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Mange muligheder at skabe varige minder på.

Nyhed
Nyhed

Nyhed

Nyhed

Et lysstærkt objektiv i et sandt
mesterværk.

Slankt og smart med fokus på
lige netop dine behov.

Del dine billeder via Android™.

12,2 MP 7,1x 7,5 cm

16,0 MP 12x

16,0 MP 10x 8,7 cm

CMOS

zoom

(3") LCD-skærm

CMOS

zoom

7,5 cm

(3") LCD-skærm

CMOS

zoom

(3,5") OLED-skærm

Suveræn kvalitet, minimal
størrelse og maksimal mobilitet.

10,1 MP
CCD

3x

zoom

6,2 cm

(2,5") LCD-skærm

Nyhed

Brugervenlig betjening gør det til
en leg at tage smukke billeder.

16,0 MP 14x
CMOS

zoom

7,5 cm

(3") LCD-skærm

42x zoom og optimeret ydeevne.

16,1 MP 42x 7,5 cm
CMOS

zoom

(3") LCD-skærm

Kreativ inspiration med et
f/1.8-objektiv.

16,1 MP 4,2x 7,5 cm
CMOS

zoom

(3") LCD-skærm

18x zoom med “just-fit”-style
og -ydeevne.

16,0 MP 18x
CMOS

zoom

7,5 cm

(3") LCD-skærm

Kvalitet, elegance og høj
ydeevne.

Ultraslankt, stilfuldt, lækkert
i hånden.

Elegance, kreativitet og
alsidighed.

Stilfuld performer med sans for
kvalitet.

16,0 MP 10x 6,7 cm

16,0 MP

16,0 MP

14,0 MP

26x kvalitetszoom og nem
betjening.

Når det er nemt at tage billeder,
bliver resultaterne forbløffende.

CMOS

zoom

16,1 MP 26x
CCD

zoom

(2,7") LCD-skærm

7,5 cm

(3") LCD-skærm

CCD

16,1 MP
CCD

6x

zoom

5x

zoom

7,5 cm

(3") LCD-skærm

7,5 cm

(3") LCD-skærm

CCD

6x

zoom

6,7 cm

(2,7") LCD-skærm

Den nemme måde at bevare
smukke minder på.

10,1 MP
CCD

5x

zoom

7,5 cm

(3") LCD-skærm

CCD

5x

zoom

6,7 cm

(2,7") LCD-skærm

Robust design til hverdagsbrug.

10,1 MP
CCD

3x

zoom

6,7 cm

(2,7") LCD-skærm

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere fra land til land. Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
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NIKKOR-objektivet – udgangspunktet
for førsteklasses billedkvalitet.
Alle rejser starter et sted. Og alle historier har en slutning. Og når det
drejer sig om fotografering starter alle flotte billeder med et objektiv
af høj kvalitet. Alle Nikon COOLPIX-kamaraer har NIKKOR-objektiver –
fuldendelsen af vores konstante stræben efter topkvalitet, der begyndte
med det første NIKKOR-objektiv helt tilbage i 1933. Professionelle
fotografer har tillid til den højtydende NIKKOR-objektivteknologi,
og du kan finde den samme DNA i alle de øvrige kompakte
COOLPIX-digitalkameraer. Giv dit visuelle udtryk den perfekte start.
Start med NIKKOR, det optimale inden for kvalitetsoptik.

Oplev den skønne følelse af at have fuld kontrol over lyset.
Oplev glæden ved at kunne udtrykke din vision fuldt ud.
Oplev den begejstring, du får ved at eje et de mest raffinerede objektiver i verden.
Bemærk! Det billede, der vises på denne side, er simuleret.

Et kompakt mesterværk med overlegen ydelse.

12,2 7,1x 7,5 cm

megapixel

zoom

Sort

(3") LCD-skærm

Lysstærkt f/2.0 - 4.0-objektiv, der giver
knivskarpe billeder
NIKKOR-objektivet sikrer høj lysstyrke i hele
zoomområdet på 7,1x og giver fremragende
ydelse selv i svagt lys. Kvalitetsoptikken med
ED-glas indfanger ikke blot motivet, men også
selve atmosfæren, og bidrager dermed til
knivskarpe resultater hver gang. Den syvbladede
irisblænde muliggør en perfekt sløret baggrund.
Objektivforskydnings-VR-billedstabiliseringen
kompenserer særdeles effektivt for kamerarystelser svarende til en
forøgelse af lukkertiden på ca. fire trin. Og det indbyggede NDfilter muliggør en reduktion af lukkertiden på tre trin, hvilket gør
billedkvaliteten endnu bedre ved en lang række motiver.

En lang række manuelle
indstillingsmuligheder sikrer
præcis styring
Drej programhjulet for at få adgang til
eksponeringsindstillingerne P/S/A/M. Funktioner,
der ofte anvendes, kan tilknyttes funktionsknappen.
Manuel eksponeringskontrol (i trin på
1/3 EV +/-3 EV) og AE/AF-lås kan også vælges.

Nikon Creative Lighting System viser
dine motiver i et nyt lys
Du kan bruge kameraets indbyggede
flash som “commander” til at styre de
kompatible Speedlights*. Muligheden
for at betjene den eksterne flashenhed
synkront og trådløst muliggør kreativ
belysning, som sikrer skarpere billeder
og giver mulighed for at lave dramatiske
skygger.

Den bagbelyste CMOS-billedsensor på 1/1,7"
går skridtet videre
12,2 effektive megapixel giver knivskarpe billeder med høj opløsning.
Den bagbelyste CMOS-billedsensor optimerer ydelsen, når der optages
om aftenen, og giver smukke resultater, hvor selv de mindste detaljer
kommer med. Kontinuerlig optagelse i høj hastighed sikrer, at du får alle
skud i kassen, da du har mulighed for at optage med 8 bps (ca.) og få
billeder i fuld opløsning* (4000 x 3000).

*Op til seks billeder i træk

Eksempel på konfiguration af
*Kompatible Speedlight-modeller: SB-910, SB-900,
Nikon Creative Lighting System** SB-800, SB-700, SB-700 og SB-600
**Kun kompatibel med gruppe A

Brugertilpasset videoindstilling med fuld
HD-understøttelse
Brugertilpasset videoindstilling giver dig mulighed for at styre
lukkertiden, blændeåbningen, ISO-følsomheden samt COOLPIX Picture
Control, så du kan optage videoer med lige netop de visuelle effekter,
der passer dig. Du får desuden tydelige og klare optagelser takket være
fuld 1080p HD-video med stereolyd, som kan nydes på nye HD-fjernsyn
med HDMI-forbindelse*.
*HDMI-kabel er ekstraudstyr

Andre funktioner
• LCD-vippeskærm på 7,5 cm (3") med

ca. 921.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Førsteklasses kamerahus med
magnesiumlegering-finish

• COOLPIX Picture Control
• Udvidet support af NRW-filformatet (RAW)
• AE-bracketing af op til fem billeder

Bemærk! Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

• Tilbehørsstik til fjernbetjeningskabel og tilslutning
af GPS-enhed (GP-1) og ekstern mikrofonindgang

• Modlysblænde og fjernbetjening fås som
ekstraudstyr

• Eye-Fi-kort understøttes
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Slankt og stilrent design kombineret
med høj ydelse.

Lilla
Blå
Sort

16,0 12x 7,5 cm

megapixel

zoom

Sølv

(3") LCD-skærm

Rød

12x optisk zoom i et slankt og stilrent kamerahus

Kreative effekter med blot et enkelt tryk

NIKKOR-objektivet med ED-glas og 12x zoom dækker en brændvidde
fra 25 mm vidvinkel til 300 mm telefoto*. Objektivforskydnings-VRbilledstabilisering kompenserer særdeles effektivt for kamerarystelser.
Billederne tages med den bagbelyste CMOS-billedsensor for at sikre høj
kvalitet. En opløsning på hele 16,0 effektive megapixel sikrer knivskarpe
resultater.

Du kan med den nye Hurtig effekt-funktion anvende en lang række
effekter på dine stillbilleder i tre enkle trin, da den strømliner hele
processen. Du skal blot tage billedet, vælge den effekt, du ønsker at
anvende, og gemme billedet. Der er mere end 30 effekter at vælge
mellem, bl.a. Pop og Superlevende, så det er kun fantasien, der sætter
grænser. Og med den brugervenlige betjening via berøringsskærm,
der minder om betjeningen af din smartphone, er det en sand
fornøjelse at gøre dine billeder personlige.

*Svarende til 35 mm-format

Intelligent AF sikrer, at du altid er fokuseret
Den målsøgende AF fokuserer automatisk på det ønskede motiv. Når du
fotograferer mennesker, hjælper teknologien til ansigtsgenkendelse med at
holde fokus og sikrer dermed skarpe billeder. Når det drejer sig om andre
motiver, afgør teknologien til motivvalgsautomatik, hvad der er hovedmotivet,
og indstiller AF-punktet, så det passer til størrelsen og positionen, for at
sikre skarpe billeder. Med et så intelligent AF-system er du altid klar, når det
magiske øjeblik oprinder.

1. Tag billedet

2. Vælg et redigeret billede

3. Gem billedet

Optagelse af fuld 1080p HD-video med optisk
zoom og stereolyd
Optag fuld 1080p HD-video med stereolyd blot ved at trykke på en
knap. Betjen den optiske 12x zoom under optagelsen, så motivet bliver,
lige som du havde forestillet dig det. Videoredigeringsfunktionen
betyder, at du kun behøver at få højdepunkterne med*. En indbygget
mini HDMI-port gør det muligt at vise resultatet på et HD-fjernsyn**.
Teknologien til ansigtsgenkendelse vælger og fokuserer på
menneskers ansigter

Teknologien til motivvalgsautomatik vælger og fokuserer
på hovedmotiver

*Du kan klippe uønsket indhold ud af dine videoer ved at trykke på pauseknappen,
mens du optager
**HDMI-kabel er ekstraudstyr

Andre funktioner
• TFT LCD-berøringsskærm 7,5 cm (3") med

ca. 460.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Automatisk dobbeltoptagelse ved optagelser om
aftenen
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• Smart-portrætsystem
• Mulighed for specialeffekter ved optagelse af
billeder eller videoer

• Automatisk motivvælger

*Bemærk! Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

• 20 optimerede motivprogrammer
• Følg motiv
• Eye-Fi-kort understøttes
• 3D-fotografering

Knivskarpe billeder med Android™.

16,0 10x 8,7 cm

megapixel

zoom

Sort

(3,5") OLED-skærm

Hvid

Nem og enkel forbindelse til internettet via Android
Nyd knivskarpe billeder, som du bare ikke kan få dem på
din smartphone, og nyd trådløs kommunikation, der ikke
er mulig med normale digitalkameraer. Kameraet har
både Android OS og Wi-Fi®, og det er dermed både nemt
og hurtigt at uploade billeder til sociale netværkssteder
eller andre websteder fra det. Selvom du ikke er i
nærheden af et Wi-Fi®-hotspot, kan du trådløst overføre billeder fra
kameraet til smartphones og tablets. Med de mere end 500.000 apps fra
Google Play™ kan du skabe din helt egen type visuelle kommunikation.

Kameraet bliver til dit fotoalbum med
“my Picturetown”
Appen “my Picturetown for Android” muliggør hurtig
upload til (og download fra) Nikons “my Picturetown”websted. Du kan også dele dine billeder ved at sende
webadresser eller e-maile dem direkte. Alle de billeder,
der er gemt i albummet “my Picturetown”, kan gemmes
som miniaturer i kameraets hukommelse og blive vist på
ethvert tidspunkt, så du har så at sige alle dine billeder
lige ved hånden. Takket være kameraets indbyggede
GPS kan du få vist det sted, billedet blev taget, på kortet
i “my Picturetown”. Det er også muligt at uploade til
populære sociale netværkssteder som bl.a. Facebook og
Twitter.

I nærheden af et Wi-Fi®-hotspot

Internet
Upload billeder/videoer trådløst til
websteder

Ikke i nærheden af et Wi-Fi®-hotspot
Smartphone/tablet

Internet
Overfør billeder/videoer til smartphones og
tablets via kameraet

Opret forbindelse til internettet, og upload billeder/
videoer til websteder med smartphones og tablets
via en mobildataforbindelse

Effektiv optisk zoom sikrer knivskarpe billeder
Den bagbelyste CMOS-billedsensor giver dig i perfekt samspil med NIKKORobjektivet med 10x zoom og ED-glaselementer mulighed for at tage
særdeles detaljerede billeder fra 25 mm vidvinkel* til telefoto takket være
en opløsning på hele 16,0 effektive megapixel. Objektivforskydnings-VRbilledstabiliseringen kompenserer for kamerarystelser, så du er sikret skarpe
og tydelige billeder til enhver tid. Du kan nyde alt dette på OLED-skærmen
både under optagelse og visning.
*Svarende til 35 mm-format

Fuld 1080p HD-videooptagelse med stereolyd
HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)

Andre funktioner
• OLED-berøringsskærm på 8,7 cm (3,5") med

ca. 819.000 punkter og høj følsomhed
• Let autoindstilling
• Mulighed for specialeffekter ved optagelse af
billeder eller videoer
• Android 2.3

• Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n)
• Indbygget GPS
• Mulighed for download af appen “my Picturetown for Android”
• Kapacitet på hukommelseskortet: ca. 680 MB for programmer

(den faktiske kapacitet kan variere fra område til område alt efter
det forudinstallerede program); ca. 1,7 GB for lagring

*Bemærk! Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Android, Google og Google Play er varemærker tilhørende
Google Inc.
Android-robotten gengives eller ændres ud fra arbejde, der er
skabt og delt af Google, og bruges i henhold til vilkårene, der
er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.
Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFICATE-logoet erregistrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Facebook® er et registreret varemærke tilhørende Facebook, Inc.
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Maksimal kvalitet i minimal størrelse.

10,1

megapixel

3x 6,2 cm
zoom

(2,5") LCD-skærm

Lyserød

Ultrakompakt og ultralet, stilrent kamerahus
Dette meget elegante lille kamera er i sin helt egen liga, hvad angår
kompakthed og lav vægt. Det er kun 77 mm langt og 17,2 mm tykt,
så det passer lige i lommen. Og med en vægt på under 96 g risikerer
du sågar at glemme, at du har det med. Men når du tager det frem,
kan du ikke undgå at blive imponeret af det robuste look, der bare
oser af kvalitet. Kamerahuset er i rustfrit stål og har en belægning,
der begrænser antallet af ridser, og med modellen
i spejlsølv får du et helt særligt børstet look.

Hvid

Rød

Sort

Spejlsølv

Nem og enkel
betjening takket være
den brugervenlige
berøringsskærm
Der vises fire store ikonbaserede
knapper på skærmen, så selv
nybegyndere har fuld kontrol over
kameraets funktioner. Du skal blot trykke på skærmen for at få
adgang til de enkelte funktioner, herunder en genvejsmenu, som
giver dig direkte adgang til vigtige funktioner. Du kan også tilpasse
startmenuen, så den passer lige netop til dig.

Specialeffekter og kreative funktioner
Gør dine billeder endnu bedre med et unikt kunstnerisk udtryk med en af
specialeffekterne High key, Low key, Nostalgisk sepia eller Monokrom med
stor kontrast ved optagelse af billeder eller video. Anvend en af kameraets
indbyggede filtereffekter til billeder, du allerede har taget, heriblandt
Softfilter, Miniatureeffekt, Fiskeøje og Legetøjskamera.

Filtereffekter

Softfilter

Miniatureeffekt

Fiskeøje

Legetøjskamera

Andre funktioner
• 6,2 cm (2,5") LCD-skærm med

ca. 230.000 punkter
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Optagelse af HD-video
• Let autoindstilling
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• Mulighed for at vælge Legetøjskamera på listen

over tilgængelige filtereffekter
• Lagringsmedierne består udelukkende af en intern
hukommelse (ca. 7,3 GB)
• NIKKOR-objektiv med 3x optisk zoom

• Indbygget flash

Bemærk! HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format. Batteriet er indbygget og kan ikke fjernes fra kameraet. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Topkvalitet, overlegen ydeevne og
brugervenligt design i perfekt samspil.

Rød

16,0 14x 7,5 cm

megapixel

zoom

Sølv

(3") LCD-skærm

Sort

14x optisk zoom og suveræn VR-billedstabilisering

Kameraet sørger selv for at tage fremragende billeder

NIKKOR-objektivet med ED-glas og 14x zoom dækker en brændvidde
fra 25 mm vidvinkel til 350 mm telefoto* og giver perfekte resultater,
uanset om der zoomes ind eller ud. Som prikken over i’et sørger
objektivforskydnings-VR-billedstabiliseringen for at udjævne
kamerarystelser, så dine billeder bliver knivskarpe.
*Svarende til 35 mm-format

Fokuspunkt valgt
med Målsøgende AF

Det eneste, du skal gøre, er at finde det rigtige motiv og trykke på
knappen – så klarer kameraet resten. Med indstillingen Målsøgende AF
finder kameraet nemlig selv det valgte motiv og optimerer fokus
i henhold til det. Desuden aktiveres Let autoindstilling automatisk, hvilket
betyder, at eksponeringen, lukkertiden og andre parametre optimeres, så
billederne altid bliver gode, uanset forholdene.

Uden VR

Med VR

Optagelse af fuld 1080p HD-video
med et enkelt tryk på en knap

16,0 effektive megapixel sikrer fremragende
ydelse selv i svagt lys
Den bagbelyste CMOS-billedsensor er ekstremt lysfølsom. Denne evne til
at få mere visuel information med bidrager til den høje billedkvalitet, og
forskellen vil især kunne mærkes, når belysningsforholdene er dårlige,
f.eks. billeder taget i dårligt belyste rum.

Hvis du hellere vil optage videoklip end stillbilleder,
kan du på et hvilket som helst tidspunkt trykke på
videooptageknappen – så får du en flot videooptagelse
i fuld HD. Det store og behagelige greb er også med til
at stabilisere kameraet.

Andre funktioner
• 7,5 cm (3") LCD-skærm med ca. 460.000 punkter

og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Mulighed for specialeffekter ved optagelse af billeder
eller videoer

• Filtereffekter til rådighed for billeder, der er gemt
• Kører på almindelige R6/AA-batterier
• Makrooptagelse fra en afstand på helt ned til 1 cm

*Bemærk! Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

• Smart-portrætsystem
• 19 optimerede motivprogrammer
• Eye-Fi-kort understøttes
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Dækker flot alle vinklerne.

16,1

megapixel

42x 7,5 cm
zoom

Sort

(3") LCD-skærm

42x optisk zoom og meget avanceret VR-billedstabilisering
En bagbelyst CMOS-billedsensor er kombineret med et 42x NIKKOR-zoomobjektiv med ED-glas, der dækker
det fænomenale zoomområde på 24 mm vidvinkel til 1000 mm supertelefoto*. Opløsningen på 16,1 effektive
megapixel giver flotte billeder. Objektivforskydnings-VR-billedstabilisering kompenserer effektivt for
kamerarystelser.
*Svarende til 35 mm-format

Optimerede knapper og designet til effektiv håndtering
Clear Color Display-vippeskærmen på 7,5 cm (3") med ca. 921.000 punkter og høj
opløsning kan vippes helt op til ca. 90 grader opad og ca. 82 grader nedad. Funktioner,
der ofte anvendes, kan tilknyttes funktionsknappen, og sidezoomknappen sikrer stabil
betjening.

Sølv

Rød

Med kontinuerlig høj hastighed
er det muligt at få alle
begivenhederne med
Optagelse med kontinuerlig høj hastighed
gør det muligt at optage med ca.
7 bps til billeder med fuld opløsning*
(4608 x 3456). Andre indstillinger med høj
hastighed omfatter Sport kontinuerlig
hast. (ca. 60 bps/120 bps) og Præoptagelsesbuffer.
*Op til fem billeder i træk

Andre funktioner
• Indbygget GPS med logfunktion
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Bagbelyst CMOS-billedsensor
• COOLPIX Picture Control
• Silhuet og Monokrom med høj ISO er nogle af de

• Optagelse af fuld 1080p HD-video med stereolyd
samt mulighed for optagelse af stillbilleder

iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende
Apple Inc. Produkter og mærkenavne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
virksomheder. iMovie, Mac og Mac-logoet er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og/eller andre lande.
Works with iMovie-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc.

• Eye-Fi-kort understøttes

mange tilgængelige specialeffekter

Skabt til alsidighed og fuld brugerkontrol.

16,1 4,2x 7,5 cm

megapixel

zoom

Hvid

(3") LCD-skærm

Lysstærkt f/1.8-objektiv med 24 mm-vidvinkel og meget
avanceret VR-billedstabilisering
f/1.8 NIKKOR-zoomobjektivet indeholder
glaselementer med højrefraktivt brydningsindeks, som
giver skarpe billeder med høj kontrast. Objektivets
hurtige blændeåbning, 4,2x optisk zoom og 24 mm
vidvinkeldækning* øger de kreative muligheder,
og objektivforskydnings-VR-billedstabilisering
kompenserer effektivt for kamerarystelser.
*Svarende til 35 mm-format

Sort

Manuelle og brugerdefinerede
indstillinger, der kan give det billede, du
forestiller dig
Programhjulet giver nem adgang til
eksponeringsindstillingerne P/S/A/M, mens
Brugerindstilling gør det muligt at gemme dine
yndlingsindstillinger. Funktioner, der ofte anvendes,
kan tilknyttes funktionsknappen på forsiden af
kameraet, så der er hurtig adgang med ét tryk.
Kommandohjulet giver øget kreativ kontrol under
optagelse og adgang til praktiske funktioner under
billedvisning.

Andre funktioner
• Clear Color Display på 7,5 cm (3") LCD-skærm med
ca. 921.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Bagbelyst CMOS-billedsensor
• COOLPIX Picture Control
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• Silhuet og Monokrom med høj ISO er nogle af

de mange specialeffekter, som kan anvendes ved
optagelse af billeder eller videoer
• Fuld 1080p HD-videooptagelse med stereolyd
• Eye-Fi-kort understøttes

*Bemærk! Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende
Apple Inc. Produkter og mærkenavne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
virksomheder. iMovie, Mac og Mac-logoet er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og/eller andre lande.
Works with iMovie-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Elegant superzoom.

16,0

megapixel

18x 7,5 cm
zoom

Sort

(3") LCD-skærm

18x optisk zoom og avanceret
billedsensor i et slankt kamerahus
Det fleksible NIKKOR-objektiv med
18x optisk zoom, 25 mm vidvinkel til 450 mm
supertelefotodækning* og stor rækkevidde
er på fornem vis integreret i det slanke og
stilfulde kamera. Dertil kommer den bagbelyste
CMOS-billedsensor, som sammen med
objektivforskydnings-VR-billedstabiliseringen
er med til at sikre fremragende billeder. Og
med 16,0 effektive megapixel er der garanti for
billeder med høj opløsning.

Sølv

Rød

Marineblå

7,5 cm (3") LCD-skærm med høj opløsning og bred synsvinkel
Den nye LCD-skærm på 7,5 cm (3") med ca. 921.000 punkter og høj opløsning til COOLPIX S9300
anvender Nikons Clear Color Display-teknologi, hvilket betyder, at skærmen forbliver tydelig og skarp
både udendørs og indendørs.

GPS med logfunktion og POI-database
GPS-chippen med høj ydelse registrerer positionsdata for hvert billede og kan
desuden registrere din færden – også når du ikke tager billeder. Med den
indbyggede database med ca. 1,7 mio. interessepunkter kan du registrere
navnet på stedet, hvor du optager.

*Svarende til 35 mm-format

Fuld 1080p HD-videooptagelse med stereolyd
HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Let panorama-indstilling på 360°/180°

• Eye-Fi-kort understøttes
• 3D-fotografering

iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende
Apple Inc. Produkter og mærkenavne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
virksomheder. iMovie, Mac og Mac-logoet er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og/eller andre lande.
Works with iMovie-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Definitionen på stil og overlegen ydelse.

16,0

megapixel

10x 6,7 cm
zoom

Rød

(2,7") LCD-skærm

Flot og slankt med 10x high
performance-zoom
Med dette kamera, som er et af de
slankeste i denne klasse, får du et
NIKKOR-objektiv med 10x zoom, der
starter ved en vidvinkeldækning på
25 mm*, og alle fordelene ved Nikons
objektivforskydnings-VR-billedstabilisering,
så du kan være sikker på altid at tage flotte
billeder.
*Svarende til 35 mm-format

Sølv

Sort

Guld

Blå

Magenta

Specialeffekter og kreative funktioner
Anvend en af de seks specialeffekter,
heriblandt Softfilter, Low key, Nostalgisk
sepia og Selektiv farve, når du optager
billeder eller videoer, eller anvend et af
kameraets indbyggede filtereffekter til
billeder, du allerede har taget,
så de får et strejf af kreativitet.

Specialeffekter

Softfilter

Low key

Nostalgisk
sepia

Selektiv farve

Fuld 1080p HD-videooptagelse med stereolyd
HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)

Andre funktioner
• LCD-skærm 6,7 cm (2,7") med høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Bagbelyst CMOS-billedsensor

• Let panorama-indstilling på 360°/180°
• 3D-fotografering
• Eye-Fi-kort understøttes

*Bemærk! Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende
Apple Inc. Produkter og mærkenavne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
virksomheder. iMovie, Mac og Mac-logoet er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og/eller andre lande.
Works with iMovie-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc.
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Sjov fotografering i flot stil.

16,0

megapixel

6x

zoom

7,5 cm

Sølv

(3") LCD-skærm

Intuitiv berøringsbetjening i et flot,
slankt design

Sort

Rød

Hvid

Højtydende zoom og objektivforskydnings-VR-billedstabilisering
Uanset om det drejer sig om gruppebilleder
eller nærbilleder, er du med NIKKORvidvinkelobjektivet med 6x optisk zoom
og en vidvinkeldækning på 26 mm* samt
objektivforskydnings-VR-stabiliseringen sikret
en utrolig præcision og en skarp opløsning,
så du nemt og enkelt kan indfange de gyldne
øjeblikke.

Det slanke kamerahus, der ligger perfekt i hånden,
har en LCD-berøringsskærm på 7,5 cm (3") med
ca. 460.000 punkter. Berøringsbetjeningen
gør det virkelig sjovt og effektivt, uanset om
du navigerer i menuer eller styrer optage- og
billedvisningsfunktioner med fingerspidserne.

Uden VR

Med VR

*Svarende til 35 mm-format

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Smart-portrætsystem
• Automatisk motivvælger

• Følg motiv
• Eye-Fi-kort understøttes
• 19 optimerede motivprogrammer

• Mulighed for specialeffekter ved optagelse af
billeder eller videoer

• Filtereffekter til rådighed for billeder, der er gemt

Ultraslank elegance med ekstra rækkevidde.

16,0

megapixel

6x

zoom

6,7 cm

Blå

(2,7") LCD-skærm

6x optisk vidvinkelzoom i et
ultraslankt kamerahus
Elegant udseende og et ultraslankt
kamerahus på 19,5 mm, der på
smukkeste vis indkapsler den
avancerede ydelse. Det oser af kvalitet
fra alle vinkler. Og muligheden for at
vælge mellem hele otte forskellige
farver betyder, at der helt sikkert er
en, der passer til din personlige stil.

Sølv

Sort

Rød

Lyserød

Svag grøn

Anvend specialeffekter, når du optager billeder eller videoer, og find frem til dit eget kunstneriske udtryk. Du
kan vælge mellem effekterne Softfilter, High key, Low key, Nostalgisk sepia, selektiv farve eller Monokrom
med stor kontrast. Kameraets indbyggede filtereffekter gør det muligt at give billeder, du allerede har taget,
et strejf af kreativitet.

Specialeffekter

Filtereffekter

Nostalgisk sepia

Selektiv farve

Miniatureeffekt

Stjernefilter

Andre funktioner
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Lilla

Få kreativiteten frem med special- og filtereffekter

High key

• LCD-skærm 6,7 cm (2,7") med høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Objektivforskydnings-VR-billedstabilisering

Guld

• Smart-portrætsystem
• Automatisk motivvælger
• Følg motiv

• Eye-Fi-kort understøttes
• 18 optimerede motivprogrammer

Bemærk! HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Maleri

Litium-ion-batterikamera i lommeformat.

14,0

megapixel

5x

zoom

6,7 cm

Sort

(2,7") LCD-skærm

Anvender genopladeligt Li-ion-batteri
Li-ion-batteriet er let, kompakt og kan genoplades
igen og igen. Det er mere miljøvenligt end
alkaline-batterier og mere energieffektivt end
Ni-MH-batterier, så du kan både fotografere mere
og spare penge i det lange løb.

Sølv

Rød

Lyserød

Dekorativ sort

Dekorativ lilla

Andre funktioner
• LCD-skærm 6,7 cm (2,7") med høj

opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Filtereffekter til rådighed for
billeder, der er gemt

• 18 optimerede motivprogrammer
• Automatisk motivvælger
• Bevægelsesregistrering
• Følg motiv

Stabiliseret 26x zoom, kompakt og brugervenligt.

16,1

megapixel

26x 7,5 cm
zoom

Rød

(3") LCD-skærm

26x zoom med billedstabilisering og mulighed for vidvinkel
Et kraftigt NIKKOR-objektiv med 26x optisk
zoom med en dækning* på fænomenale
22,5 mm vidvinkel til 585 mm supertelefoto
gør det muligt at tage billeder både af brede
panoramalandskaber og komme helt tæt på med
dette kamera.
*Svarende til 35 mm-format
585 mm (svarende til
35 mm-format)

22,5 mm (svarende til
35 mm-format)

Sort

Bronze

Blå

Skabt til at hjælpe med at give
konstant skarpe resultater
Uanset om der optages stillbilleder
eller videoer, kompenserer Nikons
objektivforskydnings-VR-billedstabilisering
for kamerarystelser og giver skarpere
billeder. Grebet er designet, så det giver
et fast greb, og
sidezoomknappen
sikrer stabil
betjening.

Let autoindstilling og 7,5 cm (3") LCD-skærm med høj opløsning
Let autoindstilling sikrer, at du blot skal tænde kameraet og begynde at optage og overlade indstillingerne
til kameraet. TFT LCD-skærmen på 7,5 cm (3") med ca. 921.000 punkter og høj opløsning anvender Nikons
Clear Color Display-teknologi, så den altid er tydelig og skarp både udendørs og indendørs.

Let autoindstilling
Uden VR

Portræt

Landskab

Aftenportræt

Aftenlandskab

Nærbillede

Med VR

Modlys

Andre funktioner
• Kører på almindelige R6/AA-batterier
• 3D-fotografering

• HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)
• Eye-Fi-kort understøttes

Bemærk! HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

• Kæledyrsportrætindstilling
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Indfang de gyldne øjeblikke nemt og smukt.

16,1

megapixel

5x

zoom

7,5 cm

Sort

(3") LCD-skærm

16,1 effektive megapixel ren billedstyrke
De 16,1 effektive megapixel giver mulighed for at gengive selv de
allermindste detaljer og rummer masser af muligheder for kreativ
beskæring. Nikons EXPEED C2-billedbehandlingssystem gengiver billederne
hurtigt og naturtro, samtidig med at det sikrer, at alle indbyggede systemer
kører med optimal hastighed og effektivitet.

5x zoom med en vidvinkeldækning på 26 mm

Sølv

Rød

Klar og tydelig TFT LCDskærm på 7,5 cm (3") med let
autoindstilling
Med let autoindstilling skal du blot tænde
kameraet og begynde at optage. En hjælp
under optagelsen er den 7,5 cm (3") store
TFT LCD-skærm med ca. 230.000 punkter
og mulighed for at justere lysstyrken,
så skærmen forbliver knivskarp både
udendørs og indendørs.

Med en brændvidde fra 26 mm vidvinkel til 130 mm telefoto* kan du med COOLPIX L26 NIKKOR-objektivet
med 5x optisk zoom tage gruppebilleder og arkitekturbilleder ved brug af vidvinkel eller imponerende
nærbilleder på afstand ved brug af telefoto.
*Svarende til 35 mm-format

Andre funktioner
• Kører på almindelige R6/AA-batterier
• 18 optimerede motivprogrammer

• Eye-Fi-kort understøttes
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem

• Smart-portrætsystem

Bevar de glade minder på nem og smuk vis.

10,1

megapixel

5x

zoom

7,5 cm

Rød

(3") LCD-skærm

5x zoom med mulighed for brug af vidvinkel
COOLPIX L25 har et NIKKOR-objektiv med 5x optisk zoom, som dækker en
brændvidde fra 28 mm vidvinkel til 140 mm telefoto*. Dermed er det nemt
og enkelt at tage både gruppebilleder og landskaber i vidvinkelområdet
og udtryksfulde nærbilleder på afstand i telefotoområdet.
*Svarende til 35 mm-format

Sølv

Med let autoindstilling skal du blot
tænde kameraet og begynde at optage
og lade kameraet vælge motivprogram
automatisk, f.eks. Portræt, Aftenportræt,
Aftenlandskab, Landskab, Modlys og
Nærbillede.

Den store, knivskarpe TFT LCD-skærm på 7,5 cm (3") med ca. 230.000 punkter giver et tydeligt billede,
uanset om motivet vises, inden der trykkes på lukkeren, eller der skal vises billeder, som er taget tidligere.
Skærmens lysstyrke kan justeres, så den er tydelig under varierende lysforhold.

Andre funktioner
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• Eye-Fi-kort understøttes
• 18 optimerede motivprogrammer

Bemærk! HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Hvid

Let autoindstilling tilpasser
indstillingerne til det enkelte
motiv

Let aflæselig TFT LCD-skærm på 7,5 cm (3")

• Kører på almindelige R6/AA-batterier
• Smart-portrætsystem

Sort

• EXPEED C2-billedbehandlingssystem

Gør det sjovere at tage billeder og dele dem.

10,1

megapixel
Lyserød

*

3x 6,7 cm
zoom

Sort

(2,7") LCD-skærm
Hvid

Blå

Store knapper, enkel opbygning og brugervenlig grænseflade
COOLPIX S30 har et unikt symmetrisk design, hvor knapperne har en placering og en størrelse,
der gør dem nemme at bruge. Den store LCD-skærm viser menuen tydeligt, og den er
opbygget, så den er nem at forstå. Desuden går kameraet direkte fra tænd til stillbillede- eller
videooptagelse med ét tryk på den pågældende knap.

Bagside

Top

Et robust design til hele familien
COOLPIX S30 er vandtæt ned til tre meters dybde
og tåler både snavs og stød, så alle hænder fra de
mindste til de største kan skyde løs med det. Du
kan dermed trygt tage det med i poolen, eller når
I leger med vand i haven.

Afbryder
Videooptageknap

Udløserknap

Brugervenlige funktioner gør det sjovere at
optage, vise og dele billeder
Skab originale slideshows med animerede effekter og
musik, og lad hele familien og vennerne se med. Den
indbyggede albumfunktion gør det muligt at lave dine
egne scrapbøger, som både giver dig hurtig adgang til
dine favoritbilleder og sikrer mange timers sjov. Der kan
optages to talemeddelelser til hvert billede, og du får
dermed mulighed for at dele dine tanker og oplevelser
med vennerne eller dine kære.
Lysbilledshow – PopArt

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem

• 10 optimerede motivprogrammer

*Fås som “Peg og skyd” til denne model
Bemærk! HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

• Ændring af farver (skyder til kreative effekter)
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DE VIGTIGS TE

- FUNK TIONER
Scenemotivvælger/
Auto Selector/
Auto
let
autoindstilling
Easy
Auto Mode

Optisk vibrationsreduktion (VR)

Der bruges forskellige optiske teknologier til kompensation for
kamerarystelser for at sikre knivskarpe og flotte billeder, herunder
objektivforskydnings-VR og sensorforskydnings-VR.

Alle modeller

Med disse funktioner kan du hurtigt og ubekymret
tage billeder i mange forskellige situationer – funktionen registrerer motiv og omgivelser og vælger
automatisk det bedst egnede motivprogram*.
*Fås som “Peg og skyd” til model S30

Mindre
bevægelsesslør

Målsøgende AF

Med Mindre bevægelsesslør kan du tage knivskarpe og flotte billeder
ved hjælp af funktionen Bevægelsesregistrering, der automatisk vælger
en kortere lukkertid og højere ISO-indstilling (lysfølsomhed) for at
kompensere for motivets bevægelse eller kamerarystelse.

Målsøgende AF finder med det samme det tilsigtede motiv og justerer
automatisk AF-området efter motivets størrelse, så du er sikret billeder med
knivskarpt fokus.

Følg motiv
Høj
følsomhed

Alle modeller

En høj ISO-kapacitet giver mulighed for optimal udnyttelse af det
naturlige lys uden behov for brug af flash eller lang eksponeringstid.
Muligheden for at vælge kortere lukkertider gør det nemmere at tage
skarpe billeder af motiver i hurtig bevægelse.

Bagbelyst
CMOS-billedsensor

Funktionen Følg motiv forbedrer optageoplevelsen ved automatisk at følge
motivets bevægelser.

Video i fuld HD

Den bagbelyste konstruktion forbedrer billedsensorens følsomhed
og støjreduktion og gør kameraet særdeles velegnet til optagelse af
aftenmotiver og motiver, der befinder sig indendørs i mørke omgivelser.

HD-video

COOLPIX-kameraer med HD-logo kan optage ved 1.280 x 720 pixel (720p).
De, der er markeret med Fuld HD-logoet, kan optage ved 1.920 x 1.080 pixel
(1080p).
Robust
pålidelighed

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)
De vandtætte, stødsikre og vejrbestandige COOLPIX-modeller er så robuste,
at de kan være med til udendørsaktiviteter året rundt.

Clear Color
Display

Nikons banebrydende Clear Color Display-teknologi
forbedrer synligheden, hvilket giver en mere levende
og skarpere billedvisning.
Forskellen med Clear Color

Indbygget GPS

En GPS-chip med høj ydeevne registrerer længde- og breddegrad, hver
gang der tages et billede.

Berøringsskærm

Du skal blot berøre skærmen for at vælge motiv, låse autofokus og
eksponering, zoome ind til nærbilleder eller rulle igennem billeder og
vælge dem, der skal vises.

3D-fotografering

Optagefunktionen for 3D-billeder gør det nemt at tage
sammensatte billeder, som kan vises realistisk på fjernsyn
eller computere, der er beregnet til 3D.
Smart-portrætsystem

Alle modeller*

Alle Smart-portrætsystemets avancerede funktioner er designet til at
hjælpe dig med at få vellykkede portrætter – hver gang.
Blødere hudtone
Ansigtsprioriteret AF
Smil-timer
Blinkeadvarsel
Undgå lukkede øjne
Automatisk retouchering af røde øjne
*De funktioner, der er tilgængelige i Smart-portrætsystemet varierer fra
kameramodel til kameramodel
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Trådløs
billedoverførsel

Kameraet har en indbygget kommunikationsfunktion, der gør det muligt at
overføre stillbilleder og videoer via trådløse LAN-netværk.

Bemærk! Funktionernes tilgængelighed varierer fra kameramodel til kameramodel. De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Specifikationer
Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Antal effektive pixel

12,2 mio.

16,0 mio.

16,0 mio.

10,1 mio.

16,0 mio.

Objektiv

NIKKOR-objektiv
med 7,1x optisk zoom;
6,0-42,8 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-200 mm); f/2-4

NIKKOR-objektiv
med 12x optisk zoom;
4,5-54,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-300 mm); f/3.1-6.5

NIKKOR-objektiv
med 10x optisk zoom;
4,5-45,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-250 mm); f/3.2-5.8

NIKKOR-objektiv
med 3x optisk zoom;
4,1-12,3 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
29-87 mm); f/3.3-5.9

NIKKOR-objektiv
med 14x optisk zoom;
4,5-63,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-350 mm); f/3.3-5.9

Digital zoomforstørrelse Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 800 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 1200 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 1000 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 348 mm)

Op til 2x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 700 mm)

Fokusområde*1

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
2 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
5 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

Skærm

TFT LCD-vippeskærm
7,5 cm (3") med
ca. 921.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

TFT LCD-berøringsskærm
7,5 cm (3") med
ca. 460.000 punkter og
antireflekterende belægning

OLED-berøringsskærm
8,7 cm (3,5") med
ca. 819.000 punkter og
antireflekterende belægning

TFT LCD-berøringsskærm
6,2 cm (2,5") med
ca. 230.000 punkter og
antireflekterende belægning

TFT LCD-skærm
7,5 cm (3") med
ca. 460.000 punkter og
antireflekterende belægning

Lagringsmedier

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHChukommelseskort*5

Indbygget hukommelse
(ca. 7,3 GB)

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

ISO-følsomhed
(standardudgangsfølsomhed)*2

ISO 80-1600, ISO 3200/Hi 1
(svarende til 6400);
(manuel indstilling er
aktiveret i eksponeringsindstillingerne P/S/A/M)

ISO 125-1600, ISO 3200
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling)

ISO 125-1600, ISO 3200
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling/kontinuerlig
optageindstilling)

ISO 80-1600

ISO 125-1600, ISO 3200
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling)

Strøm
kilder

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL14,
batterioplader MH-24

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL19,
opladningsadapter EH-69P

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL12,
opladningsadapter EH-69P

Opladningsadapter
EH-69P

To LR6/L40-alkalinebatterier (AA)

Lysnetadapter EH-62G,
batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Medfølger

Ekstraudstyr Lysnetadapter EH-5b
(anvendes sammen med
stikket til lysnetadapteren
EP-5A)

—

To FR6/L91litiumbatterier (AA),
to genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
lysnetadapter EH-65A,
batterioplader
MH-72/MH-73

Batteribrugstid
ved stillbilleder*3

Ca. 330 billeder
med EN-EL14-batteri

Ca. 160 billeder
med et EN-EL19-batteri

Ca. 140 billeder
med EN-EL12-batteri

Ca. 190 billeder

Ca. 120 billeder med
alkaline-batteri,
470 billeder med
litiumbatteri*7 eller
330 billeder med
EN-MH2-batteri

Mål (BxHxD)

Ca. 118,5 x 72,5 x 50,4 mm
uden fremspring*8

Ca. 95,4 x 58,6 x 26,7 mm
uden fremspring*8

Ca. 111,4 x 60,0 x 27,2 mm
uden fremspring*8

Ca. 77,0 x 51,2 x 17,2 mm
uden fremspring*8

Ca. 108,0 x 68,4 x 34,1 mm
uden fremspring*8

Vægt

Ca. 392 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 150 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 184 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 96 g*8

Ca. 240 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

*1 Alle afstande er målt fra midt foran på objektivet. (Med undtagelse af S30).
*2 Afhængigt af forholdene kan enkelte indstillinger muligvis ikke konfigureres.
*3 Baseret på CIPA-standarden for måling af kamerabatteriers levetid. Målt ved 23° C (+/-3° C); med zoomjustering
for hvert billede, indbygget flash benyttet til hvert andet billede, billedindstilling indstillet til normal.
*4 Fokusområde (fra midt foran på beskyttelsesglasset).
*5 Ikke kompatibelt med multimediekort (MMC).
*6 Ved brug af fire AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.
*7 Ved brug af to AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.
*8 Metoden til angivelse af mål og vægt er i overensstemmelse med CIPA-retningslinjerne (Camera and Imaging
Products Association - sammenslutning for kamera- og billedprodukter) DCG-002-2012.
Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere fra land til land.
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Specifikationer

Antal effektive pixel

16,1 mio.

16,1 mio.

16,0 mio.

16,0 mio.

16,0 mio.

Objektiv

NIKKOR-objektiv
med 42x optisk zoom;
4,3-180 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
24-1000 mm); f/3-5.9

NIKKOR-objektiv
med 4,2x optisk zoom;
4,3-17,9 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
24-100 mm); f/1.8-4.9

NIKKOR-objektiv
med 18x optisk zoom;
4,5-81,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-450 mm); f/3.5-5.9

NIKKOR-objektiv
med 10x optisk zoom;
4,5-45,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-250 mm); f/3.2-5.8

NIKKOR-objektiv
med 6x optisk zoom;
4,6-27,6 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
26-156 mm); f/3.5-6.5

Digital zoomforstørrelse Op til 2x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 2000 mm)

Op til 2x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 200 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 1800 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 1000 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 624 mm)

Fokusområde*1

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 30 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
2 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
4 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
5 cm til uendelig (∞)

Skærm

TFT LCD-vippeskærm
7,5 cm (3") med
ca. 921.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

TFT LCD-skærm
7,5 cm (3") med
ca. 921.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

TFT LCD-skærm
7,5 cm (3") med
ca. 921.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

TFT LCD-skærm
6,7 cm (2,7") med
ca. 230.000 punkter og
antireflekterende belægning

TFT LCD-berøringsskærm
7,5 cm (3") med
ca. 460.000 punkter og
antireflekterende belægning

Lagringsmedier

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

ISO-følsomhed
(standardudgangsføl
somhed)*2

ISO 100-1600, ISO 3200/Hi 1
(svarende til 6400);
(manuel indstilling er
aktiveret i eksponeringsindstillingerne P/S/A/M),
Hi 2 (svarende til 12800)
(monokrom med høj ISO
i specialeffekt-indstilling)

ISO 100-1600, ISO 3200/Hi 1
(svarende til 6400);
(manuel indstilling er
aktiveret i eksponeringsindstillingerne P/S/A/M),
Hi 2 (svarende til 12800)
(specialeffekter er indstillet
til monokrom med høj ISO
i motivindstillingen)

ISO 125-1600, ISO 3200
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling/kontinuerlig
optageindstilling)

ISO 125-1600, ISO 3200
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling)

ISO 80-1600, ISO 3200*
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling)

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL5,
opladningsadapter EH-69P

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL12,
opladningsadapter EH-69P

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL12,
opladningsadapter EH-69P

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL12,
opladningsadapter EH-69P

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL19,
opladningsadapter EH-69P

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62G,
batterioplader MH-66

Strøm
kilder

Medfølger

Ekstraudstyr Lysnetadapter EH-62A,
batterioplader MH-61
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*Indstillingen kan kun
benyttes til billedstørrelser
på 4M (2272 × 1704)
eller 2M (1600 × 1200)
eller VGA (640 × 480)

Batteribrugstid
ved stillbilleder*3

Ca. 240 billeder
med EN-EL5-batteri

Ca. 230 billeder
med EN-EL12-batteri

Ca. 200 billeder
med EN-EL12-batteri

Ca. 230 billeder
med EN-EL12-batteri

Ca. 180 billeder
med EN-EL19-batteri

Mål (BxHxD)

Ca. 119,8 x 82,9 x 102,2 mm
uden fremspring*8

Ca. 103,0 x 58,3 x 32,0 mm
uden fremspring*8

Ca. 108,7 x 62,3 x 30,6 mm
uden fremspring*8

Ca. 93,6 x 57,7 x 26,0 mm
uden fremspring*8

Ca. 95,5 x 58,9 x 20,8 mm
uden fremspring*8

Vægt

Ca. 555 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 194 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 215 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 160 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 139 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

*1 Alle afstande er målt fra midt foran på objektivet. (Med undtagelse af S30).
*2 Afhængigt af forholdene kan enkelte indstillinger muligvis ikke konfigureres.
*3 Baseret på CIPA-standarden for måling af kamerabatteriers levetid. Målt ved 23° C (+/-3° C); med zoomjustering
for hvert billede, indbygget flash benyttet til hvert andet billede, billedindstilling indstillet til normal.
*4 Fokusområde (fra midt foran på beskyttelsesglasset).
*5 Ikke kompatibelt med multimediekort (MMC).
*6 Ved brug af fire AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.
*7 Ved brug af to AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.
*8 Metoden til angivelse af mål og vægt er i overensstemmelse med CIPA-retningslinjerne (Camera and Imaging
Products Association - sammenslutning for kamera- og billedprodukter) DCG-002-2012.
Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere fra land til land.

16,0 mio.

14,0 mio.

16,1 mio.

16,1 mio.

10,1 mio.

10,1 mio.

NIKKOR-objektiv
med 6x optisk zoom;
4,6-27,6 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
26-156 mm); f/3.5-6.5

NIKKOR-objektiv
med 5x optisk zoom;
4,6-23,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
26-130 mm); f/3.2-6.5

NIKKOR-objektiv
med 26x optisk zoom;
4,0-104 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
22,5-585 mm); f/3.1-5.9

NIKKOR-objektiv
med 5x optisk zoom;
4,6-23,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
26-130 mm); f/3.2-6.5

NIKKOR-objektiv
med 5x optisk zoom;
4,0-20,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-140 mm); f/2.7-6.8

NIKKOR-objektiv
med 3x optisk zoom;
4,1-12,3 mm (billedvinkel
i 35-mm format [135]:
29,1-87,3 mm); f/3.3-5.9

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 624 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 520 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 2340 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 520 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 560 mm)

Op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 349 mm)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
5 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 50 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 30 cm
til uendelig (∞),
Makroindstilling:
3 cm til uendelig (∞)

[W]: ca. 30 cm
til uendelig (∞),
Tag nærbilleder/Tag billeder
under vand/Tag billeder
af mad/Fremhæv farver/
Tag bløde billeder/Lav en
diorama-effekt:
5 cm til uendelig (∞)*4

TFT LCD-skærm
TFT LCD-skærm
7,5 cm (3") med
7,5 cm (3") med
ca. 921.000 punkter,
ca. 230.000 punkter
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

TFT LCD-skærm
7,5 cm (3") med
ca. 230.000 punkter

TFT LCD-skærm
6,7 cm (2,7") med
ca. 230.000 punkter

TFT LCD-skærm
TFT LCD-skærm
6,7 cm (2,7") med
6,7 cm (2,7") med
ca. 230.000 punkter og
ca. 230.000 punkter
antireflekterende belægning

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*5

ISO 80-1600, ISO 3200*
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling)

ISO 80-1600, ISO 3200*
(manuel indstilling er
aktiveret i automatisk
indstilling)

ISO 80-1600

ISO 80-1600

ISO 80-1600

ISO 80-1600

*Indstillingen kan kun
benyttes til billedstørrelser
på 4M (2272 × 1704)
eller 2M (1600 × 1200)
eller VGA (640 × 480)

*Indstillingen kan kun
benyttes til billedstørrelser
på 2M (1600 × 1200)
eller VGA (640 × 480)

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL19,
opladningsadapter EH-69P

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL19,
opladningsadapter EH-69P

Fire LR6/L40-alkalinebatterier (AA)

To LR6/L40-alkalinebatterier (AA)

To LR6/L40-alkalinebatterier (AA)

To LR6/L40-alkalinebatterier (AA)

Lysnetadapter EH-62G,
batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62G,
batterioplader MH-66

Fire FR6/L91litiumbatterier (AA),
fire genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
lysnetadapter EH-67,
batterioplader MH-73

To FR6/L91litiumbatterier (AA),
to genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
lysnetadapter EH-65A,
batterioplader
MH-72/MH-73

To FR6/L91litiumbatterier (AA),
to genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
lysnetadapter EH-65A,
batterioplader
MH-72/MH-73

To FR6/L91litiumbatterier (AA),
to genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
batterioplader
MH-72/MH-73

Ca. 210 billeder
med EN-EL19-batteri

Ca. 220 billeder
med EN-EL19-batteri

Ca. 300 billeder med
alkaline-batteri,
740 billeder med
litiumbatteri*6 eller
450 billeder med
EN-MH2-batteri

Ca. 200 billeder med
alkaline-batteri,
680 billeder med
litiumbatteri*7 eller
350 billeder med
EN-MH2-batteri

Ca. 220 billeder med
alkaline-batteri,
680 billeder med
litiumbatteri*7 eller
370 billeder med
EN-MH2-batteri

Ca. 240 billeder
med alkaline-batteri,
700 billeder med
litiumbatteri*7 eller
410 billeder med
EN-MH2-batteri

Ca. 94,8 x 57,8 x 19,5 mm
uden fremspring*8

Ca. 93,8 x 58,4 x 19,5 mm
uden fremspring*8

Ca. 111,1 x 76,3 x 83,1 mm
uden fremspring*8

Ca. 96,0 x 59,7 x 28,8 mm
uden fremspring*8

Ca. 96,2 x 60,4 x 29,2 mm
uden fremspring*8

Ca. 101,9 x 64,8 x 39,4 mm
uden fremspring*8

Ca. 128 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 121 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 430 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 164 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 171 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8

Ca. 214 g
med batteri og
SD-hukommelseskort*8
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