
De D5, Nikon’s nieuwe topmodel D-SLR 
Voor fotografen en filmmakers die tot het uiterste willen gaan

Nikon onthult vandaag degloednieuwe D5, een FX-formaat D-SLR die een verbluffende kracht en
precisiebiedt voor zowel professionals als amateurfotografen die alleen het allerbestewillen. Hoe ver
uw visie ook reikt, deze camera gaat altijd nog een stapjeverder.

De D5 is volledig toegerust omambitie uit te drukken in schitterende beelden en kan met gemak het
hoofdbieden aan de zwaarste fotografische uitdagingen. Het 153-punts AF-systeem vande volgende
generatie biedt een uitzonderlijk grote dekking, of er nu tijdens eensportwedstrijd of een galapremière
wordt gefotografeerd. Dankzij de hoogsteuitbreidbare gevoeligheid in de geschiedenis van Nikon is
het werkelijkmogelijk om meer vast te leggen dan met het blote oog te zien is. En voorfilmmakers die
tot het uiterste willen gaan, biedt D-film nu de mogelijkheid 4KUHD-films (Ultra-High-Definition) op te
nemen.

“De D5 verlegt de grenzen van beeldregistratie en duurzaamheid als nooit tevoren.
Wanneer fotografie u in extreme omstandigheden brengt, wanneer u slechts één kans
hebt om de opname te maken, doet deze camera precies wat hij moet doen. De pure
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kracht van de D5 is uitzonderlijk en professionele fotografen in verschillende disciplines
zullen baat hebben bij de verbeteringen in ergonomie en workflow van deze camera.
Deze verbeteringen, zoals onder andere het toepassen van een touchscreen, zijn allen
geïmplementeerd op basis van feedback van fotografen en zullen de stressfactoren van
professionele fotografie aanzienlijk verminderen.„
— Matthieu van Vliet, Country Manager bij Nikon Nederland

Prijs enbeschikbaarheid

De verkoopstart van de Nikon D5 is gepland in maart 2016. De verkoopadviesprijsbedraagt €7109,-.

Klikhier voor een overzicht van alle Nikon producten die zijn aangekondigdtijdens CES 2016.

Overzichtvan belangrijke kenmerken

AF van devolgende generatie: een ongelofelijk aantal van 153scherpstelpunten en 99 kruissensoren.
Met een AF-gevoeligheid tot -4 LW (ISO100, 20 ºC) levert de D5 uitstekende prestaties bij extreem
weinig licht.Onderwerpen aan de rand van het beeld worden probleemloos gedetecteerd enverticale
opnamen zijn enorm verbeterd dankzij de implementatie vankruissensoren aan de rand van het
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scherpstelveld. Het autofocus systeem heeft nueen eigen toepassingsspecifieke AF-processor, zodat
het volledigerekenpotentieel kan worden gebruikt voor één enkel proces.

Zeer hogegevoeligheid, van helder zonlicht tot de astronomische schemering: verleg de
grenzen zo ver als nodig is met een ISO-bereikvan 100 tot 102.400, uitbreidbaar tot ISO 3.280.000
(equivalent, Hi 5). Ervaaruitzonderlijk schoon beeld over het hele ISO-bereik.

High-definition4K/UHD-films: maak 4K- Ultra High Definitionfilms (3840x2160 pixels) op 30p/25p/24p
waarbij een pixel voor pixel uitsnedeuit het midden van het beeld wordt gebruikt. Dit staat garant voor
de hoogstebeeldkwaliteit. Neem Full HD-video (1080p) op met maximaal 50p/60p in meerdere
indelingen.

Krachtige buffer: leg tot 200 NEF (RAW)- of grote JPEG-beelden vast in éénsnelle serieopname. Dit
is genoeg om de finale van de 100 meter sprint helemaalvast te leggen zonder de vinger van de
ontspanknop te halen.

Nieuwe meet- enbeeldsensoren: de gloednieuwe FX-formaatCMOS-beeldsensor met 20,8 MP en de
RGB-meetsensor met 180K pixels leveren eenfenomenaal accurate onderwerpsherkenning en exacte
beelddetails. Toongradatieszijn vloeiender en nauwkeuriger, de nieuwe EXPEED 5-
beeldverwerkingsenginegarandeert een beeldkwaliteit die ongekend hoog is over het standaardISO-
bereik.

Kracht enprecisie: fotografeer met maximaal 12 bpsmet AE/AF-tracking of met 14 bps terwijl de
spiegel omhoog is geklapt. DeAF-tracking en de stabiliteit van het zoekerbeeld zijn aanzienlijk
verbeterdwanneer snelle, onvoorspelbare acties worden gefotografeerd.

Snellebeeldopslag en een 4x snellere gegevensoverdracht: versnel uw workflow met twee nieuwe
XQD-kaartsleuven, eennieuwe USB 3.0-poort voor een snelle overdracht van grote hoeveelheden
gegevensen een draadloze verbinding en Ethernet-aansluiting die 4x sneller zijn.

Onderdeel van een systeem: de nieuwe D5 is uiteraard onderdeel van het totale Nikon systeem, dat
loopt van krachtige objectieven via afstandsbedieningen en software tot beschermingskapjes. Een
doordacht systeem dat aantoont dat Nikon niet alleen luistert naar professionals als het gaat om
camera’s, maar ook als het gaat om hoe de camera’s ingezet worden.
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OVER NIKON NEDERLAND

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in
Amsterdam.
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