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ถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทดีไวซ์เพื่อแบ่งปันภาพในทันที 

บันทึกภาพที่ปราศจากความพร่ามัวและสัญญาณรบกวนในสภาพแสงน้อยด้วยการใช้ ISO ความไวสูง  
และการลดสัญญาณรบกวนขั้นสูง 

ติดตามการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วผ่าน 
ช่องมองภาพ แล้วบันทึกภาพอย่างคมชัด 

มุมสูงหรือต�่า ค้นหามุมมองของตัวคุณเอง ด้วยจอภาพ 
ปรับได้รอบทิศทาง

บันทึกแม้การไล่โทนสีที่ต่างกันเล็กน้อยได้อย่างสดใส ได้แบบเดียวกับที่คุณมองเห็น 

ท�าให้เพื่อนประทับใจด้วยภาพที่สวยงามของคุณได้ทันทีที่คุณบันทึกภาพ

สัมผัสกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

การบันทึกและแบ่งปันภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ นั้นง่ายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วย  
D-SLR ของ Nikon D5500 เต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีการบันทึกภาพและ 
การสร้างสรรค์ขั้นสูง ซึ่งผสานอยู่ในจอภาพสัมผัสที่ใช้ง่าย, การเชื่อมต่อ  
Wi-Fi® และตัวกล้องที่เบาบาง ด้วยสัมผัสอันแผ่วเบา คุณก็สามารถบันทึกภาพ 
ที่ดูมีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแบ่งปันได้ในทันทีผ่านสมาร์ทดีไวซ ์
ของคุณ 
ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปยังถิ่นไกลโพ้น หรือสนุกกับงานเลี้ยงช่วงสุดสัปดาห์  
ด้วย D5500 คุณจะสามารถบันทึกทุกช่วงเวลาประทับใจได้อย่างมีสไตล์  
และแสดงให้เพื่อนๆ หรือสมาชิกครอบครัวของคุณเห็นว่าพวกเขาพลาด 
อะไรไปบ้าง 

• จอระบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย และการเชื่อมต่อ Wi-Fi 

• ด้วยตัวกล้องคาร์บอนไฟเบอร์แบบไม่มีรอยต่อ D5500 จึงบางและเบาอย่างไม่น่าเชื่อ  
พร้อมมือจับที่ลึก จับถือได้ง่าย

• เซ็นเซอร์ CMOS ของ Nikon รูปแบบ DX ให้ภาพขนาด 24.2 เมกะพิกเซลใช้งานจริง 
• ตั้งค่า ISO ได้สูงถึง ISO 25600 ให้ประสิทธิภาพการท�างานในแสงน้อยเป็นเยี่ยม

• ประโยชน์มากมายด้วยด้วยจอภาพปรับได้รอบทิศทาง เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ 10 ประเภท,  
กลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ NIKKOR แบบถอดเปลี่ยนได้ และวิดีโอแบบ Full HD ที่ 60p

  ...และอีกมากมาย!



ใช้งานได้ด้วยเพียงสัมผัสอันแผ่วเบา
จอระบบสัมผัส

ผู้ใช้ D-SLR เป็นครั้งแรกจะรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับ D5500 จอระบบสัมผัสของกล้อง 
ท�าให้ใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ขณะดูภาพไลฟ์วิวจากจอภาพแบบปรับได้รอบทิศทาง  
เพียงแตะที่ใดก็ได้บนจอภาพเพื่อโฟกัส แล้วปล่อยนิ้วเพื่อบันทึกภาพ* คุณยังสามารถแตะที่จอภาพ 
เพื่อโฟกัสขณะบันทึกภาพยนตร์ เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น รูรับแสง และความไวชัตเตอร์  
ไม่ว่าในไลฟ์วิวหรือในช่องมองภาพการถ่ายภาพ เรียกดูเมนูต่างๆ ได้เพียงการแตะเร็วๆ  
และคุณสามารถปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนระหว่างรูปภาพระหว่างที่เล่น และหุบ หรือกางนิ้ว 
เพื่อซูม 
ถ้าคุณเกรงว่าจะเกิดการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจขณะบันทึกภาพ มีตัวเลือกให้เปิดใช้หน้าจอสัมผัส 
ระหว่างที่เล่นภาพเท่านั้น และแน่นอน ยังคงมีปุ่มให้ใช้ส�าหรับการใช้งานแบบทั่วไป
* ยังสามารถบันทึกภาพด้วยการกดปุ่มกดชัตเตอร์แม้หลังจากที่แตะเพื่อโฟกัสแล้ว

สะดวก, ใช้งานง่าย, เชือ่มต่ออย่างสมบูรณ์แบบ

จอภาพปรับได้รอบทิศทางที่ใช้ได้สะดวกพร้อมจอระบบสัมผัส

บันทึกภาพจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi – เหมาะกับการถ่ายภาพหมู่

บันทึกภาพได้อย่างราบรื่นด้วยการโฟกัสอัตโนมัติด้วยการสัมผัส

แบ่งปันกับเพื่อนๆ ทุกที่ที่คุณไป
แบ่งปันและบันทึกภาพผ่าน Wi-Fi/Wireless Mobile Utility/ในตัวNIKON IMAGE SPACE

ท�าไมต้องเก็บภาพคุณภาพระดับ D-SLR-ไว้ดูคนเดียว ด้วย Wi-Fi ในตัว จึงถ่ายโอนภาพ 
จาก D5500 ไปยังสมาร์ทดีไวซ์ที่ติดตั้ง Wireless Mobile Utility* ได้อย่างง่ายดาย  
จากนั้นแบ่งปันบนโซเชียลมีเดีย หรือบริการออนไลน์ต่างๆ เช่น NIKON IMAGE  
SPACE ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลส�าหรับเจ้าของกล้อง Nikon 20 GB ฟรี 
คุณยังสามารถบันทึกภาพจากระยะไกลโดยสั่งการจากสมาร์ทดีไวซ ์
ของคุณ ท�าให้ลั่นชัตเตอร์ได้หลังจากตรวจสอบภาพบนหน้าจอ 
อุปกรณ์ – เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพตัวเอง 

* สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากร้านค้าแอพพลิเคชัน 

5

ใช้งานง่าย ตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วผ่านจอระบบสัมผัส

ถ่ายโอนภาพได้อย่างรวดเร็วจาก D5500 ไปยังสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi ในตัว 

เลื่อนไปทางซ้ายและขวาเพื่อเลื่อนระหว่างภาพขณะเล่นภาพ หุบนิ้วหรือกางนิ้วเพื่อซูม

D5300 + AF-S DX VR Zoom-Nikkor 
55-200 มม. f/4-5.6G  
IF-ED

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

มุมมองด้านล่าง

ออกแบบมาเพื่อให้พกไปได้ทุกที่
บาง เบา โครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์แบบไม่มีรอยต่อพร้อมมือจับที่ลึก/ภายนอกที่ดูหรู

ลองหยิบ D5500 แล้วคุณจะประหลาดใจกับความเล็กกะทัดรัด และน�้าหนักเบา ในขณะที่มีมือจับที่ลึก 
ที่จับได้สบายและมั่นคงไม่ว่าคุณจะมีมือขนาดเท่าใด ตัวกล้องเป็นวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแกร่ง 
และทนทาน ในขณะที่น�้าหนักเบาอย่างเหลือเชื่อ เป็นรากฐานของตัวกล้องที่ไร้รอยต่อ ซึ่งโครงสร้าง 
ชั้นนอกจะช่วยพยุงส่วนประกอบภายใน ท�าให้ไม่ต้องมีโครงที่เทอะทะในกล้อง D-SLR ส่วนใหญ่  
การจัดวางส่วนประกอบด้านในได้รับการออกแบบใหม่เพื่อตัวกล้องที่บางและมือจับที่จับถือได้ถนัด 
และยังเป็นกล้องที่มีสไตล์ ด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผิวด้านนอก ปุ่ม และแป้นหมุนที่ผสาน 
เข้าด้วยกันอย่างลงตัว และสัมผัสที่บ่งบอกถึงคุณภาพ *ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ  
EN-EL14a ที่มาพร้อมกับกล้อง ท�าให้คุณบันทึกภาพนิ่งได้ 820 ภาพโดยประมาณต่อการชาร์จ  
ในโหมดลั่นชัตเตอร์ถ่ายทีละภาพ เมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์ AF-S DX NIKKOR 55-200 มม. f/4-5.6G 
ED VR II โฉมใหม่ ที่สามารถหดกระบอกเลนส์ได้ จะท�าให้ D5500 เป็นกล้องที่พกพาได้สะดวกอย่างไม่
น่าเชื่อ ที่จะท�าให้คุณอยากพกออกไปใช้งานด้วยทุกที่
* ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน CIPA 



• เลนส์: AF-S DX NIKKOR 18-55 มม. f/3.5-5.6G VR II • คุณภาพของภาพ: 14-บิท RAW (NEF)  • ค่าแสง: โหมด [A], 1/400 วินาที, f/8  • ไวต์บาลานซ์: อัตโนมัติ  • ความไวแสง: ISO 100  • Picture Control: มาตรฐาน     ©Dixie Dixon6

อย่าปล่อยให้สถานการณ์แสงที่ยุ่งยากท�าให้ภาพถ่ายเสีย
Active D-Lighting/HDR

เมื่อบันทึกภาพที่มีความเปรียบต่างของแสงสูง เช่น เมื่อแบบหันหลังให้กับท้องฟ้าที่สว่าง D5500  
จะมีสองทางเลือกให้คุณ Active D-Lighting จะปรับความเปรียบต่างเพื่อท�าให้ภาพมีความสว่าง 
สมจริง ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุที่ไม่อยู่นิ่งได้ HDR* เป็นการบันทึกภาพภาพเดียวอย่างสวยงาม 
ด้วยการบันทึกสองภาพที่การเปิดรับแสงที่ต่างกันภายในการลั่นชัตเตอร์ครั้งเดียวแล้วน�าส่วนไฮไลท ์
และเงามืดของสองภาพนี้มารวมกัน สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ดีที่สุดกับวัตถุที่อยู่กับที่

* แนะน�าให้ใช้ขาตั้งกล้อง

ท�าให้ทุกภาพถ่ายงดงามสมจริง
Picture Control

ปรับแต่งภาพนิ่งและภาพยนตร์อย่างที่คุณต้องการด้วย Picture Controls ในตัวของ  
D5500 เลือกจากมาตรฐาน, สีกลาง, สีสดใส, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน์  
และแฟลท ซึ่งเป็นตัวเลือกใหม่ส�าหรับคุณเพื่อใช้ตกแต่งภาพหลังการบันทึก คุณยัง 
สามารถปรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ส�าหรับค่าตัวเลือกที่ตั้งเอง – ซึ่งรวมถึง 

ความคมชัด ความเปรียบต่าง และตัวเลือกใหม่ นั่นคือ ความชัดใส – ภายในตัวกล้อง แล้วบันทึก 
เพื่อใช้ในการบันทึกภาพครั้งต่อไป 

ภาพที่สวยสมจริง
เซ็นเซอร์ภาพ CMOS ของ Nikon รูปแบบ DX/24.2 ล้านพิกเซลที่ใช้งานจริง/EXPEED 4

เมื่อใดก็ตามที่คุณพบภาพที่น่าสนใจ D5500 จะท�าให้คุณเก็บช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจนั้นเอาไว้  
นี่ไม่ใช่เพียงภาพถ่ายธรรมดา: เพราะแต่ละภาพความละเอียดสูงจะดูมีความลึกแบบสามมิติ  
ที่แสดงออกถึงเฉดสีอันสดใส และการไล่โทนสีที่นุ่มนวล มีพื้นที่สว่างที ่
ไม่แลดูจืดจาง หรือพื้นที่เงามืดที่ไม่ถูกบัง ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลย ี
ต่างๆ อันไร้คู่แข่งของ Nikon ซึ่งท�างานร่วมกัน: เซ็นเซอร์ภาพ CMOS  
ของ Nikon รูปแบบ DX* ที่ให้ 24.2 ล้านพิกเซลที่ใช้งานจริง,  
ระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 และเลนส์ NIKKOR 
* ออกแบบโดยไม่ใช้ Optical Low-Pass Filter (OLPF) นี่คือการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที ่
ของเซ็นเซอร์ภาพที่มีจ�านวนพิกเซลสูง พร้อมเลนส์ NIKKOR ที่สามารถถ่ายทอดภาพอย่างสมจริง 
ที่จะให้รายละเอียดอย่างที่คุณไม่เคยพบมาก่อน

ตกแต่งภาพอย่างที่คุณต้องการ | Capture NX-D/ViewNX 2

กระบวนการสร้างสรรค์ไม่ได้สิ้นสุดที่การบันทึกภาพ ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพพิเศษของ Nikon จะช่วยดึงศักยภาพสูงสุดของภาพคุณออกมา Capture  
NX-D ท�าให้คุณสามารถได้ผลงานภาพถ่ายระดับมืออาชีพ น�าเสนอตัวเลือกมากมายในการตกแต่งส�าหรับภาพ NEF (ภาพรูปแบบ RAW ของ Nikon)  
เช่น การปรับไวต์บาลานซ์ เส้นโค้งโทน และการชดเชยแสง ยังช่วยให้คุณเปลี่ยน Picture Control ของภาพ และการตั้งค่าหลังการถ่ายภาพ ViewNX 2  
ท�าให้คุณสามารถน�าเข้าและเรียกดูภาพนิ่งและภาพยนตร์ สามารถแสดงภาพที่มีข้อมูลต�าแหน่งได้บนแผนที่ดิจิตอล และซอฟต์แวร์ยังมาพร้อมกับความสามารถ 
ในการตัดต่อภาพยนตร์
หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทั้งสองนี้ได้ฟรีจากเว็บไซต์ Nikon

โทนสีเดียว ภาพบุคคล สดใส

ช่ืนชม แล้วบันทึกเอาไว้

ISO 25600

การเคลื่อนไหวในสภาพแสงน้อย? ไม่มีปัญหา
มาตรฐาน ISO จาก 100 ถึง 25600 พร้อมการลดสัญญาณรบกวนที่ยอดเยี่ยม

ช่วงมาตรฐาน ISO ที่กว้างของ D5500  
ตั้งแต่ 100 ถึง 25600 พร้อมฟังก์ชัน 
การลดสัญญาณรบกวน ท�าให้คุณบันทึก 
ภาพที่คมชัด สดใสได้ในสภาพแสงน้อย 
ที่งดงาม เช่น ขณะอาทิตย์ตกและอาทิตย์ขึ้น  
การตั้งค่า ISO ที่สูง ท�าให้คุณสามารถ 
บันทึกภาพที่ความไวชัตเตอร์สูงขึ้น  
เพื่อภาพที่ไม่พร่ามัวและมีสัญญาณ 
รบกวนน้อยของกิจกรรมภายในร่มและ 
งานเลี้ยงโดยไม่ต้องใช้แฟลช

ViewNX 2Capture NX-D



ใกล้ชิดเสมือนอยู่ในเหตุการณ์
ช่องมองภาพออพติคอล

เมื่อคุณก�าลังบันทึกภาพที่เคลื่อนไหว 
รวดเร็ว คุณย่อมต้องการความคมชัด 
ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ ช่องมองภาพ 
ออพติคอลของกล้อง D-SLR จะช่วย 
คุณได้ ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพการแข่งขัน 
กีฬา หรือร็อกคอนเสิร์ต คุณสามารถ 
ติดตามวัตถุของคุณได้แบบเรียลไทม์  
ท�าให้คุณจดจ่ออยู่กับการถ่ายภาพอย่าง 
เต็มที่ เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตาโฉมใหม ่
ของ D5500 ที่อยู่เหนือช่องมองภาพ  
ท�าให้การบันทึกภาพราบรื่นยิ่งขึ้น  
กล้องจะรู้เมื่อคุณละสายตาออกจาก 
ช่องมองภาพ ซึ่งกล้องจะเปิดจอภาพ 
เพื่อแสดงภาพที่คุณเพิ่งถ่าย เพื่อที่ว่า 
คุณจะไม่พลาดการเล่นภาพ

บันทึกทุกช่วงเวลาประทับใจ

จับภาพเสี้ยววินาทีประทับใจ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 ภาพต่อวินาทีอย่างเต็มประสิทธิภาพออโตโฟกัส

บางครั้ง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นเกิดขึ้นเพียง 
เสี้ยววินาที ซึ่ง D5500 นั้นเร็วพอที่จะจัภาพ 
เหล่านั้นได้ ด้วยการถ่ายภาพต่อเนื่อง 
ความเร็วสูง 5 ภาพต่อวินาที (fps)*  
พร้อมเต็มเปี่ยมประสิทธิภาพออโตโฟกัส  
คุณจึงมีโอกาสที่ดีกว่าในการบันทึก 
เสี้ยววินาทีที่ส�าคัญ – ได้อย่างมีชีวิตชีวา 
ด้วยจ�านวนพิกเซลที่สูง
* ขึ้นอยู่กับแนวทาง CIPA 

ล็อคโฟกัสที่วัตถุเคลื่อนที่เร็ว
จุดโฟกัส 39 จุด/โหมดพื้นที่ออโตโฟกัสอเนกประสงค์

วัตถุบางอย่างเคลื่อนที่เร็วและไม่แน่นอน 
เกินไปที่จะจับโฟกัสได้ ระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ
ของ D5500 ท�าให้คุณสามารถจับโฟกัส  
และติดตามเป้าหมายของคุณได้อย่างแม่นย�า  
โดยใช้ 39 จุดโฟกัสที่ครอบคลุมพื้นที่เฟรม 
เป็นวงกว้าง เลือกจากโหมดหลายพื้นที ่
ออโตโฟกัส ขึ้นอยู่กับว่าคุณถ่ายภาพอะไร:  
ออโตโฟกัสจุดเดียว พื้นที่ออโตโฟกัสแบบ 
ไดนามิค การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ และ  
ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
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ควบคุมได้ง่ายดายในการถ่ายภาพจากช่องมองภาพ
แถบสัมผัส Fn

จอสัมผัสของ D5500 ท�าให้คุณควบคุม 
การตั้งค่าที่ส�าคัญต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย  
ขณะที่ถ่ายภาพจากช่องมองภาพ คุณสมบัติ  
แถบสัมผัส Fn (ฟังก์ชัน) ใหม่ ท�าให้คุณ 
สามารถปรับการตั้งค่ากล้องที่ก�าหนดไว ้
ล่วงหน้าได้ ด้วยนิ้วโป้งของคุณโดยไม่ต้อง 
ละสายตาจากช่องมองภาพ ในการก�าหนดค่า  
ให้เลือกการตั้งค่าแปดอย่างที่ใช้งานบ่อย  
เช่น การเลือกค่าความไวแสง (ISO) รูรับแสง  
และจุดโฟกัส แถบสัมผัส Fn นั้นมีความ 
สะดวก โดยเฉพาะในการเปลี่ยนจุดโฟกัส  
เพราะคุณสามารถเพียงเลื่อนนิ้วโป้ง 
เพื่อสลับไปมาระหว่างจุดโฟกัส 39 จุด

• เลนส์: AF-S DX NIKKOR 55-200 มม. f/4-5.6G ED VR II • คุณภาพของภาพ: 12-บิท RAW (NEF)  • ค่าแสง: โหมด [A], 1/640 วินาที, f/5.6  • ไวต์บาลานซ์: อัตโนมัติ • ความไวแสง: ISO 400  • Picture Control: มาตรฐาน     ©Dixie Dixon

เปลี่ยนจุดโฟกัสได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลื่อนนิ้วโป้งบนจอภาพสัมผัส  
และยืนยันโฟกัสจากช่องมองภาพ 



ปลดปล่อยความคิด สร้างสรรค์ของคุณ

ค้นหามุมมองที่แปลกใหม่
จอภาพ LCD ปรับได้รอบทิศทาง/การลั่นชัตเตอร์แบบสัมผัส 

พบกับมุมมองการถ่ายภาพใหม่ของคุณ ขณะที่คุณบันทึกภาพ 
อย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่มุมสูงไปจนถึงมุมต�่า จอภาพปรับได ้
รอบทิศทางของ D5500 ท�าให้คุณสามารถถ่ายภาพได้แบบไลฟ์วิว  
ไม่ว่าคุณจะถือกล้องอย่างไร สามารถเปิดจอภาพแบบกว้างขนาด  
8.1-ซม./3.2-นิ้ว ได้ถึง 180° ในแนวนอน และพลิกขึ้นและลงได้จาก  

+180° ถึง -90° อินเตอร์เฟซจอสัมผัสท�าให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น  
ซึ่งคุณสามารถแตะทั้งเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอร์ ระบบโฟกัสอัตโนมัตินั้น 

เที่ยงตรง ด้วยสี่โหมดพื้นที่ออโตโฟกัสที่สามารถเลือกได้ขณะถ่ายภาพแบบไลฟ์วิว:  
ออโตโฟกัสใบหน้า, พื้นที่ออโตโฟกัสกว้าง, พื้นที่ออโตโฟกัสปกติ และออโตโฟกัสติดตามวัตถุ

โหมดส�ำเร็จรูปบน D5500  ∙ k ภาพบุคคล ∙ l ทิวทัศน์ ∙ p เด็ก ∙ m กีฬา ∙ n ถ่ายระยะใกล้ ∙ o บุคคลตอนกลางคืน  
∙ r ทิวทัศน์ตอนกลางคืน ∙ s ปาร์ตี้/ในห้อง ∙ t ชายหาด/หิมะ ∙ u อาทิตย์ตก ∙ v ย�่าค�่า/รุ่งเช้า ∙ w สัตว์เลี้ยง  
∙ x ภาพถ่ายใต้แสงเทียน ∙ y ดอกไม้บาน ∙ z สีสันฤดูใบไม้ร่วง∙ 0 ภาพอาหาร

เลือกโหมดส�ำเร็จรูปอัตโนมัติบน D5500 ∙ Z อัตโนมัติ  ∙ b อัตโนมัติ (ปิดแฟลช) ∙ c ภาพบุคคล ∙ d ทิวทัศน์  
∙ e ถ่ายระยะใกล้ ∙ f บุคคลตอนกลางคืน

เพิ่มคุณค่าทางศิลปะให้ภาพถ่ายของคุณ
เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ

เปลี่ยนภาพนิ่งและภาพยนตร์ของคุณให้เป็นงานศิลปะที่โดดเด่นด้วย  
D5500 เลือกจากสิบเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษที่น่าสนุก – ซึ่งรวมถึง 
สีจัดจ้าน, เลือกสีเด่น และภาพวัตถุขนาดจิ๋ว – และน�ามาใช้ขณะที่คุณ 
บันทึกภาพได้ในทันที ในการถ่ายภาพไลฟ์วิว กล้องจะแสดงเอ็ฟเฟ็กต ์
ให้เห็นแบบเรียลไทม์ ท�าให้คุณสามารถตรวจสอบภาพได้ว่าเป็น 
อย่างไรก่อนที่จะท�าการบันทึก เมื่อรวมกับการปรับจอภาพได ้
หลายมุมด้วยจอภาพปรับได้รอบทิศทาง อันเป็นการเปิดประต ู
สู่ความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบของการบันทึกภาพที่ไม่เหมือนใคร

โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษบน D5500 ∙ % ไนท์วิชัน ∙ S สีจัดจ้าน ∙ T สีฉูดฉาด ∙ U แปลงเป็นภาพวาด  
∙ ' เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น ∙ ( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ∙ 3 เลือกสีเด่น ∙ 1 ภาพเงา ∙ 2 ไฮคีย์ ∙ 3 โลว์คีย์

ตกแต่งภาพได้ใจทันทีที่ถ่าย
เมนูรีทัช

ตัดส่วน, ปรับขนาด หรือน�าเอ็ฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์ไปใช้ – สามารถ 
ตกแต่งภาพอย่างใจได้ในตัวกล้องด้วยเมนูรีทัชของ D5500  
ขณะนี้มีตัวเลือกค�าบรรยายภาพถ่ายและการระบายสี และการ 
ตัดต่อภาพยนตร์อย่างง่าย 

เมนูรีทัชใน D5500 ∙ 0 โปรเซสภาพ NEF (RAW) ∙ k ตัดส่วน ∙ 1 ย่อขนาด ∙ i D-Lighting  
∙ 2 ตกแต่งอย่างรวดเร็ว ∙ j แก้ไขตาแดง ∙ e ปรับภาพตรง ∙ ( ควบคุมความผิดเพี้ยน ∙ r ปรับสัดส่วนภาพ  
∙ ) เลนส์ฟิชอาย ∙ m เอ็ฟเฟ็กต์จากฟิลเตอร ์∙ l โทนสีเดียว ∙ o การซ้อนภาพ ∙ q ภาพลายเส้นส ี∙ U แปลงเป็นภาพวาด  
∙ g ภาพร่างส ี∙ u ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ∙ 3 เลือกสีเด่น ∙ ) ระบายสี ∙ f ตัดต่อภาพยนตร ์

ปรับแต่งโหมดได้ส�าหรับแต่ละภาพ
โหมดส�าเร็จรูป/เลือกโหมดส�าเร็จรูปอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้การตั้งค่าใดของกล้อง คุณสามารถให้ D5500  
ตัดสินใจให้คุณได้ 16 โหมดภาพของกล้อง จะให้การตั้งค่าที่เหมาะสม 
ที่สุดส�าหรับสถานการณ์อันหลากหลาย – ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ในร่ม  
หรือการบันทึกภาพสัตว์เลี้ยง ในไลฟ์วิว เพียงเปิดใช้ตัวเลือก 
โหมดภาพอัตโนมัติ แล้วกล้องจะเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุด 

ภาพเงา (เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ)เลือกสีเด่น (เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ) ระบายสี (เมนูรีทัช)
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โลว์คีย์ (เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ)n 

Sถ่ายภาพมุมกดจากต�าแหน่งสูง ด้วยการถือกล้องห่างจากล�าตัว

ถ่ายระยะใกล้ (โหมดส�าเร็จรูป)

สีจัดจ้าน (เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ)ถ่ายภาพจากมุมต�่า 13 )

3



AF-S DX NIKKOR 18-300 มม. f/3.5-6.3G ED VR
เพื่อนคู่ใจนักเดินทาง เลนส์ซูมพลังสูง 16.7x นี้ สามารถให้ภาพคุณภาพสูง และประโยชน์ใช้สอยที่เหลือเชื่อ  
ทรงพลัง มาพร้อมระบบลดภาพสั่นไหวในตัว ซึ่งให้ผลเทียบเท่าการมีความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้นอีก 4.0 สต็อป*  
ช่วยชดเชยความสั่นไหวของกล้องเมื่อบันทึกภาพโดยถือด้วยมือ
* ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน CIPA

AF-S DX Micro NIKKOR 40 มม. f/2.8G
ออกแบบมาเพื่อการบันทึกภาพในระยะใกล้  
เลนส์ขนาดเล็กน�้าหนักเบาตัวนี้จะท�าให้คุณสามารถ 
บันทึกรายละเอียดที่สวยงามและพื้นผิว 
ที่ละเอียดอ่อน ที่แสดงทาบทับโบเก้พื้นหลัง 
ที่สวยงาม

AF-S DX NIKKOR 10-24 มม. f/3.5-4.5G ED

ที่มุมรับภาพกว้างสุดที่ 10 มม. เลนส์ตัวนี้ให้มุมรับภาพกว้างสุดถึง 109° – กว้างกว่า 
แม้ภาพที่คุณมองเห็นด้วยตาของคุณเอง ซึ่งให้มุมมองอันน่าตื่นตาตื่นใจ โดยม ี
ความผิดเพี้ยนที่ขอบต�่า 

AF-S DX NIKKOR 35 มม. f/1.8G
ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบส�าหรับสร้างภาพถ่ายบุคคล 
ที่งดงาม น�าเสนอภาพถ่ายที่มีทั้งความคมชัด 
อันน่าตื่นตาตื่นใจกับโบเก้เอ็ฟเฟ็กต์ที่สวยงาม 
เป็นธรรมชาติ และยังให้ภาพที่ดีในสภาพวะแสงน้อย 
ด้วยการมีรูรับแสงที่กว้าง 

พิชิตขีดจ�ากัดการ ถ่ายภาพของคุณ

ทางเลือกที่มากกว่า ด้วยเลนส์ที่หลากหลาย
เลนส์ NIKKOR

ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพทั้งหลายล้วนมีเหตุผลที่ดีที่ชอบ Nikon: เลนส์  
NIKKOR คุณอาจพึงพอใจดีแล้วกับเลนส์คุณภาพดีที่มาพร้อมกับ D5500  

แต่ถ้าคุณต้องการทางเลือกการสร้างสรรค์ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
เรามีเลนส์คุณภาพสุดยอดให้คุณเลือกใช้มากมาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ NIKKOR  
มีเลนส์ที่ดีเยี่ยมส�าหรับการบันทึกภาพทุกรูปแบบ โดยเลนส์แต่ละตัวได้รับ 
การออกแบบ และผลิตโดยยึดตามมาตรฐานคุณภาพด้านออพติคอล 

อันเคร่งครัดที่สุด ไม่ใช่เฉพาะมืออาชีพเท่านั้น: แม้ผู้เริ่มต้นก็ยังเพลิดเพลิน 
กับความหลากหลายของเลนส์ NIKKOR ที่ใช้ในทั้งการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ

การให้แสงแบบมีชีวิตชีวา ที่คุณสามารถควบคุมได้
แฟลชในตัวกล้อง/แฟลชเสริมภายนอก (อุปกรณ์เสริม)

แสงคือองค์ประกอบส�าคัญในการถ่ายภาพ แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ในการบันทึกวัตถุใดๆ ให้ได้อย่างที่คุณต้องการโดยใช ้

แสงธรรมชาติเพียงอย่างเดียว D5500 น�าเสนอเครื่องมือ 
ต่างๆ ที่ใช้งานง่ายในการควบคุมแสงเพื่อท�าให้ได้ภาพ 
ที่ดีที่สุดอย่างที่คุณต้องการ แฟลช 

ในตัวกล้องสามารถให้แสงอย่างเหมาะสม 
แก่ภาพที่บันทึกในเวลากลางคืน ในร่ม หรือที่มีแสงส่องด้านหลัง และด้วย 
การใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก เช่น แฟลชเสริมภายนอก SB-500 ท�าให ้
คุณสามารถควบคุมแสงได้มากขึ้น การให้แสงวัตถุจากด้านหนึ่งๆ* เป็นต้น  
ท�าให้คุณสามารถไฮไลท์คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้าง 
ภาพที่มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น 
* การใช้แฟลชเสริมภายนอกจาก D5500 ต้องการสาย SC-28/SC-29 สายรีโมต  
TTL ในการเชื่อมต่อ

ใช้งานกล้องจากระยะไกล
รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10/WR-T10 (อุปกรณ์เสริม)

คุณไม่จ�าเป็นต้องจับถือกล้องอยู่ตลอดเวลา  
เมื่อคุณใช้งานกล้อง D5500 ด้วยรีโมตคอนโทรล 
แบบไร้สาย WR-R10/WR-T10 คุณสามารถ 
ลั่นชัตเตอร์จากระยะที่ไกลถึง 20 ม./66 ฟุต*  
ท�าให้คุณสามารถบันทึกภาพในระยะใกล้โดยไม่เป็น 
ที่สังเกต เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณถ่ายภาพ 
การแข่งขันกีฬา หรือสัตว์ป่า
*  ระยะโดยประมาณที่ความสูงประมาณ 1.2 ม./4 ฟุต; เปลี่ยนไปตาม 

สภาพอากาศและปัจจัยอื่นๆ

WR-R10 
(เครื่องรับส่งสัญญาณ)

WR-T10
(ตัวส่งข้อมูล)

SB-500 บน D5500

13

เชื่อมต่อ SB-500 Speedlight เข้ากับ D5500 ผ่านสาย SC-28/SC-29 TTL Remote Cord ท�าให้สามารถให้แสงได้จากมุมต่างๆ  
ในกรณีนี้ เป็นการยิงแสงแฟลชไปด้านหลัง เพื่อสะท้อนกับด้านบนสุดของก�าแพงด้านหลังผู้ถ่ายภาพ เพื่อให้วัตถุได้รับแสง 
อย่างสม�่าเสมอ

• เลนส์: AF-S DX NIKKOR 35 มม. f/1.8G  • คุณภาพของภาพ: 14-บิต RAW (NEF)  • ค่าแสง: โหมด [M], 1/125 วินาที, f/3.5  
• ไวต์บาลานซ์: อัตโนมัติ  • ความไวแสง: ISO 400  • Picture Control: สีกลาง (น�าไปใช้ในกระบวนการตัดต่อ)     ©Dixie Dixon



การควบคุมความไวของไมโครโฟน ME-1 บน D5500

ภาพยนตร์ที่เติมเต็มจินตนาการ สุดโลดแล่นของคุณ

ไมโครโฟนในตัวกล้อง

เชื่อมต่อกับโทรทัศน์และจอภาพได้ทันที
เอาต์พุต HDMI

ภาพยนตร์และภาพนิ่งของ D5500 อาจดูดีบนจอภาพของกล้อง – แต่รอจนกว่า 
คุณจะได้เห็นใน HDTV เป็นเรื่องง่ายในการเชื่อมต่อกล้องกับจอภาพภายนอกโดยใช ้
ช่องต่อ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท C) และเนื่องจาก D5500 นั้นสามารถท�างานร่วมกับ  
HDMI-CEC ได้ คุณจึงสามารถสั่งงานด้วยรีโมตคอนโทรลโทรทัศน์ได้อย่างสบาย 
จากเก้าอี้ของคุณ

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แม้ในสภาพแสงน้อย
ISO 100 ถึง 25600 เหมาะสมกับทุกสถานการณ์

แม้จะมีแสงน้อย D5500 ยังสามารถบันทึกภาพยนตร์ที่มีคุณภาพสูง สามารถขยาย 
ช่วง ISO ได้สูงสุด ISO 25600 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
ที่คมชัดและมีสีสันของงานปาร์ตี้ในร่ม หรือไฟถนนในเวลากลางคืนโดยใช้กล้อง 
เพียงอย่างเดียว – ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ให้แสงไฟอื่น

การเคลื่อนไหวอันรวดเร็ว ที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างนุ่มนวล
Full HD D-Movie ที่ 60p

การถ่ายและแก้ไขรูปภาพคือ 
ส่วนหนึ่งของความสนุกที่ได้รับ 
จาก D5500: ยังเป็นกล้อง 
วิดีโอ HD ที่มีประโยชน ์
ใช้สอยสูงอีกด้วย บันทึกทุก 
การเคลื่อนไหวแบบ Full HD  
คุณภาพสูง ที่อัตราการบันทึก 
ภาพ 60p ที่ถ่ายทอดทุกการ 
เคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล  

เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษที่มีในตัวกล้อง D5500 และจอภาพปรับได้รอบทิศทางจะช่วยต่อยอด 
จินตนาการของคุณให้กว้างไกลออกไป ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ NIKKOR  
จะท�าให้คุณเป็นที่อิจฉาแม้แต่กับผู้สร้างภาพยนตร์มืออาชีพ

การถ่ายภาพในช่วงเวลาที่ต่างออกไป
การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

ภาพยนตร์มิใช่ทางเลือกเดียวในการบันทึกเหตุการณ์เป็นล�าดับ 
ส�าหรับ D5500 โหมดการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาท�าให้คุณสามารถ 
ตั้งกล้องไว้ให้บันทึกภาพเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนได้สูงสุด 9999 เฟรม  
สามารถน�าล�าดับภาพนิ่งคุณภาพสูงเหล่านี้มาสร้างเป็นภาพยนตร ์
แบบช่วงเวลาอันน่าตื่นตาตื่นใจ* ถ้าคุณก�าลังถ่ายภาพที่ม ี
ความสว่างค่อยๆ เปลี่ยนแปลง เช่น ขณะพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก  
D5500 จะค�านึงถึงความราบรื่นในการเปิดรับแสง เพื่อให้มีความ 

ต่อเนื่องระหว่างแต่ละภาพ และให้ผลลัพธ์ที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติไม่มีสะดุด 
* จ�าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

คุณสมบัติระบบเสียงขั้นสูงเพื่อผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ
การควบคุมเสียงคุณภาพสูง/ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว/ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (อุปกรณ์เสริม) 

คุณภาพเสียงคือหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จ�าแนกวิดีโอระดับมือสมัครเล่น กับการผลิตในระดับ 
มืออาชีพ D5500 มีไมโครโฟนสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว และคุณยังสามารถติดตั้งไมโครโฟน 
สเตอริโอ ME-1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ที่ช่วยลดระดับสัญญาณรบกวนจากการโฟกัสอัตโนมัต ิ
ของเลนส์ ไมโครโฟนทั้งสองรุ่นนี้สามารถปรับแต่งตัวเองอย่างละเอียดโดยอัตโนมัติ หรือด้วย 
ตัวคุณเองได้ใน 20 ระดับ จากจอภาพของกล้อง

เมนูการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

1 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดส�าหรับ 
รีโมตคอนโทรล ML-L3 (ด้านหน้า)

2 สวิทช์เปิดปิดการท�างาน

3 ปุ่มกดชัตเตอร์

4 ปุ่มบันทึกภาพยนตร ์

5 ปุ่มชดเชยแสง/ปุ่มปรับรูรับแสง/ 
ปุ่มชดเชยแสงแฟลช

6 แป้นหมุนเลือกค�าสั่ง

7 ปุ่มกดเลือกไลฟ์วิว

8 แป้นหมุนเลือกโหมด

9 ไฟช่วยหาออโตโฟกัส/ไฟสัญญาณ 
ตั้งเวลาถ่าย/ไฟช่วยลดตาแดง

! แฟลชในตัวกล้อง

" ไมโครโฟนสเตอริโอ

# ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม  
(ส�าหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก)

$ ล�าโพง

% ปุ่มโหมดแฟลช/ปุ่มชดเชยแสงแฟลช

& ปุ่มฟังก์ชัน

( ฝาปิดช่องต่อสายภายนอก  
(ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม,  
ช่องต่อไมโครโฟนภายนอก,  
ช่องต่อ USB และ A/V)

) ปุ่มถอดเลนส์

~ ปุ่มโหมดลั่นชัตเตอร์/ปุ่มถ่ายภาพ 
ต่อเนื่อง/ปุ่มการตั้งเวลาถ่าย/ 
ปุ่มรีโมตคอนโทรล

+ จอภาพปรับได้รอบทิศทาง

, ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดส�าหรับ 
รีโมตคอนโทรล ML-L3 (ด้านหลัง)

- ปุ่มเมนู

. เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตา

/ ช่องมองภาพ

: ปุ่มปรับแก้สายตา

; ปุ่มข้อมูลการถ่ายภาพ

< ปุ่มล็อคค่าแสงอัตโนมัติ/ออโตโฟกัส/ 
ปุ่มป้องกัน

= ปุ่มเล่น 

> ปุ่ม P

? ปุ่ม OK

@ ฝาปิดช่องต่อ HDMI

[ ฝาปิดช่องบรรจุแผ่นการ์ด 
หน่วยความจ�า

\ ตัวเลือกค�าสั่ง

] ปุ่มซูมขยายภาพเข้า

^ ปุ่มลบ 

_ ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ด 
หน่วยความจ�า

{ ปุ่มซูมขยายภาพออก/ 
ปุ่มภาพย่อส่วนขนาดเล็ก/ 
ปุ่มช่วยเหลือ

| ฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่

} ช่องเสียบขาตั้งกล้อง

ส่วนประกอบต่างๆ

14 15

ฟังก์ชันการปรับค่าแสงให้นุ่มนวลจะปรับการ 
เปิดรับแสงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับภาพที ่
บันทึกก่อนหน้า เพื่อช่วยให้คุณสร้างภาพยนตร ์
จากการถ่ายเป็นช่วงเวลาของอาทิตย์ตก และ 
อาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงามเป็นธรรมชาติ
©Sam Ryan
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ข้อมูลจ�าเพาะกล้อง D-SLR ของ Nikon D5500

ประเภทของกล้อง กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดียว
เมาท์เลนส์ Nikon F เมาท์ (ที่มีหน้าสัมผัส AF)
มุมมองภาพจริง Nikon รูปแบบ DX; ทางยาวโฟกัสเลนส์โดยประมาณเท่ากับ 1.5× ของมุมมองภาพของเลนส์รูปแบบ FX
พิกเซลใช้งานจริง 24.2 ล้าน
เซ็นเซอร์ภาพ CMOS เซ็นเซอร์ 23.5 × 15.6 มม.
พิกเซลทั้งหมด 24.78 ล้าน
ระบบลดฝุ่น การท�าความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ ข้อมูลอ้างอิงของภาพลบฝุ่น (ต้องมีซอฟต์แวร์ Capture NX-D)
ขนาดภาพ (พิกเซล) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
รูปแบบไฟล์ • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิต, บีบอัด • JPEG: เป็นไปตามมาตรฐาน JPEG ที่แบบภาพละเอียด (ประมาณ 1:4), ปกติ (ประมาณ 1:8) หรือพื้นฐาน (ประมาณ 1:16) และมีการบีบอัดคุณภาพที่ดีที่สุด  

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถ่ายเดี่ยวที่บันทึกทั้งรูปแบบ NEF (RAW) และ JPEG
ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีกลาง, สีสดใส, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน์, แฟลท, สามารถปรับเปลี่ยนและจัดเก็บ Picture Control ที่เลือก เพื่อใช้เป็น Picture Control แบบก�าหนดเองได้
สื่อบันทึกข้อมูล SD (Secure Digital) และการ์ดหน่วยความจ�า SDHC และ SDXC ที่เป็นไปตามมาตรฐาน UHS-I
ระบบไฟล์ DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
ช่องมองภาพ ช่องมองภาพแบบกระจกห้าเหลี่ยมสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระดับดวงตา
การครอบคลุมการมองเห็นภาพ ประมาณ 95% แนวนอน และ 95% แนวตั้ง
ก�าลังขยาย ประมาณ 0.82× (เลนส์ 50 มม. f/1.4 ที่ระยะอนันต์ -1.0 m-1)
ระยะห่างระหว่างสายตากับช่องมองภาพ 17 มม. (-1.0 m-1 จากพื้นผิวตรงกลางเลนส์ช่องมองภาพ)
การปรับแก้สายตา -1.7 ถึง +0.5 m-1

โฟกัสซิ่งสกรีน หน้าจอ Type B BriteView Clear Matte Mark VII
กระจกสะท้อนภาพ ควิกรีเทิร์น
รูรับแสงของเลนส์ อินสเตนรีเทิร์น, ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เลนส์ที่สามารถท�างานร่วมกันได้ สามารถใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติได้กับเลนส์ AF-S และ AF-I ไม่สามารถใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติกับเลนส์ประเภท G และ D, เลนส์ออโตโฟกัส (ไม่สนับสนุนเลนส์ IX NIKKOR และ F3AF),  

และเลนส์ AI-P; สามารถใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU ได้ในโหมด M แต่ระบบวัดแสงในกล้องจะไม่ท�างาน
 สามารถใช้การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเลนส์ที่มีค่ารูรับแสงสูงสุดที่ f/5.6 หรือเร็วกว่าได้
ประเภทชัตเตอร์ ชัตเตอร์แบบเคลื่อนที่ในแนวนอนในระนาบโฟกัสที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ความไวชัตเตอร์ 1/4000 ถึง 30 s ในสเต็ป 1/3 หรือ 1/2 EV; การเปิดชัตเตอร์ค้าง; เวลา 
ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช X=1/200 s; ซิงโครไนซ์กับชัตเตอร์ที่ความเร็ว 1/200 s หรือช้ากว่า
โหมดลั่นชัตเตอร์ 8 (ถ่ายทีละภาพ), ! (ถ่ายภาพต่อเนื่อง L), 9 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง H), J (การลั่นชัตเตอร์ครั้งเดียว), E (การตั้งเวลาถ่าย), " (รีโมตหน่วงเวลา; ML-L3),  

# (รีโมตตอบสนองรวดเร็ว; ML-L3); สนับสนุนการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา
ความเร็วในการถ่ายภาพ (ต่อเนื่อง) • ! : สูงถึง 3 ภาพต่อวินาที • 9 : สูงถึง 5 ภาพต่อวินาที (JPEG และ 12-บิต NEF/RAW) หรือ 4 ภาพต่อวินาที (14-บิต NEF/RAW)
 หมายเหตุ: อัตราการบันทึกภาพหมายถึงออโตโฟกัสต่อเนื่อง, การเปิดรับแสงแบบอัตโนมัติหรือแบบปรับเอง, ความไวชัตเตอร์ 1/250 s หรือเร็วกว่า, ลั่นชัตเตอร์ที่เลือกส�าหรับค่าตั้งแบบก�าหนดเอง a1  

(เลือกสิ่งที่ส�าคัญ AF-C) และการตั้งค่าอื่นๆ ที่ค่าเริ่มต้น
การตั้งเวลาถ่าย 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 ถึง 9 ภาพ
โหมดการวัดแสง วัดค่าแสง TTL ด้วยเซ็นเซอร์ RGB 2016-พิกเซล
วิธีการวัดแสง • เมทริกซ์: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II (เลนส์ไทป์ G, E และ D ); ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพด้วยสี II (เลนส์ CPU อื่น ๆ) • เน้นกลางภาพ ให้น�้าหนัก 75% ที่วงกลมขนาด 8-มม. ที่กึ่งกลางเฟรม  

• เฉพาะจุด: วัดค่าที่วงกลม 3.5-มม. (ประมาณ 2.5% ของเฟรม) อยู่กึ่งกลางจุดโฟกัสที่เลือก
ช่วงการวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ หรือเน้นกลางภาพ: 0 ถึง 20 EV • ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2 ถึง 20 EV
(ISO 100, เลนส์ f/1.4, 20°C/68°F)
การเชื่อมต่อระบบวัดแสง CPU
โหมดค่าแสง โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ, ปิดแฟลช); ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมแบบยืดหยุ่น (P); การเปิดรับแสงแบบอัตโนมัติ (S); อัตโนมัติแบบให้ความส�าคัญกับรูรับแสง (A); แบบปรับเอง  

(M); โหมดส�าเร็จรูป (k ภาพบุคคล, l ทิวทัศน์, p เด็ก, m กีฬา, n ถ่ายระยะใกล้, o บุคคลตอนกลางคืน, r ทิวทัศน์ตอนกลางคืน, s ปาร์ตี้/ในห้อง, t ชายหาด/หิมะ, u อาทิตย์ตก,  
v ย�่าค�่า/รุ่งเช้า, w สัตว์เลี้ยง, x ภาพถ่ายใต้แสงเทียน, y ดอกไม้บาน, z สีสันฤดูใบไม้ร่วง, 0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ (% ไนท์วิชัน, S สีจัดจ้าน, T สีฉูดฉาด, U แปลงเป็นภาพวาด,  
' เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น, ( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว, 3 เลือกสีเด่น, 1 ภาพเงา, 2 ไฮคีย์, 3 โลว์คีย์)

การชดเชยแสง สามารถปรับได้ทีละ -5 ถึง +5 EV โดยเพิ่มหรือลดทีละ 1/3 หรือ 1/2 EV ในโหมด P, S, A, M, h และ % 
การถ่ายคร่อมค่าแสง 3 ภาพในสเต็ป 1/3 หรือ 1/2 EV
การล็อคค่าแสง ล็อคความสว่างไว้ตามค่าที่ตรวจจับด้วย ปุ่มล็อคการปรับค่าแสงอัตโนมัติ/ออโตโฟกัส A (L)
ค่าความไวแสง (ISO)  ISO 100 ถึง 25600 ในสเต็ป 1/3 EV; มีระบบควบคุมความไวแสง (ISO) แบบอัตโนมัติ
(ดัชนีค่าแสงที่แนะน�า)
Active D-Lighting อัตโนมัติ, สูงพิเศษ, สูง, ปกติ, ต�่า, ปิด
การถ่ายคร่อม ADL 2 ภาพ
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอร์ออโตโฟกัสพร้อมการตรวจจับระยะ TTL Nikon Multi-CAM 4800DX, 39 จุดโฟกัส (รวมถึง 9 เซ็นเซอร์ประเภทกากบาท) และไฟช่วยหาออโตโฟกัส  

(ช่วงประมาณ 0.5 ถึง 3 ม./1 ฟุต 8 นิ้วถึง 9 ฟุต 10 นิ้ว)
ระยะตรวจจับ -1 ถึง +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
เลนส์เซอร์โว • ออโตโฟกัส (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัสต่อเนื่อง (AF-C); เลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); ใช้งานโฟกัสติดตามวัตถุล่วงหน้าโดยอัตโนมัติตามสถานะของวัตถุ  

• แมนนวลโฟกัส (MF): สามารถใช้การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์
จุดโฟกัส สามารถเลือกได้จาก 39 หรือ 11 จุดโฟกัส
โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ออโตโฟกัสจุดเดียว, 9-, 21- หรือ 39-จุด พื้นที่ออโตโฟกัสแบบไดนามิค, ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสได้ด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง (ออโตโฟกัสทีละภาพ) หรือโดยการกด ปุ่มล็อคการปรับค่าแสงอัตโนมัติ/ออโตโฟกัส A (L)
แฟลชในตัวกล้อง i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': แฟลชอัตโนมัติพร้อมป็อปอัพอัตโนมัติ, P, S, A, M, 0: ป็อปอัพเองพร้อมกับการกดปุ่มบันทึกภาพ
ไกด์นัมเบอร์ ประมาณ 12/39, 12/39 เมื่อใช้งานกับแฟลชแบบแมนนวล (ม./ฟุต, ISO 100, 20°C/68°F)

การควบคุมแฟลช TTL: สามารถใช้การควบคุมแฟลช i-TTL ด้วยเซ็นเซอร์ RGB 2016-พิกเซลกับแฟลชในตัวกล้อง; แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL ส�าหรับกล้อง D-SLR จะใช้กับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ 
และเน้นกลางภาพ แฟลช i-TTL มาตรฐานส�าหรับกล้อง D-SLR กับการวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพร้อมลดตาแดง, ออโตสโลว์ซิงค์, ออโตสโลว์ซิงค์พร้อมลดตาแดง, แฟลชเติมแสง, ลดตาแดง, สโลว์ซิงค์, สโลว์ซิงค์พร้อมลดตาแดง, ม่านชัตเตอร์ชุดที่สองพร้อมสโลว์ซิงค์,  
ซิงค์ม่านหลัง, ปิด

การชดเชยแสงแฟลช สามารถปรับได้ทีละ -3 ถึง +1 EV โดยเพิ่มทีละ 1/3 หรือ 1/2 EV ในโหมด P, S, A, M และ h
สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมท�างาน ติดสว่างเมื่อแฟลชในตัวหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชาร์จพลังงานพร้อม กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มก�าลัง
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม ช่องพร้อมเสียบ ISO 518 ที่มีขั้วต่อซิงค์แฟลชและข้อมูล รวมถึงล็อคนิรภัย
Nikon Creative Lighting  การควบคุมการท�างานแฟลชแบบไร้สายนั้นสนับสนุนใน SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-500 เป็นแฟลชหลัก หรือ SU-800 เป็นชุดควบคุม; 
System (CLS) Flash Color Information Communication รองรับแฟลชที่สามารถใช้งานได้กับ CLS ทุกรุ่น
ขั้วต่อซิงค์ อะแดปเตอร์ขั้วต่อซิงค์ AS-15 (แยกจ�าหน่ายต่างหาก)
ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ, แสงหลอดไฟ, ฟลูออเรสเซนท์ (7 ประเภท), แสงอาทิตย์โดยตรง, แฟลช, มีเมฆ, เงามืด, ค่าแมนนวลที่ตั้งเอง, ทั้งหมดยกเว้นแบบแมนนวลที่ตั้งเองที่ปรับแต่งรายละเอียดได้
ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ 3 ภาพในสเต็ป 1
เลนส์เซอร์โวไลฟ์วิว • ออโตโฟกัส (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ฟูลไทม์เซอร์โว AF (AF-F) • แมนนวลโฟกัส (MF)
โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ออโตโฟกัสใบหน้า, พื้นที่ออโตโฟกัสกว้าง, พื้นที่ออโตโฟกัสปกติ, ออโต้โฟกัสติดตามวัตถุ
ออโตโฟกัส คอนทราสต์การหาออโตโฟกัสทุกจุดภายในเฟรม (กล้องจะเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ ขณะเลือกใช้ออโตโฟกัสใบหน้าหรือออโตโฟกัสติดตามวัตถุ)
เลือกสถานที่โดยอัตโนมัติ ในโหมด i และโหมด j
การวัดแสงภาพยนตร์ วัดค่าแสง TTL โดยใช้เซ็นเซอร์ภาพหลัก
วิธีการวัดแสงภาพยนตร์ เมทริกซ์
ขนาดเฟรม (พิกเซล)   • 1920 × 1080, 60p (โปรเกรสซีฟ)/50p/30p/25p/24p, Hสูง/ปกติ • 1280 × 720, 60p/50p, Hสูง/ปกติ • 640 × 424, 30p/25p, Hสูง/ปกติ
และอัตราการบันทึกภาพ จะสามารถใช้อัตราการบันทึกภาพ 30p (อัตราการบันทึกภาพที่แท้จริง 29.97 ภาพต่อวินาที) และ 60p (อัตราการบันทึกภาพที่แท้จริง 59.94 ภาพต่อวินาที) เมื่อเลือกโหมดวิดีโอ NTSC;  

สามารถใช้ 25p และ 50p เมื่อเลือกโหมดวิดีโอ PAL; อัตราการบันทึกภาพที่แท้จริงเมื่อเลือก 24p คือ 23.976 ภาพต่อวินาที
รูปแบบไฟล์ MOV
การบีบอัดวิดีโอ H.264/MPEG-4 การเข้ารหัสวิดีโอขั้นสูง
รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM
อุปกรณ์บันทึกเสียง ไมโครโฟนสเตอริโอในตัวหรือภายนอก ปรับตั้งความไวได้
ความยาวสูงสุด 29 นาที 59 วินาที (20 นาที แบบ 1920 × 1080; 60p/50p, 3 นาที ในโหมดเอ็ฟเฟ็กต์ย่อส่วน)
ค่าความไวแสง (ISO) ISO 100 ถึง 25600
จอภาพ 8.1-ซม./3.2-นิ้ว (3:2), ประมาณ 1037k-dot (720 × 480 × 3 =1,036,800 dots), จอภาพสัมผัส LCD TFT แบบปรับมุมได้ ที่มีมุมมองการมองเห็น 170° การครอบคลุมการมองเห็นภาพ 

ประมาณ 100% เปิด/ปิดการปรับความสว่าง และการควบคุมเซ็นเซอร์ตรวจจับสายตา
การเล่นภาพ เต็มเฟรมและภาพย่อส่วนขนาดเล็ก (4, 12 หรือ 80 ภาพ หรือปฏิทิน) เล่นภาพด้วยการซูมดูภาพ, การเล่นภาพยนตร์, ภาพถ่าย และ/หรือสไลด์โชว์ภาพยนตร์, การแสดงผลกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท์,  

ข้อมูลภาพถ่าย, การแสดงข้อมูลภาพถ่าย และการหมุนภาพอัตโนมัติ การให้คะแนนและแสดงความเห็นภาพ (สูงสุด 36 อักขระ)
USB USB ความเร็วสูง; แนะน�าให้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ในตัว
การส่งข้อมูลวิดีโอ NTSC, PAL
การส่งข้อมูล HDMI ประเภทตัวเชื่อมต่อ C HDMI
ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย: WR-1, WR-R10 (จ�าหน่ายแยกต่างหาก), สายลั่นชัตเตอร์: MC-DC2 (จ�าหน่ายแยกต่างหาก), ชุด GPS: GP-1/GP-1A (จ�าหน่ายแยกต่างหาก)
การน�าเข้าเสียง ช่องต่อสเตอริโอแบบขาเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-มม.); สนับสนุนอุปกรณ์เสริม ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
มาตรฐานระบบไร้สาย IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
โปรโตคอลการสื่อสาร • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
ความถี่การท�างาน 2412 ถึง 2462 MHz (แชนเนล 1 ถึง 11)
ช่วง (เส้นตรงจากตัวรับถึงตัวส่ง)  ประมาณ 30 ม./98 ฟุต (ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณรบกวน ช่วงอาจแตกต่างกันตามระดับสัญญาณ และการมีหรือไม่มีสิ่งกีดขวาง)
อัตราข้อมูล 54 Mbps; ข้อมูลทางตรรกะสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE; อัตราที่แท้จริงอาจต่างออกไป
การรักษาความปลอดภัย  • การพิสูจน์ความถูกต้อง: ระบบเปิด, WPA2-PSK • การเข้ารหัส: AES
การตั้งค่าระบบไร้สาย สนับสนุน WPS
โปรโตคอลการเชื่อมต่อ  Infrastructure
ภาษาที่รองรับ อารบิก, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เช็ก, แดนิช, ดัทช์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาราตี, นอร์เวย์, เปอร์เซีย,  

โปแลนด์, โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สเปน, สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL 14a หนึ่งก้อน
อะแดปเตอร์ AC อะแดปเตอร์ AC EH-5b; ต้องใช้ปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ EP-5A (จ�าหน่ายแยกต่างหาก)
ช่องเสียบขาตั้งกล้อง 1/4 นิ้ว (ISO 1222)
ขนาด (W × H × D) ประมาณ 124 × 97 × 70 มม./4.9 × 3.9 × 2.8 นิ้ว
น�้าหนัก ประมาณ 470 g/1 lb 0.6 oz พร้อมแบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจ�า ไม่รวมฝาปิดตัวกล้อง; ประมาณ 420 ก./14.9 oz (เฉพาะตัวกล้อง)
สภาพแวดล้อมการท�างาน อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C/32 ถึง 104°F; ความชื้น: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัวเป็นน�้า)
อุปกรณ์เสริมที่มีให้  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL14a, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ MH-24, ขอบยางรองตา DK-25, สาย USB UC-E23, สายสัญญาณเสียง/ภาพ EG-CP16 
(อาจต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่) AN-DC3 สายคล้องกล้อง, ฝาปิดตัวกล้อง BF-1B

• โลโก้ SD, SDHC และ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC. • PictBridge เป็นเครื่องหมายการค้า • HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า  
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance® • Google, AndroidTM, Nexus และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ 
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc. • ผลิตภัณฑ์และชื่อแบรนด์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง • ภาพในช่องมองภาพ บนจอ LCD และจอภาพ 
ที่ปรากฏในโบรชัวร์นี้ เป็นภาพจ�าลอง • ภาพตัวอย่างทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ©Dixie Dixon
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