I AM THE NIKON COOLPIX B500

COOLPIX B500

I AM SIMPLY STUNNING
COOLPIX B500 er udstyret med et kraftigt NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 40x,
der kan udvides til 80x Dynamic Fine Zoom1, hvilket gør modellen ideel for dem, der
gerne vil tage kvalitetsbilleder ved familiesammenkomster, koncerter og sports
begivenheder eller optage videoer af fugle eller lignende i fuld HD. Takket være den
intuitive betjening og en bred vifte af funktioner, der automatisk optimerer indstillingerne
og sikrer flotte portrætbilleder, er det let at opnå fremragende resultater, og automatisk
billedoverførsel via SnapBridge gør det nemt at dele sine billeder med andre.
Vigtigste funktioner og egenskaber:
Enkel og intuitiv betjening med fremragende billedkvalitet. Takket være
den enkle betjening med garanti for fremragende resultater kan du koncentrere dig
fuldt ud om billedkompositionen.

Medfølgende tilbehør

NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 40x. NIKKOR-objektivet med optisk
zoom på 40x, der kan udvides til 80x Dynamic Fine Zoom1, giver dig mulighed for at
komme helt tæt på de afgørende situationer ved sportsbegivenheder eller tage
knivskarpe billeder af fjerne motiver i storbylandskaber eller af månen og nattehimlen.
Effektiv vibrationsreduktion (VR). VR-systemet modvirker effektivt slør som
følge af kamerarystelser, selv ved fuld zoom (40x), så der er garanti for knivskarpe
billeder.

Kamerarem AN-CP21

SnapBridge. Med SnapBridge er du sikret en konstant, strømbesparende forbindelse
mellem dit COOLPIX B500 og op til fem smart-enheder. Når du skyder løs, foretages
der automatisk synkronisering, så du kan dele dine bedste billeder med andre – så
enkelt er det.
USB-kabel UC-E16
1

Forstørrelsen ved brug af Dynamic Fine Zoom er beregnet ud fra den maksimale vidvinkelposition ved brug af optisk zoom.

S series

COOLPIX B500
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Effektive pixels
Billedsensor
Objektiv
Brændvidde
f/-tal
Objektivkonstruktion
Forstørrelse
Vibrationsreduktion
Autofokus
Fokusområde

AF-metode
Skærmstørrelse
Skærmopløsning
Søgerdækning
(optageindstilling)
Søgerdækning
(billedvisningsindstilling)
Lagringsmedier
Filsystem
Lagring – filformater

Billedstørrelse (pixels)

ISO-følsomhed
Lysmåling
Eksponeringskontrol
Lukkertype

16,0 mio.
(billedbehandling kan reducere antallet af effektive
pixels)
CMOS-sensor på 1/2,3"
Pixels i alt: ca. 16,76 mio.
NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 40x
4,0-160 mm (billedvinkel svarende til et objektiv
på 22,5-900 mm i 35 mm-format [135])
f/3-6,5
12 elementer i ni grupper (tre ED-linseelementer)
Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på
ca. 3.600 mm i 35 mm-format [135])
Objektivforskydnings-VR (stillbilleder),
objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Kontrastbaseret AF
[W]: ca. 30 cm til uendelig
[T]: ca. 3,5 m til uendelig
Makroindstilling: ca. 1 cm til uendelig
(vidvinkelposition)
(alle afstande er målt fra midt foran på objektivet)
Ansigtsprioritet, Manuel med 99 fokuspunkter,
Center, Følg motiv og Målsøgende AF
7,5 cm (3") diagonalt
TFT-LCD-vippeskærm med ca. 921.000 punkter
bred synsvinkel, antireflekterende belægning og
lysstyrkeregulering i fem niveauer – kan vippes
ca. 85 grader nedad og ca. 90 grader opad
Ca. 99 % vandret og lodret
(sammenlignet med det faktiske billede)
Ca. 99 % vandret og lodret
(sammenlignet med det faktiske billede)
SD, SDHC og SDXC
Indbygget hukommelse (ca. 20 MB)
DCF- og Exif 2.3-kompatibelt
Stillbilleder: JPEG
Videoer: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC;
lyd: AAC-stereo)
16 M (Høj) [4.608 x 3.456 (Fine)]
16 M [4.608 x 3.456]
8 M [3.264 x 2.448]
4 M [2.272 x 1.704]
2 M [1.600 x 1.200]
VGA [640 x 480]
16:9 [4.608 x 2.592]
1:1 [3.456 x 3.456]
ISO 125-1.600
ISO 3.200 og 6.400 (tilgængelig ved brug af
Autoindstilling)
Matrix, Centervægtet (digital zoom på under 2x) og
Spot (digital zoom på 2x eller derover)
Programautomatikeksponering og eksponeringskompensation (fra -2,0 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV)
Mekanisk og elektronisk CMOS-lukker

Lukkertid

Selvudløser
Blændeåbning
Blændeområde
Indbygget flash
Flashrækkevidde (cirka)
Flashstyring
USB
HDMI-udgang
Jævnstrømsindgang
Wi-Fi (Trådløst LAN)
standarder
Wi-Fi (Trådløst LAN)
driftssfrekvens
Wi-Fi (Trådløst LAN)
sikkerhed
Bluetooth-standarder

Understøttede sprog

Strømkilder

Batteribrugstid
Faktisk batteribrugstid
ved videooptagelse
Stativgevind
Mål (B x H x D)
Vægt
Driftsmiljø – temperatur
Driftsmiljø – luftfugtighed
Medfølgende udstyr

Fra 1/1.500 til 1 sek.
1/4.000 sek. (maksimal hastighed under optagelse med
kontinuerlig høj hastighed)
25 sek. (Stjernespor ved optagelse med
multieksponering i indstillingen Gør motivet lysere)
10 sek., 2 sek. og
5 sek. (selvportrætudløser)
Mulighed for at vælge elektronisk styret ND-filter (-2 AV)
To trin (f/3 og f/6 [W])
Ja
[W]: 0,5-6,9 m
[T]: 3,5 m
TTL-autoflash med monitor præ-flash
USB (hi-speed)
Understøtter Direct Print (PictBridge)
A/V-udgangsstik (mulighed for valg af NTSC eller PAL)
HDMI-mikroport (type D)
Til lysnetadapter EH-67/EH-67s (ekstraudstyr)
IEEE 802.11b/g (standardprotokol til trådløst LAN)
2.412-2.462 MHz (kanal 1-11)
Verificering: åbent system, WPA2-PSK
Bluetooth-specifikation version 4.1
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk,
fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk,
japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk,
marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og
Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk,
tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk,
ungarsk og vietnamesisk
Fire alkaliske batterier LR6/L40 (størrelse AA)
Fire litiumbatterier FR6/L91 (størrelse AA)
Fire genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH2
(ekstraudstyr)
Lysnetadapter EH-67/EH-67s (ekstraudstyr)
Ca. 600 billeder ved brug af alkaliske batterier*1
Ca. 1.240 billeder ved brug af litiumbatterier*1
Ca. 750 billeder ved brug af EN-MH2-batterier*1
Ca. en time og 30 min. ved brug af alkaliske batterier*1*2
Ca. fire timer og 30 min. ved brug af litiumbatterier*1*2
Ca. to timer og 35 min. ved brug af EN-MH2-batterier*1*2
1/4 (ISO 1.222)
Ca. 113,5 x 78,3 x 94,9 mm (uden fremspringende dele)
Ca. 542 g (med alkaliske batterier LR6/L40
(størrelse AA) og hukommelseskort)
0-40 °C
85 % eller derunder (ingen kondensering)
Kamerarem, alkaliske batterier LR6/L40 (størrelse AA)
(4 stk.) (de medfølgende batterier må kun anvendes til
afprøvning), objektivdæksel LC-CP31 (med snor) og
USB-kabel UC-E16

Alle målinger er udført i henhold til standarderne eller retningslinjerne fra CIPA (Camera and Imaging
Products Association).
*1 Ved angivelse af batteribrugstiden er der ikke taget højde for brug af SnapBridge, og batteribrugstiden
kan variere afhængigt af forholdene, eksempelvis temperaturen, intervallet mellem billeder og det
tidsrum, menuer og billeder vises i. De medfølgende batterier må kun anvendes til afprøvning. De
angivne værdier for litiumbatterier er målt ved brug af Energizer(R) Ultimate Lithium-batterier FR6/L91
(størrelse AA), som fås i almindelig handel.
*2 Individuelle videofiler kan have en størrelse på maks. 4 GB og en varighed på maks. 29 minutter.
Optagelsen standses, før denne grænse er nået, hvis kameraets temperatur bliver for høj.

Anbefalet tilbehør

BlackRapid-Hurtig-rem
S AN-SBR3

Kameraetui i ægte læder
CS-P12

Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl på denne side.
Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.

