikujte je na snímky

požadovaný snímek s fotoaparátem v libovolné

během fotografování. Při fotografování v režimu

pozici.

živého náhledu se efekty zobrazují na monitoru

Velmi živé ( Speciální efekty)

Vytvářejte finální snímky přímo na místě,
kde fotografujete
Ořízněte snímky, změňte jejich velikost nebo
d o d ejte snímk ů m finální v zhle d p ř ímo ve
fotoaparátu pomocí menu retušování. Mezi
nové možnosti fotoaparátu D5500 patří efekty
Fotografická ilustrace a Malba, stejně jako
jednoduchá úprava videosekvencí.

v reálném čase, takže můžete kontrolovat jejich
Pop ( Speciální efekty)

Low-key ( Speciální efekty)

High-key ( Speciální efekty)

účinky ještě před expozicí snímků.

Speciální efekty fotoaparátu D5500

Menu retušování fotoaparátu D5500

∙ % Noční vidění ∙ S Velmi živé ∙ T Pop
∙ U Fotografická ilustrace5, 6 ∙ ' Efekt dětského fotoaparátu5
∙ ( Efekt miniatury5, 7 ∙ 3 Selektivní barva5 ∙ 1 Silueta
∙ 2 High-key ∙ 3 Low-key

∙ 0 Zpracování snímků NEF (RAW) ∙ k Oříznutí snímků
∙ 1 Změna velikosti snímku ∙ i D-Lighting ∙ 2 Rychlé
vylepšení ∙ j Korekce efektu červených očí ∙ e Vyrovnání
∙ ( Korekce zkreslení ∙ r Korekce perspektivy ∙ ) Rybí oko
∙ m Filtrové efekty ∙ l Monochromatické ∙ o Prolínání
snímků ∙ q Omalovánky ∙ U Fotografická ilustrace
∙ g Barevná skica ∙ u Efekt miniatury ∙ 3 Selektivní barva
∙ ) Malba ∙ f Úprava videosekvencí

5 Tyto efekty lze nastavovat v režimu živého náhledu.
6 Videosekvence pořízené s tímto efektem jsou přehrávány jako
prezentace tvořené sériemi statických snímků.
7 Videosekvence pořízené s tímto efektem jsou přehrávány vysokou
rychlostí. Zvuk není zaznamenáván.
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Zvyšte úroveň své fotografie
Získejte kontrolu nad osvětlením
Není vždy snadné zachytit objekty přesně tak,
jak chcete, pouze s využitím okolního osvětlení.
Vestavěný blesk fotoaparátu D5500 automaticky vyjasňuje fotografovaný objekt při fotografování za nízké hladiny osvětlení nebo v protisvětle. Pokud chcete získat větší míru kontroly nad

AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G

kvalitou a směrem osvětlení, jsou praktickým

Tento extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem poskytuje dramatickou perspektivu při zachování minimálního zkreslení obrazu. Při nastavení nejkratší ohniskové
vzdálenosti 10 mm pokrývá obrazový úhel 109°, což je
téměř hodnota objektivu rybí oko, a vidí tak více, než
jste schopni najednou zachytit svým vlastním zrakem.

Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou světelností pro překrásnou reprodukci neostrého pozadí.
Tento objektiv produkuje snímky s kombinací vynikající
ostrosti objektu a působivého měkce rozostřeného pozadí. A díky své vysoké světelnosti je vynikající rovněž za
nízké hladiny osvětlení.

Malý a lehký objektiv pro fotografování na velmi malé
vzdálenosti. Tento objektiv umožňuje zachytit jemné
detaily a struktury a zobrazit je na krásně rozostřeném
pozadí.

prostředkem blesky Nikon Speedlight, například
model SB-300, které vám pomohou dosáhnout
tvůrčích, skvěle osvětlených snímků. Pokud
zaznamenáváte stopáž videosekvencí, vyzkoušejte blesk SB-500, který je vybaven vestavěným LED světlem, ideálním pro videosekvence.

Více objektivů, více možností
Kvalita objektivů NIKKOR je jednou z hlavních výhod digitálních
jednookých zrcadlovek Nikon oproti ostatním typům fotoaparátů. Můžete použít například světelný objektiv
s pevnou ohniskovou vzdáleností pro působivé rozostření pozadí, teleobjektiv pro vzdálené objekty nebo
širokoúhlý objektiv pro dosažení dramatického účinku.
Bez ohledu na to, který objektiv si zvolíte, vždy získáte
dostatečnou přesnost a všestrannost pro maximální
využití 24,2 milionu pixelů fotoaparátu: užívejte si pořizování
snímků s živými barvami a působivým kontrastem nebo experimentujte s kinematografickými efekty během
záznamu videosekvencí.
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AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3G ED VR
Tento objektiv s extrémně velkým 16,7násobným rozsahem zoomu je ideálním doplňkem pro cestování a nabízí vynikající kvalitu obrazu a maximální všestrannost. Vestavěný výkonný systém redukce vibrací umožňuje fotografovat časy závěrky až o 4 EV delšími než obvykle8 a pomáhá potlačovat
účinky chvění fotoaparátu pro získání ostrých, nerozmazaných snímků.
8 Podle standardů CIPA.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G
• Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF)
• Expozice: Režim [M], 1/125 s, f/3,5
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky
• Citlivost: ISO 400
• Předvolba Picture Control: Neutrální (aplikovaná
při postprodukci)
©Dixie Dixon

Propojení blesku SB - 5 0 0 s fotoaparátem
D5500 prostřednictvím T TL kabelu SC-28 /
SC-29 9 umožňuje osvětlit motiv z různých
úhlů. Zde je blesk nasměrován dozadu a světlo
záblesku je pro dosažení rovnoměrného osvětlení objektu odraženo od horní části bílé stěny
za fotografem.
9 Pro spojení blesku mimo fotoaparát s přístrojem
D5500 je nutný TTL kabel SC-28/SC-29.

Blesk SB-500 nasazený na fotoaparát D5500
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Videosekvence překonáva jící vaše nejdivočejší sny
Naprosto plynulý záznam všech akcí

Záznam běhu času s volitelnou rychlostí

Popis částí přístroje
67 8 9!"#

$

. / :; <=> ? @

Fotografování představuje pouze polovinu

Videosekvence nejsou jediným způsobem zachycení

možností fotoaparátu D5500. Pokud je

sekvencí událostí fotoaparátem D550 0. Režim

příležitost pro záznam videosekvence,

intervalového snímání fotoaparátu umožňuje poří-

5
4
3

zaznamenává funkce D-Movie fotoaparátu

dit v pevných intervalech série až 9 999 snímků.

2

%

1

&
( +

plynulé videoklipy Full HD se snímací

Výsledné sekvence vysoce kvalitních snímků lze

frekvencí až 50p/60p. Výklopný a otočný

následně použít ke tvorbě působivých časosběrných videosekvencí.10

monitor přitom rozšiřuje vaše t vůrčí

Pokud zaznamenáváte motiv, u kterého dochází k plynulým změnám jasu,

možnosti, zatímco kinematografický účinek objektivů NIKKOR vám budou

jako je východ nebo západ slunce, můžete použít funkci vyrovnání expozice.

závidět i profesionální filmaři.

Zajistíte tak plynulé přechody mezi jednotlivými snímky a dosáhnete

[

)
~

přirozeně působících výsledků bez blikajícího obrazu.

Brilantní výsledky i za špatného osvětlení
S rozsahem citlivostí ISO rozšiřitelným až na hodnotu ISO 25 600 získáte
čistou stopáž videosekvencí s bohatými detaily i při limitovaném osvětlení.

}

10 Vyžaduje software třetího výrobce.

Pokročilé funkce pro jasný a čistý záznam zvuku

Užívejte si svobodu filmování nočních pouličních scén nebo zábavy během

Kvalita zvuku může mít rozhodující vliv na vnímání

společenských událostí v interiérech – vše bez nutnosti použití externího

videosekvence. Fotoaparát D5500 je naštěstí vybaven

osvětlovacího příslušenství.

vestavěným stereofonním mikrofonem a je kompatibilní se stereofonním mikrofonem

Okamžité připojení k televizorům a monitorům

Vestavěný mikrofon

automatick y nebo manuálně

svém televizoru HDTV. Stačí jen připojit fotoaparát k externímu zobrazovači

14

pomocí dálkového ovládání televizoru.

hluku způsobeného mechanismem
Citlivost obou mikrofonů lze jemně

monitoru fotoaparátu, ale stejně čekají na to, až si je budete prohlížet na

kompatibility fotoaparátu se standardem HDMI-CEC a ovládejte přehrávání

Nikon ME-1, který zachytí méně
automatického zaostřování objektivu.

Snímky a videosekvence z přístroje D5500 mohou vypadat dobře na

pomocí vestavěného minikonektoru HDMI (konektor typu C). Využijte výhod

\
]
^
_
{
|

,

upravovat, a to před zahájením
Regulace citlivosti mikrofonu

záznamu i v jeho průběhu.
Stereofonní mikrofon ME-1
nasazený na fotoaparát D5500

1 Infračervený přijímač pro
bezdrátové dálkové
ovládání ML-L3 (přední)
2 Hlavní vypínač
3 Tlačítko spouště
4 Tlačítko záznamu
videosekvence
5 Tlačítko korekce expozice /
tlačítko nastavení clony /
tlačítko korekce
zábleskové expozice
6 Příkazový volič
7 Přepínač živého náhledu
8 Volič expozičních režimů
9 Pomocné světlo AF /
kontrolka samospouště /
světlo předblesku proti
červeným očím
! Vestavěný blesk
" Stereofonní mikrofon
# Sáňky pro upevnění
příslušenství (např.
volitelných blesků)

$ Reproduktor
% Tlačítko zábleskových
režimů / tlačítko korekce
zábleskové expozice
& Funkční tlačítko
( Krytka konektorů
(konektor pro připojení
příslušenství, konektor
pro externí mikrofon a
konektor USB a A/V)
) Tlačítko aretace bajonetu
~ Tlačítko snímacích
režimů / tlačítko sériového
snímání / tlačítko
samospouště / tlačítko
dálkového ovládání
+ Výklopný a otočný monitor
, Infračervený přijímač pro
bezdrátové dálkové
ovládání ML-L3 (zadní)
- Tlačítko menu
. Snímač pohledu do
hledáčku

/ Okulár hledáčku
: Volič dioptrické korekce
hledáčku
; Tlačítko informací
< Tlačítko AE-L/AF-L /
tlačítko ochrany snímků
= Tlačítko přehrávání
> Tlačítko P
? Tlačítko OK
@ Krytka konektoru HDMI
[ Krytka slotu pro
paměťovou kartu
\ Multifunkční volič
] Tlačítko zvětšení výřezu
snímku
^ Tlačítko mazání
_ Kontrolka přístupu na
paměťovou kartu
{ Tlačítko zmenšení výřezu
snímku / tlačítko náhledů /
tlačítko nápovědy
| Krytka prostoru pro baterii
} Stativový závit
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Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D5500
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Velikost obrazu (v pixelech)
Formát souborů
Systém Picture Control
Ukládání dat – média
Systém souborů
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
Předsunutí výstupní pupily
okuláru
Dioptrická korekce
Zaostřovací matnice
Zrcadlo
Clona objektivu
Kompatibilní objektivy
Závěrka
Časy závěrky
Synchronizační čas pro práci
s bleskem
Snímací režimy
Snímací frekvence
Samospoušť
Měření expozice
Metody měření expozice
Pracovní rozsah
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)
Propojení expozimetru
Expoziční režimy

Korekce expozice

Expoziční bracketing
Expoziční paměť
Citlivost ISO
(doporučený expoziční index)
Funkce Active D-Lighting
Bracketing ADL

Automatické zaostřování

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF kontakty)
Formát Nikon DX; ekvivalent objektivu s cca 1,5× delší ohniskovou vzdáleností na kinofilmovém fotoaparátu nebo digitálním fotoaparátu formátu FX
24,2 milionu
Snímač CMOS o rozměru 23,5 × 15,6 mm
24,78 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje software Capture NX-D)
• 6 000 × 4 000 [L] • 4 496 × 3 000 [M] • 2 992 × 2 000 [S]
• NEF (RAW): 12 nebo 14bitové komprimované soubory • 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
Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché; možnost modifikace parametrů u vybraných předvoleb Picture
Control; možnost uložení uživatelských předvoleb Picture Control
Paměťové karty SD (Secure Digital), paměťové karty SDHC a SDXC s podporou UHS-I
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Optický člen pentamirror
Cca 95 % obrazu vertikálně a 95 % obrazu horizontálně
Cca 0,82× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
17 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)

TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím 2 016 pixelového RGB snímače v kombinaci s vestavěným bleskem; i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky v kombinaci s měřením Matrix a integrálním měřením se zdůrazněným středem, standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s
bodovým měřením
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace blesku s redukcí 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
s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí, synchronizace na druhou lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy,
synchronizace na druhou lamelu, vypnuto
Korekce zábleskové expozice
K dispozici v rozmezí −3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV v režimech P, S, A, M a SCENE
Indikace připravenosti k záblesku
Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků; bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací
Systém kreativního osvětlení
Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-500 jako blesky Master, resp. s řídicí jednotkou SU-800; Nikon (CLS)
podpora přenosu hodnoty barevné teploty záblesku v kombinaci se všemi blesky systému CLS
Synchronizační konektor
Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem (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 bílé barvy
3 snímky v krocích po 1

−1,7 až +0,5 m−1

Automatické zaostřování

Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Automaticky vratné
Elektronicky řízená automatická irisová clona
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, ale měření expozice fotoaparátu
nepracuje; U objektivů se světelností f/5,6 a vyšší je k dispozici elektronický dálkoměr
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
1/4 000 až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; Bulb (B); Time (T)
X = 1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími
8 (jednotlivé snímky), ! (pomalé sériové snímání), 9 (rychlé sériové snímání), J (tichá expozice), E (samospoušť), " (dálkové ovládání se zpožděním; ML-L3),
# (dálkové ovládání s rychlou reakcí; ML-L3); intervalové snímání
• ! : Max. 3 sn./s • 9 : Max. 5 sn./s (snímky JPEG a 12bitové snímky NEF/RAW) nebo 4 sn./s (14bitové snímky NEF/RAW)
Poznámka: Udávané snímací frekvence předpokládají použití kontinuálního zaostřování, manuálního expozičního režimu nebo clonové automatiky a času závěrky 1/250 s nebo
kratšího, volbu možnosti Spuštění v uživatelské funkci a1 (Volba priority v režimu AF-C) a nastavení ostatních funkcí na výchozí hodnoty
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic
TTL měření expozice pomocí 2 016pixelového RGB snímače
• Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G, E a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s vestavěným 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
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 0 až 20 EV • Bodové měření: 2 až 20 EV
CPU
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, S velmi živé, T pop, U fotografická ilustrace; ' efekt dětského fotoaparátu; ( efekt miniatury; 3 selektivní barva; 1 silueta;
2 high-key; 3 low-key)
K dispozici v rozmezí −5 až +5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV v režimech P, S, A, M, h a %

3 snímky v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti pomocí tlačítka A (L)

ISO 100 až 25 600 v krocích po 1/3 EV; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
2 snímky

AF modul Nikon Multi-CAM 4800DX s TTL fázovou detekcí, 39 zaostřovacími poli (včetně 9 křížových snímačů) a pomocným světlem AF (pracovní
rozsah cca 0,5 až 3 m)
Pracovní rozsah
−1 až +19 EV (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 objektu • Manuální zaostřování (MF): lze použít elektronický dálkoměr
Zaostřovací pole
Lze volit z 39 nebo 11 zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9, 21 nebo 39 zaostřovacích polí, 3D sledování objektu, automatická volba zaostřovacích polí
polí
Blokování zaostření
Vestavěný blesk
Směrné číslo

Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové zaostření) nebo stisknutím tlačítka A (L)
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do pracovní polohy; P, S, A, M, 0 : Manuální vyklopení blesku do pracovní
polohy pomocí tlačítka
Cca 12; 12 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)

Řízení záblesku

Zábleskové režimy

Režimy zaostřování v režimu • Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F) • Manuální zaostřování (MF)
živého náhledu
Režimy činnosti zaostřovacích polí Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole, sledování objektu

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 motivových K dispozici v režimech i a j
programů
Měření expozice v režimu
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
videosekvencí
Metody měření expozice
Měření Matrix
v režimu videosekvencí		
Videosekvence – velikost obrazu • 1 920 × 1 080, 60p (progresivní)/50p/30p/25p/24p, Hvysoká/normální kvalita • 1 280 × 720, 60p/50p, Hvysoká/normální kvalita • 640 × 424, 30p/25p,
(v pixelech) a snímací frekvence Hvysoká/normální kvalita. Snímací frekvence 30p (přesná snímací frekvence je 29,97 sn./s) a 60p (přesná snímací frekvence je 59,94 sn./s) jsou
k dispozici při použití možnosti NTSC v položce Videovýstup; snímací frekvence 25p a 50p jsou k dispozici při použití možnosti PAL v položce
Videovýstup; přesná snímací frekvence při použití nastavení 24p je 23,976 sn./s
Formát souborů
MOV
Komprese videa
Formát záznamu zvuku
Zařízení pro záznam zvuku
Max. délka videosekvence
Citlivost ISO

Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM
Vestavěný nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
29 min 59 s (20 min v režimu 1 920 × 1 080; 60p/50p, 3 min při použití efektu miniatury)
ISO 100 až 25 600

USB
Videovýstup
Výstup HDMI
Konektor pro připojení
příslušenství
Zvukový vstup
Standardy bezdrátových sítí
Komunikační protokoly
Pracovní frekvence
Dosah (přímý výhled)
Datový tok

8,1cm/3,2“ (3 : 2) výklopný a otočný dotykový monitor TFT LCD s přibližně 1 037 000 pixely (720 × 480 × 3 =1 036 800 pixelů), pozorovacím úhlem 170°,
zobrazením cca 100 % obrazového pole, regulací jasu a zapnutím/vypnutím ovládaným snímačem pohledu do hledáčku
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 12 nebo 80 snímků, přehrávání podle kalendáře), zvětšení výřezu snímku, přehrávání videosekvencí, prezentace snímků
a/nebo videosekvencí, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů, zobrazení informací o snímku, zobrazení informací o poloze, automatické otáčení
snímků, hodnocení snímků a textové komentáře ke snímkům (v délce max. 36 znaků)
Hi-Speed USB; doporučuje se připojovat k vestavěnému portu USB
NTSC, PAL
Konektor HDMI typu C
Bezdrátová dálková ovládání: WR-1, WR-R10 (dostupná samostatně), Kabelová spoušť: MC-DC2 (dostupná samostatně),
Zařízení GPS: Jednotka GP-1/GP-1A (dostupná samostatně)
Stereofonní konektor mini-jack (průměr 3,5 mm); podpora volitelného stereofonního mikrofonu ME-1
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
2 412 až 2 462 MHz (kanály 1 až 11)
Cca 30 m (při absenci rušení; skutečný dosah se může měnit v závislosti na síle signálu a přítomnosti či nepřítomnosti překážek)
54 Mb/s; maximální logické datové toky podle standardu IEEE; skutečné hodnoty mohou být odlišné

Zabezpečení
Nastavení bezdrátové sítě
Přístupové protokoly

• Autentizace: otevřený systém, WPA2-PSK • Kódování: AES
Podpora WPS
Infrastruktura

Monitor

Přehrávání

Podporované jazyky
Baterie

Síťový zdroj
Stativový závit

Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Provozní podmínky
Dodávané příslušenství
(může se lišit v závislosti na zemi
nebo regionu prodeje)

Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina,
řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština, korejština, maráthština, norština, perština, polština, portugalština (portugalská
a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština, švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a

Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A (dostupný samostatně)
1/4˝ (ISO 1222)

Cca 124 × 97 × 70 mm
Cca 470 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla; cca 420 g (pouze tělo fotoaparátu)
Teplota: 0 až 40 °C; Vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a, nabíječka baterií MH-24, gumová očnice DK-25, kabel USB UC-E23, A/V kabel EG-CP16, popruh pro
fotoaparát AN-DC3, krytka těla BF-1B

Specifications and equipment are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.Únor
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• Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. • PictBridge je ochranná
známka. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky,
resp. ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi je registrovaná ochranná známka
skupiny Wi-Fi Alliance®. • Google, Android™, Nexus a Google Play jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Google Inc. • Jména produktů a firem jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky příslušných společností. • Obrázky v hledáčcích, na displejích
a monitorech LCD znázorněné v této brožuře jsou simulované. •
Autorem všech vzorových snímků je ©Dixie Dixon.

Navštivte webovou stránku společnosti Nikon Europe na adrese: www.europe-nikon.com
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