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Nyhed
New

Nyhed
New

Enestående 16,1 MP CMOS-sensor.

16,1 MP 14x
CMOS

zoom

LCD-skærm

7,5 cm

Kompakt og elegant 10x zoom.

16,0 MP 10x
CCD

(3")

Nyhed

Nyhed
New

zoom

LCD-skærm

6,7 cm
(2,7")

Nyhed

OLED-skærm med levende farver.

16,0 MP
CMOS

5x

zoom

OLED-skærm

8,7 cm

Nyhed

16,0 MP
CMOS

5x

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

Nyhed

Når det er på kameraet,
at dramaet udspiller sig.

14,1 MP
CCD

(3,5")

Den smarte nye måde at fotografere
på – bare af sted og skyd.

5x

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

Mester i billedrigdom og
mobilitet.

10,1 MP 7,1x
CCD

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

Nyhed

Ydelse, elegance og
berøringskontrol.

16,0 MP
CCD

7x

zoom

Indfang skønheden med
berøringskontrol.
LCD-skærm

7,5 cm
(3")

36x zoom med fremragende
ydeevne.

12,1 MP 36x
CMOS

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

Ultraslankt, stilfuldt og
særdeles farverigt.

14,0 MP
CCD

5x

zoom

14,0 MP
CCD

5x

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

21x zoom så let som ingenting.

14,1 MP 21x
CCD

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

Smart og stilfuldt kamera.

LCD-skærm

6,7 cm
(2,7")

12,0 MP
CCD

4x

zoom

LCD-skærm

6,7 cm
(2,7")

Skabt til at inspirere til
kreativitet.

12,2 MP 4,2x
CMOS

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

18x zoom med stil.

12,1 MP 18x
CMOS

zoom

LCD-skærm

7,5 cm
(3")

Nemt og smukt.

10,1 MP
CCD

5x

zoom

LCD-skærm

6,7 cm
(2,7")

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere fra land til land.
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16,1

14x

megapixel

zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Hurtig, effektiv og præcis 14x optisk zoom.

*
Rød

14x zoom og 16,1 megapixel ultrakompakt,
billedskabende styrke

Sølv

Sort

Hvid

Lad kameraet ﬁnde og fokusere
på motivet for dig

COOLPIX S8200 har et NIKKOR ED-glaselement
med 14x optisk zoom og høj præcision, som
dækker en brændvidde fra 25 mm vidvinkel til
350 mm super telefoto**. Dette kombineret
med en bagbelyst CMOS-billedsensor,
billedstabilisering med VR-objektivforskydning
og avanceret billedbehandling sikrer maksimal
billedkvalitet, uanset om du fotograferer om
dagen eller om aftenen.
**svarende til 35 mm-format.

Almindelig CMOS
(med frontoplysning)

Bagbelyst CMOS

Indfaldende lys

Lag med metaltråde

Fokuspunkt valgt med det nye AF-system

Indfaldende lys
Lag med metaltråde
og fotodioder
byttet om

Lag med fotodioder

Lag med fotodioder

COOLPIX S8200 har en nyudviklet AF-indstilling (autofokus), som ikke
ligner noget, du tidligere har oplevet. Denne avancerede AF-funktion
finder dit motiv og finder det passende fokuspunkt til en skarphedslås
på motivet, selvom andre objekter inden for rammen er tættere på
kameraet.

Lag med metaltråde

Andre funktioner
Fuld 1080p HD-videooptagelse
med stereolyd
HDMI-forbindelse (HDMI-kabel
er ekstraudstyr)
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• 7,5 cm (3") Clear Color Display med

ca. 921.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Fem avancerede funktioner til VR-billedstabilisering*
• Specialeffekter til rådighed ved optagelse af billeder
eller videoer
• Filtereffekter til rådighed til billeder, der er gemt

• Smil-timer
• USB-opladning via opladningsadapter (medfølger)
eller pc

• Optagelse med kontinuerlig høj hastighed
med ca. 6 bps

*Kameraet vælger og bruger kun den funktion, der
er nødvendig for at optimere det enkelte billede.
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format.

16,0 10x

megapixel

zoom

LCD-skærm

6,7cm (2,7")

Kompakt elegance, overlegen ydeevne.

*
Hvid

Kompakt og elegant med effektiv 10x zoom
COOLPIX S6200 har let og elegant
fået klemt et 10x NIKKOR objektiv
med ED-glaselement og med 25 mm
vidvinkeldækning** ind i det særdeles
kompakte kabinet. En af funktionerne
på det flotte kamera, som er let at tage
med, er den strategiske opbygning
af betjeningsknapperne på bagsiden,
herunder den praktiske roterbare
multivælger, der muliggør hurtigere og
mere sikker betjening.

Sølv

Sort

Rød

Blå

Lyserød

Alsidige billedjusterings- og redigeringsfunktioner
Gør dine billeder endnu bedre med et unikt kunstnerisk udtryk ved at
anvende specialeffekter som Softfilter, Nostalgisk sepia, Monokrom
med stor kontrast, High key, Low key eller selektiv farve, når du optager
billeder eller video. Du kan også anvende kameraets indbyggede
filtereffekter som for eksempel Softfilter,Selektiv farve, Stjernefilter,
Fiskeøje, Miniatureeffekt eller Maleri til optagelser, du allerede har,
så de får et strejf af kreativitet.

Specialeffekter
Softﬁlter

Low key

Nostalgisk sepia

High key

Miniatureeffekt

Selektiv farve

Stjerneﬁlter

**svarende til 35 mm-format.

Flotte resultater – dag eller aften

Filtereffekter

16,0 effektive megapixel ren billedydelse kombineret med forbedret
billedkvalitet og behandlingshastighed, så resultatet konsekvent
bliver smukke billeder. Fire avancerede teknologier til rådighed som
en hjælp til at give smukke optagelser om aftenen, som omfatter
kombineret objektivforskydning og elektronisk VR-billedstabilisering,
flashstyringssystem, udvidet bevægelsesregistrering og mulighed for at
anvende ISO 3200.

Fiskeøje

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• 4x digital zoom, der er aktiv ved optagelse af
stillbilleder og videoer
• Smart-portrætsystem

• Automatisk motivvælger
• 18 optimerede motivprogrammer

• USB-opladning via opladningsadapter
(medfølger) eller pc

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format.
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16,0

megapixel

5x

zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Den smarte nye måde at fotografere på – bare af sted og skyd.

*
Sort

Skabt til at fastholde øjeblikket stort set overalt,
hvor du kommer frem
COOLPIX AW100, der er skabt til at
klare op til 10 meters dybde, til at
modstå stød fra fald fra op til 1,5 m og
til at klare temperaturer på helt ned til
-10°C, er et slankt, kompakt kamera,
som er beregnet til at tage med de
steder, du har lyst til at udforske.
Desuden har det bevægelsesstyring,
så visse funktioner kan betjenes med
én hånd med handske – skihandske
såvel som dykkerhandske. Du skal blot
vælge undervandsindstillingen, så får du automatisk hjælp til at tage
fantastiske undervandsbilleder.

Orange

Camouflage

GPS-geotagging og skærm med verdenskort
En GPS-chip med høj ydeevne registrerer positionsdataene ved hver
optagelse. Chippen kan desuden indstilles til at registrere din færden
– også når du ikke tager billeder. Billeder og ruter kan derefter vises
ved hjælp af den nye, indbyggede skærm med verdenskort. Tilsammen
åbner disse funktioner for helt nye muligheder inden for fotografering.
Du kan f.eks. følge din præstation på golfbanen eller markere, hvor
du fangede den fantastiske fisk eller udførte dine bedrifter. Desuden
registrerer et digitalt kompas kameraets retning, når du tager billeder.

©1993-2010 NAVTEQ. Alle rettigheder forbeholdes.

Tryk på Aktionsknappen

Sving kameraet op og ned eller frem og
tilbage

Kortskærm

Elektronisk kompas

Andre funktioner
• 7,5 cm (3") Clear Color Display med

Fuld 1080p HD-videooptagelse
med stereolyd
HDMI-forbindelse (HDMI-kabel
er ekstraudstyr)
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ca. 460.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• 16,0 effektive megapixel
• Bagbelyst CMOS-billedsensor
• Fire avancerede funktioner til VR-billedstabilisering*
• Let automatisk indstilling

• Smart-portrætsystem
• 19 optimerede motivprogrammer
• USB-opladning via opladningsadapter (medfølger)
eller pc

*Kameraet vælger og bruger kun den funktion, der
er nødvendig for at optimere det enkelte billede.
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format.

16,0

megapixel

5x

zoom

OLED-skærm

8,7cm (3,5")

Naturtro, OLED-skærm, der giver en realistisk
billedvisning med kraftigere sorte farver.

*
Lyserød

Stor OLED-skærm med en tydeligere og mere naturtro
gengivelse
Gengiv alle detaljer i hver eneste optagelse på en stor 8,7 cm (3,5")
OLED-berøringsskærm med ca. 820.000 punkter og høj definition
(fuldskærms-VGA). OLED-teknologi (Organic Light-Emitting Diode
– OLED) kræver ikke bagbelysning, fordi de enkelte dioder selv
frembringer lys. Resultatet bliver en langt større kontrast, mere naturtro
sort og klarere farvegengivelse. Dioderne reagerer omgående på
ændringer i strømstyrken, så opdateringshastigheden øges, hvilket også
eliminerer “efterbilleder”. Skærmen kan indstilles til en visningsvinkel
tæt på 180°.

Sort

Den bagbelyste CMOS-billedsensor er kraftig i mørket
COOLPIX S100 har fået en 16,0 megapixel CMOS-billedsensor med en
bagbelyst struktur, der øger mængden af lys, som den enkelte pixel
modtager. Det sker hurtigt nok til at give et bedre billede og en bedre
ydelse ved sammensatte billeder.

Mulighed for 3D-optagelse*
COOLPIX S100 har en
3D-optageindstilling, der
hjælper dig igennem processen
til optagelse af sammensatte
billeder til realistisk
billedvisning på fjernsyn og
computere, der kan vise 3D.

Berøringsbetjening i et ﬂot, slankt 18,1 mm-design
Den intuitive betjening af
berøringsskærmen med
fingerspidserne gør det
sjovere at optage, vise og dele
billeder. Med et eneste tryk
på ét-trykslukkeren udløses
lukkeren, når fokuseringen og
eksponeringen er låst fast til
motivet.

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

Rød

*Under visse optageforhold, f.eks. når motivet er
mørkt, eller kontrasten er svag, bliver 3D-billedet
ikke taget.

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Filtereffekter til rådighed til billeder, du har gemt
• Smart-portrætsystem
• 20 optimerede motivprogrammer

• Følg motiv
• USB-opladning via opladningsadapter (medfølger)
eller pc

• Let automatisk indstilling
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format.
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14,1

megapixel

5x

zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Den indbyggede projektor giver bedre kvalitet og større alsidighed.

*
Sort

Lyserød

Dramatisk forbedring af projektorens gengivelse
af kontrast og farver
Det dramatisk forbedrede lysstyrke- og kontrastforhold, som opleves
med projektoren, der er indbygget i COOLPIX S1200pj, gør det til en
endnu større oplevelse at projicere sine favoritbilleder og videoklip op på
en stor flade. Knapperne er designet, så de er nemme at bruge i mørket
og nemme at betjene effektivt. Og ud over at sætte skub i forsamlinger
og fester kan du også projicere data, der ligger på en pc, til effektiv brug
i forretningssituationer.

5 in.

10 in.

26 cm
50 cm

1m

60 in.

40 in.

20 in.

2m

3,1 m

Bemærk! De viste afstande er tilnærmede værdier.

Projektorspeciﬁkationer
• Lysstyrke*1: Op til 20 lumen
• Kontrastforhold: 200:1
• Billedstørrelse: 13 to 152 cm
• Visningsafstand: Ca. 0,26 cm til 3,1 m
• Levetid (batteribrugstid)*2: Ca. 1 time
• Opløsning (output): svarende til VGA
*1 Målinger, målingsbetingelser og notationsmetoder overholder alle ISO 21118.
*2 Baseret på kontinuerlig brug af et fuldt opladet EN-EL12-batteri ved 25 °C.

Andre funktioner
• 7,5 cm (3") Clear Color Display med

ca. 460.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Fire avancerede funktioner til
VR-billedstabilisering*
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• Smart-portrætsystem
• 18 optimerede motivprogrammer
• USB-opladning via opladningsadapter

• Filtereffekter til rådighed til billeder, der er gemt
• Let automatisk indstilling

(medfølger) eller pc

• Specialeffekter tilgængelige ved optagelse af
billeder

*Kameraet vælger og bruger kun den funktion, der
er nødvendig for at optimere det enkelte billede.
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format.

10,1 7,1x

megapixel

zoom

LCD-skærm

7,5cm (3")

Det ultimative kompakte kamera har fået en endnu bedre ydelse.

*
Sort

Smukkere billeder hurtigere
med Nikons sidste nye
billedbehandlingssystem

Enestående ﬂeksibilitet og kontrol

Nyudviklingen i Nikons EXPEED C2billedbehandlingssystem forbedrer ydelsen, hvilket
udmønter sig i en endnu bedre billedkvalitet.
Bearbejdningen af støjreduktion er blevet
dramatisk hurtigere, så det er muligt at opnå
endnu billedbehandlingshastighed. Muligheden
for at forudbestemme tilstedeværelsen af støj
specifik for en given følsomhed øger desuden den
hastighed, hvormed behandlingen kan udføres.
Det bliver muligt at reducere støjen i kanterne
og på hele billedet, så der opnås tydelige, skarpe
resultater og maksimal billedkvalitet.

Brugervenligheden øges i kraft af en 7,5 cm (3")
Clear Color Display-vippeskærm med 921.000
punkter og høj opløsning, så det bliver muligt
at optage i mange forskellige situationer.
Kommandohjul foran og bagpå gør det muligt
at vælge indstillinger uden at skulle flytte hånden
fra grebet.

Specialeffekter gør det muligt at opnå et mere kunstnerisk udtryk

Maksimeret ydelse og strømlinet
arbejdsgang
Omgående start og forbedret AF-hastighed
kombineres med en kortere lukkertidsforsinkelse
for at optimere alle systemets operationer, så
du er på forkant med begivenhederne. Desuden
medfører de hurtigere skift mellem funktioner
og support af SDXC-hukommelseskort en
hurtigere betjening, hvilket giver en mere fri
kamerabetjening uden stress.

720p HD-videooptagelse med
stereolyd
HDMI-forbindelse (HDMI-kabel
er ekstraudstyr)

Defokusering ved eksp.

Zoomeksponering

Stjerneﬁlter

Gør dine billeder bedre med et stort udvalg af specialeffekter, som er nemme at vælge under
optagelsen. Vælg mellem mekaniske processer som “Zoomeksponering” og “Defokusering
ved eksp.” eller digitale filtre, f.eks. Softfilter, Nostalgisk sepia, Monokrom med stor kontrast,
High key, Low key, og Selektiv farve, Kreativ monokrom og Maleri. Med kameraets indbyggede
filtereffekter kan du anvende tilsvarende effekter, f.eks. Softfilter, Selektiv farve, Stjernefilter,
Fiskeøje, Miniatureeffekt og Maleri til optagelser, du allerede har taget.

Andre funktioner
• Visning af virtuel horisont
• Udvidet support af NRW-filformatet (RAW)
• Zoomhukommelse (hurtigt skift mellem syv
forudindstillede brændvidder)

• Toneniveau-information til hurtig og præcis
billedjustering

• Alsidige AE- og hvidbalance-bracketingfunktioner
• WC-E75A-vidvinkelkonverter (ekstraudstyr)

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format.
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16,0

7x

megapixel

zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Flot, elegant og effektiv berøringsindstilling.

*
Violet

Avanceret ydeevne i elegant og slankt format

Sølv

Sort

Rød

Lyserød

En ny LCD-skærm, der er en fryd for øjet

Slank elegance møder de brugervenlige og højtydende 16,0 effektive
megapixel NIKKOR-objektivet med ED-glaselement, 7x zoom og
28 mm vidvinkeldækning** samt fordelene ved Nikons avancerede
VR-billedstabilisering.

COOLPIX S6150 har en ny
LCD-skærm, der viser klarere,
mere naturlige farver og giver
en større synsvinkel.

**svarende til 35 mm-format.

Intuitiv og sjov betjening med berøringsskærm
LCD-berøringsskærm på 7,5 cm (3") med ca. 460.000 punkter giver en
intuitiv og morsom måde at optage, vise og retouchere billeder på.
Nyd, at de fleste funktioner kan betjenes med fingerspidsen, inklusive
menunavigeringen.

Brugervenlig berøringsgrænseﬂade

Magisk slideshow
Brug berøringsfunktionen med
indbyggede animerede figureffekter
og musik til at skabe originale
slideshows.

Letforståelige indstillingsmuligheder vises med et enkelt tryk.

Andre funktioner
• HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Kæledyrsportrætindstilling
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• Filtereffekter
• Smart-portrætsystem
• Automatisk motivvælger

• 19 optimerede motivprogrammer
• USB-opladning via opladningsadapter
(medfølger) eller pc

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

14,0

megapixel

5x

zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Berøringsbetjening som er både sjov og ﬂot.

*
Rød

Intuitiv berøringsbetjening i ultraslank og elegant indpakning

Sølv

Sort

Bronze

Lilla

Brugervenlig grænseﬂade

En elegant 7,5 cm (3") LCD-berøringsskærm med ca. 460.000 punkter omgives
af ultraslanke linjer, der ligger perfekt i hånden. Berøringsbetjeningen gør det
virkelig sjovt og effektivt, uanset om du navigerer i menuer eller styrer optage- og
billedvisningsfunktioner med fingerspidserne.

Optageindstilling:

Den brugervenlige grænseflade gemmes væk, når du
vil koncentrere dig om at tage billeder. Der er dog
adgang til menuernes faner med bare ét tryk.
Ét-trykslukker

Følg motiv

Kæledyrsportrætindstilling

Billedvisningsindstilling:

Bedre LCD
Billedredigeringsfunktioner

Slideshow med
animerede effekter

Billedrulning med
ﬁngerspidsen

COOLPIX S4150 har en ny LCD-skærm, med en
mere naturlig gengivelse med klarere farver og
en større synsvinkel.

Andre funktioner
• Fire avancerede funktioner til
VR-billedstabilisering*
• Smart-portrætsystem
• Automatisk motivvælger

• 19 optimerede motivprogrammer
• USB-opladning via opladningsadapter

*Kameraet vælger og bruger kun de funktioner, der
er nødvendige for at optimere det enkelte billede.

(medfølger) eller pc

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format.
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12,2 4,2x

megapixel

zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Skabt til geniale billeder.

*
Sort

Klart f/1.8-objektiv og 12,2 MP bagbelyst CMOS-billedsensor
COOLPIX P300 har et design, hvor der er presset fremragende
kameraegenskaber ind i et meget kompakt format. Fundamentet
for ydeevnen er et specialfremstillet f/1.8 NIKKOR-objektiv, der
anvender et glaselement med højrefraktivt brydningsindeks til
at levere skarpe billeder med høj kontrast. Kameraets hurtige
blændeåbning, 4,2x optisk zoom og 24-mm-vidvinkeldækning**
øger de kreative muligheder. Som en ekstra hjælp under vanskelige
forhold er kameraet udstyret med en bagbelyst CMOS-billedsensor,
der sikrer høj følsomhed og lav støj ved at øge den mængde lys, hver pixel modtager.
**svarende til 35 mm-format.

Flotte aftenbilleder, som kun
et hurtigt objektiv kan levere
Blandt nyskabende teknologier, der hjælper dig
med at tage flotte billeder om aftenen, er fordelene
ved et objektiv med hurtig blændeåbning, en
bagbelyst CMOS-billedsensor og højeffektive
VR-billedstabiliseringsfunktioner samt de optimerede
motivprogrammer Aftenportræt, Modlys (HDR) og
Aftenlandskab.
© Fraser Harding

Manuelle indstillinger til at virkeliggøre det billede, du havde
forestillet dig
Et specielt programhjul oven på kameraet giver hurtig adgang til og fuld kreativ
kontrol over eksponeringsindstillingerne P/S/A/M samt valget af motivprogram. Med
et separat kommandohjul kan du ændre blændeindstillingerne som du vil. Og med de
specialeffekter, du har adgang til under optagelse af stillbilleder og videoer, bliver det
endnu nemmere og sjovere for dig at udtrykke dine kreative evner.

Softﬁlter

Low key

Nostalgisk sepia

High key

12,2 megapixel, ISO 160, blændeprioriteret automatik

Andre funktioner
Fuld 1080p HD-videooptagelse
med stereolyd
HDMI-forbindelse (HDMI-kabel
er ekstraudstyr)
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• 7,5 cm (3") Clear Color Display med

ca. 921.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Optagelse med kontinuerlig høj hastighed med
ca. 8 bps
• Avancerede funktioner til sammensatte
multieksponeringsbilleder, der giver smukke
håndholdte aftenportrætter

• Nem panoramaindstilling med 360/180º
• Optagelse af videoer i slowmotion og hurtige
videoer

• Skyder til kreative effekter, som gør indstillingen
nem under optagelse

• Filtereffekter (under billedvisning)

Bemærk! Med undtagelse af de billeder, der omfatter optagedata, er de billeder, der vises på denne side, simulerede.
*Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format.

12,1 36x

megapixel

Fremragende ydeevne med
utrolig rækkevidde.

zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Sort

36x optisk zoom dækker alle vinkler
© Fraser Harding

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

810 mm (svarende til 35 mm-format)

NIKKOR-objektivet med 36x zoom til COOLPIX P500 er udstyret med EDglaselement, 22,5 mm vidvinkel til 810 mm supertelefotodækning** tillige
med en ny sidezoomknap til stabil betjening. Alsidigt, hvad angår rækkevidde
og område og yderligere forbedret med et 7,5 cm (3") Clear Color Display med
ca. 921.000 punkter og høj opløsning, som kan vippes hele 90 grader opad eller
82 grader nedad.
**svarende til 35 mm-format.

*

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

• Optagelse af videoer i slowmotion og hurtige videoer
• Indstillingerne Aftenportræt, Modlys (HDR) og
Aftenlandskab til optagelse af flotte billeder under
vanskelige forhold
• Optagelse med kontinuerlig høj hastighed med
ca. 8 bps

• Programhjul, som giver nem adgang til nyttige
funktioner

• Avancerede optageindstillinger (P, S, A og M)
• Elektronisk søger til skarp, stabil optagelse
• Nem panoramaindstilling med 360/180º
* Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format.

14,1

megapixel

21x zoom optimeret til at
skabe minder i høj kvalitet.

Rød

21x
zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Sort

21x zoom med mulighed for brug af vidvinkel
Du får frihed til at komponere billeder med et NIKKOR-objektiv med 21x optisk
zoom, der dækker en brændvidde på 25-mm-vidvinkel til 525-mm-supertelefoto.**
En ydeevne på
14,1 megapixel og
Nikons højtydende EXPEED
C2-billedbehandlingssystem
maksimerer billedkvaliteten
og systemets ydelse.
**svarende til 35 mm-format.
25 mm (svarende
til 35 mm-format)

525 mm (svarende
til 35 mm-format)

Godt håndværk med en LCD-skærm med høj opløsning
Knapperne er strategisk placeret på det velkonstruerede
kabinet, så de er nemme at komme til. På bagsiden finder
du en 7,5 cm (3") TFT LCD-skærm med ca. 921.000 punkter
og høj opløsning, der anvender Nikons Clear Color Displayteknologi, så den forbliver tydelig og skarp både udendørs
og indendørs.

*

Andre funktioner
• Fire avancerede funktioner til VR-billedstabilisering*
• HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)
• Kontinuerlig optagelse af sport i 3 hastigheder (H, M, L)
• Drives ved hjælp af almindelige R6-/AA-batterier

• Let automatisk indstilling
• Smart-portrætsystem
• Kæledyrsportrætindstilling

*Kameraet vælger og bruger kun den funktion, der
er nødvendig for at optimere det enkelte billede.

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
*HD henviser til evnen til at optage video i 720p-format.
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12,1

megapixel

18x optisk zoom. Rafﬁneret
og klar til optagelse.

Sølv

Sort

18x
zoom

LCD-skærm

7,5 cm (3")

Rød

Slankt, elegant design med 18x zoomrækkevidde
Flot håndværk med slanke linjer, der ligger godt i hånden, kombineres med et
NIKKOR-objektiv med ED-glaselementer, et alsidigt zoomområde på 18x optisk
zoom og en brændvidde på fra 25 mm til 450 mm.**
**svarende til 35 mm-format.

Sikker optagelse under vanskelige lysforhold
Med motivprogrammerne Aftenportræt og Aftenlandskab er det nemt at få
smukke billeder om aftenen, fordi de udnytter fordelene ved den bagbelyste
CMOS-billedsensor og EXPEED C2-billedbehandlingssystemet. Billedstabilisering
med sensorforskydnings-VR og elektronisk VR medvirker til at give skarpe billeder.
Flotte resultater

Flotte optagelser af både motivet og baggrunden

*
En række baggrundsbilleder

Optagelse af motiv med ﬂash

Motiv og baggrund ﬂettet
sammen

Andre funktioner
• 7,5 cm (3") Clear Color Display med ca. 921.000

punkter og høj opløsning
• Optagelse af fuld 1080p HD-video med stereolyd
• HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)

• Specialeffekter til rådighed ved optagelse

• Nem panoramaindstilling med 360/180º
• Optagelse i kontinuerlig høj hastighed med ca. 9,5 bps
• Kæledyrsportrætindstilling
• Skyder til kreative effekter, som gør indstillingen

af billeder eller videoer
• Optagelse af videoer i slowmotion og hurtige
videoer

nem under optagelse

*Fuld HD henviser til evnen til at optage video i 1080p-format.

14,0

megapixel

Ultraslank elegance med
større rækkevidde.

Lilla

Sølv

5x

zoom
Sort

LCD-skærm

6,7cm (2,7")
Rød

Gul

Blå

Lyserød

5x vidvinkelzoom i et ultraslankt kamerahus
Elegant styling og et 18,4 mm ultraslankt kamerahus skjuler den funktionelle
skønhed i et NIKKOR-objektiv med 5 x zoom, 14,0 megapixel og Nikons
EXPEED C2-billedbehandlingssystem.

Filtereffekter til kreativ og sjov retouchering
Vælg blandt kameraets indbyggede filtereffekter: Fiskeøje, Miniatureeffekt,
Selektiv farve, Softfilter eller Stjernefilter, så du nemt kan skabe dine egne originale
værker med kameraet.

Fiskeøje

Miniatureeffekt

Selektiv farve

Softﬁlter

Stjerneﬁlter

*

Andre funktioner
• Fire avancerede funktioner til VR-billedstabilisering*
• Kæledyrsportrætindstilling
• Smart-portrætsystem
• Automatisk motivvælger
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• 18 optimerede motivprogrammer
• Følg motiv
• USB-opladning via opladningsadapter (medfølger) eller pc

*Kameraet vælger og bruger kun de funktioner, der
er nødvendige for at optimere det enkelte billede.

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

12,0

4x

megapixel

Ultraslankt og et elegant design.

Sølv

zoom

Sort

Rød

LCD-skærm

6,7cm (2,7")
Lyserød

Ultraslankt og stilfuldt kamera med 4x vidvinkelzoom
COOLPIX S2500 er ultraslankt og så elegant, at det er en fornøjelse at have
med. Desuden er det en fornøjelse at bruge på grund af NIKKOR-objektivet
med 4x zoom og 27 mm dækning*, 12,0 megapixel og Nikons EXPEED C2billedbehandlingssystem.
*svarende til 35 mm-format.

Hjælp til at tage konstant ﬂotte billeder
Den automatiske motivvælger betyder, at du kan koncentrere dig om
kompositionen, mens det bedste motivprogram til indstillingen automatisk vælges.
Bevægelsesregistrering og Følg motiv hjælper dig med at tage billeder af motiver,
der nægter at holde sig i ro. Funktionerne Smil-timer, Undgå lukkede øjne og
Blødere hudtone medvirker også til, at portrætterne bliver fantastiske – hver gang.

Automatisk motivvælger vælger automatisk det bedste motivprogram
til billedet

Portræt

Landskab

Aftenportræt

Aftenlandskab

Nærbillede

Bagbelysning

Andre funktioner
• USB-opladning via opladningsadapter (medfølger) eller pc

• Optagelse af VGA-video (ca. 30 bps)

10,1

megapixel

Altid klar til at bevare
minderne optimalt.

Lyserød

5x

zoom
Sølv

Sort

LCD-skærm

6,7cm (2,7")
Rød

Blå

Rækkevidde og effektivitet, der får dig til at tage dig godt ud
COOLPIX L23 har et ultraslankt design, høj ydeevne og avancerede funktioner,
som gør det nemt at fotografere. Et NIKKOR-objektiv med 5x zoom og 28 mm
vidvinkeldækning* giver den optiske kvalitet og kompositionsmæssige frihed,
der gør, at du virkelig kan slippe kreativiteten løs.
*svarende til 35 mm-format.

Let automatisk indstilling
og smart-portrætsystemet
Med let automatisk indstilling skal
du bare tænde kameraet og begynde
at optage. Det avancerede Smartportrætsystems funktioner, der
altid giver fantastiske portrætter,
omfatter Ansigtsprioriteret AF, Smiltimer, Blinkeadvarsel, Undgå lukkede
øjne, Blødere hudtoner og kameraets
indbyggedeRød-øje-retouchering.

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingssystem
• Optagelse af VGA-video (ca. 30 bps)

• Drives ved hjælp af almindelige R6-/AA-batterier

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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FØRS T EK L A S S E S
- FUNKTIONER
Billedstabilisering

Scene
Auto Selector/
Automatisk
motivvælger/
Let automatisk
Easy
Auto Modeindstilling

VR-billedstabilisering

Alle modeller

Nikons VR-teknologier (modvirkelse af rystelser), gør det nemt at
tage skarpe billeder uden rystelser under ustabile forhold eller i svag
belysning.
Bevægelsesregistrering

Alle modeller

Bevægelsesregistrering vælger automatisk en kortere lukkertid og
højere ISO-indstilling (lysfølsomhed) for at kompensere for motivets
bevægelse eller kamerarystelse.

Høj følsomhed

Alle modeller

Med disse funktioner kan du hurtig og ubekymret
tage billeder i mange forskellige situationer –
funktionen registrerer motiv og omgivelser og
vælger automatisk det bedst egnede motivprogram.

Følg motiv

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

Alle modeller

Høj ISO-kapacitet giver dig flotte billeder i svag belysning uden at gå
på kompromis med det naturlige lys eller kræve lang eksponeringstid.
Muligheden for at vælge kortere lukkertider gør det nemmere at tage
skarpe billeder af motiver i hurtig bevægelse.

Fuld
HD-video

HD-video

COOLPIX-kameraer med HD-logo kan optage ved 1.280 x 720 pixel (720p).
De, der markedsføres med Full HD-logoet, kan optage ved 1.920 x 1.080 pixel
(1080p).

Bagbelyst
CMOSBack Illuminated
sensor
CMOS Sensor

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

Projektor

アウトラインなし

Backside Illumination
CMOS Sensor

Indfaldende lys

アウトラインあり

Lag med metaltråde

Indfaldende lys
Lag med
metaltråde og
fotodioder
byttet om

Lag med fotodioder

Lag med fotodioder

Almindelig CMOS
(med frontoplysning)

Lag med metaltråde

Bagbelyst CMOS

Clear Color
Display

Projicer dine favoritfotos eller videoer op på en stor flade. Det kan være
enkeltvis eller som slideshow, hvor der også er mulighed for musik og
ekstra effekter.
Robust
pålidelighed

De vandtætte, stødsikre og vejrbestandige COOLPIXmodeller er så robuste, at de kan være med til
udendørsaktiviteter året rundt.

Indbygget
GPS

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

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)
En GPS-chip med høj ydeevne registrerer længde- og breddegrad, hver
gang der tages et billede.

Forskellen med Clear Color

Berøringsskærm

Indbygget
verdenskort

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.

Viser nemt, hvor billederne blev taget, eller ruten, som logges med GPSchippen.

Smart-portrætsystem
3D-fotografering

Alle Smart-portrætsystemets avancerede funktioner er designet til at
hjælpe dig med at få vellykkede portrætter – hver gang.
Blødere hudtoner

Alle modeller

Ansigtsprioriteret AF

Alle modeller

Smil-timer

Alle modeller

Blinkeadvarsel hudtoner

Alle modeller

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

Undgå
lukkede øjne
Automatisk retouchering af røde øjne Fix

16

Alle modeller

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

Specifikationer
Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Effektive pixel

16,1 mio.

16,0 mio.

16,0 mio.

16,0 mio.

14,1 mio.

Objektiv

NIKKOR med 14x zoom;
4,5-63,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-350 mm); f/3.3-5.9;
digital zoom: op til
2x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 700 mm)

NIKKOR med 10x zoom;
4,5-45,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-250 mm); f/3.2-5.8;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 1000 mm)

NIKKOR med 5x zoom;
5,0-25,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-140 mm); f/3.9-4.8;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 560 mm)

NIKKOR med 5x zoom;
5,0-25,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-140 mm); f/3.9-4.8;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 560 mm)

NIKKOR med 5x zoom,
5,0-25,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-140 mm); f/3.9-5.8;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 560 mm)

Fokusområde
(fra objektivets
front)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

30 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
3 cm til uendelig (∞)

Skærm

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

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

TFT LCD-skærm
på 7,5 cm (3”) med
ca. 460.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

OLED-berøringsskæm
på 8,7 cm (3,5”) med
ca. 820.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

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

Lagringsmedier

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

ISO-følsomhed

ISO 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 100-1600),
Fast auto-ISO (ISO 100-400,
100-800), Kontinuerlig høj
hastighed (ISO 100-1600)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 80-1600),
Fast auto-ISO (ISO 80-400,
80-800)

ISO 125, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 125-800),
Fast auto-ISO (ISO 125-400)

ISO 125, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 125-800),
Fast auto-ISO (ISO 125-400)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 80-800),
Fast auto-ISO (ISO 80-200,
80-400)

Strømkilder

Medfølger

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

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

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL12,
Batterioplader MH-65

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

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

Ekstraudstyr

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62F

Lysnetadapter EH-62G,
Batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65

Batteribrugstid*1

Ca. 250 billeder med
et EN-EL12-batteri

Ca. 250 billeder med
et EN-EL12-batteri

Ca. 250 billeder med
et EN-EL12-batteri

Ca. 150 billeder med
et EN-EL19-batteri

Ca. 220 billeder med
et EN-EL12-batteri

Mål (B x H x D)

Ca. 103,7 x 59,3 x 32,7 mm
uden fremspring*4

Ca. 93,0 x 56,7 x 25,4 mm
uden fremspring*4

Ca. 110,1 x 64,9 x 22,8 mm
uden fremspring*4

Ca. 99,0 x 65,2 x 18,1 mm
uden fremspring*4

Ca. 107,0 x 63,4 x 22,6 mm
uden fremspring*4

Vægt

Ca. 213 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 160 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 178 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 138 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 186 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

*1 Baseret på CIPA-standarden for måling af kamerabatteriers levetid. Målt ved 23° C; med zoomjustering
for hvert billede, indbygget flash benyttet til hvert andet billede, billedindstilling indstillet til normal.
*2 Ikke kompatibelt med multimediekort (MMC).
*3 Indstillingen kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.
*4 Metoden til angivelse af mål og vægt er i overensstemmelse med CIPA-retningslinjerne (Camera and
Imaging Products Association; sammenslutning for kamera- og billedprodukter) DCG-005-2009.

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere fra land til land.
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Nyhed

Nyhed

Nyhed

Effektive pixel

10,1 mio.

16,0 mio.

14,0 mio.

12,2 mio.

12,1 mio.

Objektiv

NIKKOR med 7,1x zoom;
6,0-42,6 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-200 mm); f/2.8-5.6;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 800 mm)

NIKKOR med 7x zoom;
5,0-35,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-196 mm); f/3.7-5.6;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 784 mm)

NIKKOR med 5x zoom;
4,6-23,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
26-130 mm); f/3.2-6.5;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 520 mm)

NIKKOR med 4,2x zoom;
4,3-17,9 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
24-100 mm); f/1.8-4.9;
digital zoom: op til
2x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 200 mm)

NIKKOR med 36x zoom;
4,0-144 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
22,5-810 mm); f/3.4-5.7;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 3240 mm)

Fokusområde
(fra objektivets
front)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
2 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
3 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

30 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
3 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig(∞),
makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

Skærm

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

TFT LCD-berøringsskærm
på 7,5 cm (3”) med
ca. 460.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

TFT LCD-berøringsskærm
på 7,5 cm (3”) med
ca. 460.000 punkter,
stor synsvinkel og
antireflekterende belægning

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

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

Lagringsmedier

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

ISO-følsomhed

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200 Hi 1 (svarende
til 6400), Auto
(automatisk forøgelse
ISO 100-800), Høj
ISO-følsomhedsautomatik
(ISO 100-1600), Fast autoISO (ISO 100-200, 100-400),
Aftenindstilling med lavt
støjniveau (ISO 400-12800)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forogelse
ISO 80-1600),
Fast auto-ISO (ISO 80-400,
80-800)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 80-1600),
Fast auto-ISO (ISO 80-400,
80-800)

ISO 160, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 160-1600),
Fast auto-ISO (ISO 160-400,
160-800)

ISO 160, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 160-800),
Høj ISO-følsomhedsautomatik
(ISO 160-1600),
Fast auto-ISO (ISO 160-200,
160-400)

Strøm- Medkilder følger

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

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

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

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

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

Lysnetadapter EH-5b med
stik til lysnetadapter EP-5A

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62G,
Batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62A,
Batterioplader MH-61

Batteribrugstid*1

Ca. 350 billeder med
et EN-EL14-batteri

Ca. 180 billeder med
et EN-EL12-batteri

Ca. 160 billeder med
et EN-EL19-batteri

Ca. 240 billeder med
et EN-EL12-batteri

Ca. 220 billeder med
et EN-EL5-batteri

Mål (B x H x D)

Ca. 116,3 x 76,9 x 48,0 mm
uden fremspring*4

Ca. 97,9 x 58,0 x 26,6 mm
uden fremspring*4

Ca. 95,0 x 56.8 x 19,9 mm
uden fremspring*4

Ca. 103,0 x 58,3 x 32,0 mm
uden fremspring*4

Ca. 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
uden fremspring*4

Vægt

Ca. 395 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 172 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 128 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 189 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 494 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ekstraudstyr
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*1 Baseret på CIPA-standarden for måling af kamerabatteriers levetid. Målt ved 23° C; med zoomjustering
for hvert billede, indbygget flash benyttet til hvert andet billede, billedindstilling indstillet til normal.
*2 Ikke kompatibelt med multimediekort (MMC).
*3 Indstillingen kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.
*4 Metoden til angivelse af mål og vægt er i overensstemmelse med CIPA-retningslinjerne (Camera and
Imaging Products Association; sammenslutning for kamera- og billedprodukter) DCG-005-2009.
*5 Ved brug af fire AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.
*6 Ved brug af to AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.

14,1 mio.

12,1 mio.

14,0 mio.

12,0 mio.

10,1 mio.

NIKKOR med 21x zoom;
4,5-94,5 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-525 mm); f/3.1-5.8;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 2100 mm)

NIKKOR med 18x zoom;
4,5-81,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
25-450 mm); f/3.5-5.9;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 1800 mm)

NIKKOR med 5x zoom;
4,6-23,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
26-130 mm); f/3.2-6.5;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 520 mm)

NIKKOR med 4x zoom;
4,9-19,6 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
27-108 mm); f/3.2-5.9;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 432 mm)

NIKKOR med 5x zoom;
4,0-20,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
28-140 mm); f/2.7-6.8;
digital zoom: op til
4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]:
ca. 560 mm)

50 cm til uendelig(∞),
makroindstilling:
1 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
4 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
10 cm til uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
8 cm til uendelig (∞)

30 cm til uendelig (∞),
makroindstilling:
3 cm til uendelig (∞)

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

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

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

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

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

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200*3, 6400*3, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 80-800), Sport kontinuerlig
hastighed (ISO 400-3200)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (automatisk
forøgelse ISO 160-800),
Fast auto-ISO (ISO 160-400),
kontinuerlig høj hastighed
(ISO 160-3200)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 80-1600),
Fast auto-ISO (ISO 80-400,
80-800)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(automatisk forøgelse
ISO 80-1600),
Fast auto-ISO (ISO 80-400,
80-800)

Auto (automatisk forøgelse
ISO 80-1600)

Fire LR6/L40-alkalinebatterier (AA)

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

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

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

To LR6/L40-alkaline-batterier (AA)

Fire FR6/L91-litiumbatterier (AA),
fire genopladelige
EN-MH2 Ni-MH-batterier,
lysnetadapter EH-67,
Batterioplader MH-73

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62G,
Batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62G,
Batterioplader MH-66

To FR6/L91-litiumbatterier (AA),
to genopladelige
ni-MH-batterier,
Lysnetadapter EH-65A,
Batterioplader MH-72/MH-73

Ca. 330 billeder med alkaliske
batterier, 890 billeder med
litiumbatterier*5 eller 520 billeder
med et EN-MH2-batteri

Ca. 270 billeder med
et EN-EL12-batteri

Ca. 220 billeder med
et EN-EL19-batteri

Ca. 220 billeder med
et EN-EL19-batteri

Ca. 250 billeder med alkaliske
batterier, 660 billeder med
litiumbatterier*6 eller 420 billeder
med et EN-MH2-batteri

Ca. 109,9 x 76,5 x 78,4 mm
uden fremspring*4

Ca. 104,8 x 62,0 x 34,6 mm
uden fremspring*4

Ca. 93,5 x 57,5 x 18,4 mm
uden fremspring*4

Ca. 93,1 x 57,1 x 20,0 mm
uden fremspring*4

Ca. 96,7 x 59,9 x 29,3 mm
uden fremspring*4

Ca. 431 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 214 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 118 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 117 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ca. 170 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere fra land til land.
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I AM AT THE HEART OF THE IMAGE
www.nikon.dk
Microsoft ®, Windows®, Windows Vista™ og Windows® 7 er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh®, Mac ® OS og QuickTime ® er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande. SDXC-logoet er et registreret varemærke tilhørende SD-3C, LLC i USA og/
eller andre lande. PictBridge er et varemærke. FotoNation-logoet er et varemærke. NetFront er et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende ACCESS Co., LTD i Japan, USA og/eller andre lande. “ZENRIN” er et registreret varemærke tilhørende
ZENRINCO., LTD. NAVTEQ Maps er et varemærke tilhørende NAVTEQ. DLP ® og DLP-logoet er varemærker tilhørende Texas
Instruments. iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc. Produkter og mærkenavne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. De billeder, der vises i denne brochure, er simulerede.

Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser fra fabrikantens side.
September 2011 2011 Nikon Corporation
ADVARSEL!

FOR AT OPNÅ OPTIMALE RESULTATER ANBEFALES DET AT LÆSE BRUGSANVISNINGEN
GRUNDIGT. NOGET AF DOKUMENTATIONEN FINDES UDELUKKENDE PÅ CD-ROM.

Besøg Nikon Europes websted på adressen: www.europe-nikon.com
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