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Nikon d5600 + 18-105mm

Megapixels: 24.1 MP
Type beeldprocessor: EXPEED 4
ISO-bereik: 100 - 25600
ACTIE EXTRA €100 CASHBACK ! NIKON

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
849,15 €
849,15 €
-149,85 €

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantNikon

Beschrijving

Een onverwacht moment van schoonheid. Een geënsceneerde en perfect geslaagde time-lapse-film. Of het nu gaat om spelen met schaduwen wanneer de zon hoog aan de hemel staat of om films die vanuit intrigerende hoeken zijn opgenomen, niets is zo leuk als iets
maken wat anderen waarderen.
Dankzij Nikon's krachtige beeldtechnologie kunt u toveren met de D5600. Met deze camera kunt u uw ideeën kracht bijzetten. Dankzij het grote aantal legendarische NIKKOR-objectieven dat u ter beschikking staat, heeft u altijd voldoende creatieve opties. En wanneer u
maar wilt kunt u via Nikon's SnapBridge tijdens het fotograferen foto's synchroniseren en films makkelijk overzetten naar uw smartapparaat.
Wanneer u de soort fotograaf bent die ziet wat anderen missen, is beeldkwaliteit van het grootste belang. De D5600 is voorzien van een grote DX-formaat beeldsensor met 24,2 megapixels die fijne patronen scherp vastlegt en beelden produceert met zeer heldere details.
Uw vrienden en volgers zien precies wat u voor ogen had, bij elke opname. Dankzij een ISO-bereik van 100-25.600 en een verhoogde ISO-gevoeligheid van 6400 in de stand Nachtlandschap worden slecht verlichte onderwerpen en moeilijke lichtomstandigheden
probleemloos afgehandeld. De nieuwe EXPEED 4-beeldverwerkingsengine biedt een uitstekende ruisonderdrukking, zelfs bij hoge ISO-waarden. En aangezien een groot aantal verwisselbare NIKKOR-objectieven tot uw beschikking staat, liggen beelden met een prachtig
onscherpe achtergrond en rijke contrasten binnen handbereik.
Verbind en inspireer door uw beelden van D-SLR-kwaliteit in enkele seconden te delen. Nikon's baanbrekende SnapBridge gebruikt de Bluetooth® low energy-technologie¹ om een continue verbinding te handhaven tussen uw D5600 en uw compatibele smartapparaat. U
kunt de camera zeer eenvoudig verbinden met uw smartapparaat. Nadat dit is gebeurd, kan de camera foto's synchroniseren met uw smartapparaat terwijl u ze maakt, zonder telkens opnieuw verbinding te moeten maken. Elke opname die u maakt, verschijnt automatisch
op uw telefoon of tablet, klaar om te delen. En u kunt films handmatig overzetten wanneer u maar wilt. Via de SnapBridge-verbinding kunt u uw smartapparaat zelfs gebruiken om de camera op afstand te bedienen. Terwijl u SnapBridge gebruikt, kunt u uw smartapparaat
zonder onderbreking blijven gebruiken en u hoeft zich geen zorgen te maken dat de accu van de camera leegraakt. Uw perspectief is uniek: met SnapBridge kunt u uw beelden ter plekke direct delen.
Dankzij de perfecte ergonomie van de zeer handzame D5600 kunt u zich volledig op het fotograferen storten. Creëer opvallende composities dankzij de hoogwaardige optische zoeker, die een ongekend helder beeld biedt door het objectief. Wanneer u uw aandacht op het
onderwerp wilt richten, fotografeert u door de zoeker om zo zonlicht en afleidende elementen buiten te sluiten. U kunt de camera ook stabieler houden wanneer u een teleobjectief gebruikt. Met de goed geplaatste instelschijf en multi-selector kunt u instellingen eenvoudig
wijzigen tijdens het fotograferen. En u kunt zelfs de aanraak-Fn-functie gebruiken om instellingen via het grote touchscreen aan te passen zonder uw oog van de zoeker te halen. Met een body die slechts circa 415 gram² weegt en een met carbon versterkte buitenkant uit
één stuk is deze camera zo licht en stevig dat u hem overal mee naartoe kunt nemen. Of u nu uw reisbelevenissen of drukke straten fotografeert, wanneer u uw vingers eenmaal om de diepe greep van deze camera hebt gevouwen en begint te fotograferen, wilt u hem niet
meer wegleggen.
U kunt nu fotograferen met een D-SLR die de wereld ziet zoals u hem ziet, zelfs als u hem vanuit een heel andere hoek bekijkt. Klap, kantel of draai het grote kantelbare touchscreen van 8,1 cm (3,2 inch) om opnamen perfect te kadreren: zo krijgt u een goed beeld,
ongeacht of u de camera hoog boven uw h
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Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
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