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Inspirerende skønhed.
Et perfekt match.

5x
zoom

12,2

megapixels

5x
zoom

6,7cm

14,1

megapixels

Befriende udtryksfulde billeder.

8,7 cm

10x
zoom

(3,5") OLED på

12,1

megapixels

7,5
cm
(3") LCD på

(2,7") LCD på

Stor skærm med sjov for alle.

5x
zoom

14,1

megapixels

Det ultimative kamera.

7,5
cm
(3") LCD på

7,1x
zoom

10,1

megapixels

7,5
cm
(3") LCD på

Den smukke måde at bevare alle værdifulde øjeblikke på.
Alsidigt med 26x zoom.

26x
zoom

10,3

megapixels

7,5 cm
(3") LCD på

Ultratyndt med 10x zoom.

10x
zoom

2

14,2

megapixels

7,5 cm
(3") LCD på

Slankt og elegant med
berøringsskærm.

4x
zoom

12,0

megapixels

7,5 cm
(3") LCD på

Ultraslankt med farve
efter din smag.

4x
zoom

12,0

megapixels

6,7 cm
(2,7") LCD på

15x zoom med stor udholdenhed.

15x
zoom

12,1

megapixels

7,5 cm
(3") LCD på

Problemfrit og nemt.

3,6x
zoom

8,0

megapixels

6,2 cm
(2,5") LCD på

Smukt i al sin enkelhed.

3,6x
zoom

12,0

megapixels

7,5 cm
(3") LCD på

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere alt efter området.
De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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Slank skønhed, der er klar til aftenen med stil.

atch
Et perfekt m

12,2 megapixels, ISO 200, Programautomatik

Fem avancerede teknologier til flotte billeder selv om aftenen
Avanceret flashstyring og billedstabilisering med objektivforskydnings-VR kombineret med
forbedret bevægelsesregistrering og ISO 3200-kapacitet ved alle billedstørrelser hjælper med at
sikre dig flotte billeder selv ved svagt lys. Automatisk registrering og eksponeringsindstilling til
optagelse med stativ og håndholdt optagelse betyder flere gode billeder.

Optagelse af HD-video med
et enkelt tryk
Med et enkelt tryk på en knap kan
du optage 720p HD-videoer så
nemt og hurtigt, at du ikke går glip
af øjeblikket.

Bemærk! Automatisk registrering fungerer kun, når VR-billedstabilisering er slået til i opsætningsmenuen, og når
motivprogrammet Aftenlandskab er valgt enten manuelt eller ved hjælp af den automatiske motivvælger.

5x

zoom

12,2

megapixels

LCD på

6,7 cm

Hurtig reaktion giver dig kontrol over
øjeblikket

(2,7")

Takket være hurtig opstartstid og hurtig AF-fokusering
plus den korte tid, der går mellem hvert billede, sikrer
COOLPIX S5100, at du altid er klar til at bevare de
værdifulde øjeblikke.
12,2 megapixels, ISO 100, Programautomatik

Andre funktioner

• 12,2 effektive megapixels
• LCD-skærm på 6,7 cm (2,7") med høj opløsning
• NIKKOR-vidvinkelobjektiv med 5x zoom
• Smart-portræt-system
• Automatisk motivvælger
• Følg motiv-funktion med automatisk fastlåsning
•	USB-opladning via lysnetadapter (medfølger)
eller pc

Sort

12,2 megapixels, ISO 100, Programautomatik

Slankt, elegant og farverigt

Sølv
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Lyserød

Lilla

Blå

Rød

De runde kurver på det behagelige kamerahus suppleres af et stort udvalg af tilsvarende flotte
farver, hvilket ikke alene betyder, at COOLPIX S5100 er behageligt at holde, men at du også kan
bruge det til at udtrykke din personlige stil.
Bemærk! Med undtagelse af de billeder, der omfatter
optagedata, er billederne på denne side simulerede.
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Avanceret kamera med en helt ny
OLED-berøringsskærm.

Sort

5x

zoom

14,1

megapixels

LCD på

7,5 cm
(3")

Grøn

5x

zoom

OLED på

14,1 8,7 cm

megapixels

(3,5")

Rød
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Vis din passion i stor, smuk stil.

Brillant OLED-skærm, der er en fryd at berøre og optage med
En stor ny OLED-berøringsskærm på 8,7 cm (3,5") med en høj opløsning på 819.000 punkter i HD-mål
(fuldskærms-VGA) gengiver hver eneste detalje på billederne med levende farve og skarp kontrast.
Den intuitive styring af kamerafunktionerne med fingerspidserne kombineret med en bred synsvinkel
på næsten 180° gør det endnu sjovere at optage, vise og dele billeder.

ingsvæ

Forbedret projektor gør mange motiver
endnu sjovere
Brugervenlig grænseflade gør det sjovere at tage billeder og dele dem

Optagelse af HD-video

I COOLPIX S80 kombineres intuitiv berøringskontrol med en ny brugergrænseflade, der gør det nemt og
enkelt at bruge kameraet, både når det vender lodret og vandret.

Du kan nemt optage 720p HD-videoer
(1280 x 720, 30 bps) med fuld stereolyd.
Og med HDMI-forbindelsen kan du få vist
resultatet på et HD-tv.

Ikonvisning til og fra

Klassificeringsfunktion
Ikonerne generer
ikke kompositionen
af billedet.

Sorter dine yndlingsbilleder
i forskellige mapper ved at
klassificere dem med op til
fem stjerner.

Filtereffekter til kreativ og sjov retouchering
Tilføj kreative indbyggede filtereffekter som for eksempel fiskeøje,
miniature, softfilter og andre effekter ved hjælp af knapperne på
berøringsskærmen.
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Andre funktioner

• 14,1 effektive megapixels
•	Ultraslankt med NIKKOR-objektiv med

5x optisk zoom
•	Fem avancerede funktioner til
VR-billedstabilisering
• Smart-portræt-system
• Let automatisk indstilling
•	USB-opladning via lysnetadapter (medfølger)
eller pc

COOLPIX S1100pj er udstyret med en forbedret indbygget
projektor med betydelig større lysstyrke. Dermed kan du
projicere meget lysere billeder fra en større afstand end tidligere
og på mange flere steder end før. Billederne, der projiceres, kan
nu ses samtidig på kameraets LCD-skærm, så betjeningen bliver
meget nemmere og meget mere effektiv. Ud over billeder og
videoklip, kan du også projicere data, der ligger på en pc. Det betyder, at kameraet ikke alene kan
bruges til at sætte skub i forsamlinger og fester, men også til forretningsformål.

Interaktiv betjening med en enkel berøring
Den store berøringsskærm på 7,5 cm (3") med 460.000 punkter og høj opløsning
er udstyret med Clear Color Display-teknologi. Du skal bare berøre skærmen for
at skrive noter eller tegne illustrationer direkte på projicerede billeder.

Slideshow med musik
Skab dine egne underholdende slideshows ved hjælp af en række
indbyggede billedeffekter, som du kun finder i et kamera, og fuldend
dem med baggrundsmusik.

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

tn
t forre
Effektiv

rktøj

Projektorspecifikationer

• Lysstyrke* : op til 14 lumen
• Billedstørrelse: 13 til 120 cm
• Visningsafstand: cirka 26 cm til 2,4 m
• Levetid (batteribrugstid)* : cirka 1 time
• Opløsning (output): VGA-ækvivalent
1

2

*1	Målinger, målingsbetingelser og notationsmetoder
er i overensstemmelse med ISO 21118.
*2	Baseret på kontinuerlig brug af et fuldt opladet
EN-EL12-batteri ved 25 °C.

Andre funktioner

• Optagelse af HD-video ved 720p
(1280 x 720, 30 bps)

• NIKKOR-objektiv med 5x zoom
• Filtereffekter til retouchering
• 14,1 effektive megapixels
• Fem avancerede funktioner til
VR-billedstabilisering

• Smart-portræt-system
• Let automatisk indstilling
• Trådløs fjernbetjening medfølger
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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Ny CMOS-sensor hjælper dig med at
indfange de særlige øjeblikke.

• Brændvidde: 30 mm
(35 mm-format
ækvivalent)
• Eksponering:
Blændeprioriteret,
1/5 sekund, f/5.6
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: 100
• Picture Control: Levende

Rød

10x
zoom

12,1

megapixels

LCD på

7,5 cm
(3")

Sort

Sikker optagelse selv under vanskelige lysforhold
Med COOLPIX S8100 kan du tage flotte håndholdte billeder om aftenen. I aftenportrætindstillingen optager
kameraet først en hurtig sekvens af eksponeringer ved lukkertider, der er korte nok til, at baggrunden
indfanges perfekt, efterfulgt af endnu en eksponering, hvor der bruges flash til at indfange motivet.
Eksponeringerne flettes derefter sammen til et enkelt sammensat billede, så du får et billede, hvor både
motivet og baggrunden er smuk. Kameraet opnår dette ved at kombinere billedstabiliseringsfordelene
ved objektivforskydnings-VR med den nye CMOS-billedsensor, der har bagsideoplysning, til hurtigt at
eksponere og flette en række billeder.

Flotte optagelser af både motivet og baggrunden

En række baggrundseksponeringer

Flotte resultater

Optagelse af fuld HD-video med
stereolyd
Med et enkelt tryk på en knap kan du optage
en fuld 1080p HD-video med stereolyd og
bruge 10x optisk zoom hele vejen igennem.
Mens du optager, kan du gemme et stillbillede
ved at trykke på udløserknappen. Kameraet
har også et indbygget HDMI-stik, så du kan få
vist resultatet på et HD-tv.

Optagelse af motiv med flash

C

Motiv og baggrund flettet sammen

Hurtig respons og optagelse med høj hastighed
Med COOLPIX S8100 er du altid på forkant med situationen takket være kameraets hurtige opstartstid
og AF-funktionens høje hastighed plus den korte tid, der går mellem hvert billede. Det giver dig også
mulighed for at optage fem fortløbende billeder så hurtigt som 10 bps (cirka) ved maksimal størrelse
(4000 x 3000). Andre højhastighedsindstillinger omfatter Kontinuerlig indstilling og Præ-optagelsesbuffer.

Skabt til kvalitet
Kameraet, der er skabt til at sikre dig fremragende billeder
og maksimal kreativ frihed, indeholder Nikons EXPEED C2billedbehandlingsenhed og et NIKKOR-objektiv med 10x zoom og
ED-glas.
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30 mm (35 mm-format
ækvivalent)

Andre funktioner

• Clear Color Display-skærm på 7,5 cm (3")
med 921.000 punkter og høj opløsning

• 12,1 effektive megapixels
• Skyder til kreative effekter til redigering af
•
•

billeder
Makrooptagelse fra en afstand på helt ned
til 1 cm
USB-opladning via lysnetadapter
(medfølger) eller pc

300 mm (35 mm-format
ækvivalent)
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Slip kreativiteten løs med det ultimative kompakte kamera
Nikons nye flagskib i COOLPIX-serien er inspireret af den ydelse og kreative kontrol,
man finder i digitale spejlreflekskameraer.

Bob Krist

C
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• Brændvidde: 28 mm (35 mm-format ækvivalent) • Eksponering: Blændeprioriteret, 1/100 sekund, f/5.6
• Hvidbalance: Auto • ISO-følsomhed: 100 • Picture Control: Standard

Bob Krist
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Forbløffende billedkvalitet

Ægte frihed til at udtrykke dig selv

NIKKOR vidvinkelobjektiv med
7,1x zoom

Aftenindstilling med lavt
støjniveau (ISO 400-12800)*

Suveræne billeder og maksimal kreativ frihed er
ensbetydende med et NIKKOR-vidvinkelobjektiv
med 7,1x zoom, der er udstyret med to EDglaselementer og dækker en stor brændvidde
på 28-200 mm.* Et indbygget ND-filter
(gråfilter) udvider eksponeringsområdet, så du
får flere kreative muligheder.

Takket være en aftenindstilling med
lavt støjniveau kan du tage flotte håndholdte billeder om aftenen og natten
eller på steder, hvor der er meget svagt
lys. Det sker ved, at kameraet minimerer
støjen ved høje ISO-følsomheder, selvom
dets kombinering af output fra flere pixels begrænser billedstørrelsen for at
gengive optimerede resultater.

* 35 mm-format ækvivalent.

Bemærk! Billedet, der vises ovenfor,
er simuleret.

Clear Color Display-skærm på
7,5 cm (3”) med 921.000 punkter
og bred synsvinkel

Toneniveau-information
Dette effektive kreative værktøj hjælper både erfarne brugere og nybegyndere med at opnå de ønskede billeder.
Visningen gør det nemt at kontrollere
toneniveauerne for alle punkter på
det komponerede billedet og foretage finjustering af eksponeringskompensation, blændeåbning, lukkertid
og endda også ISO-indstillinger.

TFT LCD-skærmen på 7,5 cm (3") med
921.000 punkter og høj opløsning, der
anvender Nikons Clear Color Displayteknologi og kan gengive næsten 100%
af sRGB-farverummet, sikrer dig en
tydelig visning både under optagelse og
billedvisning. Der er også en optisk søger
med dioptrijustering.

Bemærk! Informationen, der vises på det
faktiske kamera er forskellig fra informationen,
der er vist ovenfor.

* Indstillingen kan kun benyttes til
billedstorrelser pa 3M (2048 x 1536) eller mindre.

CCD + EXPEED C2

Virtuel horisont

COOLPIX P7000 er udstyret med en 1/1,7" stor
billedsensor af CCD-typen, der er konstrueret
med fremragende funktion for øje. Og Nikons
kraftfulde billedbehandlingsenhed EXPEED C2
sørger for, at kameraet udnytter sit potentiale
for høj opløsning, fine detaljer og høj
billedkvalitet. Disse optimerede teknologier
sikrer også systemydelse på højeste niveau.

Du kan få vist indikatoren for den
virtuelle horisont på LCD-skærmen,
så du kan se, om du holder kameraet
lige i forhold til det vandrette plan, og
kontrollere den vandrette hældning.
Bemærk! Informationen, der vises på det
faktiske kamera er forskellig fra informationen,
der er vist ovenfor.

Justering af støjreduktion
Udvidet ISO-kapacitet

COOLPIX P7000 overgår den allerede fremragende støjreduktion, du
finder i andre kameraer i denne serie, takket være en ny «lav» indstilling,
der er meget effektiv, når du ønsker at prioritere endnu større klarhed
eller gengivelse af små detaljer.

Lysfølsomhedsindstillinger på helt op til
ISO 6400 er med til at give dig skarpere
og mere naturligt udseende billeder i
en lang række situationer med svagt
lys eller ved optagelse af motiver i
hurtig bevægelse. COOLPIX P7000
kan optage billeder i fuld størrelse
(3648 x 2736) ved ISO 6400 ved hjælp
af kameraets nye Hi 1-indstilling.

Forbedret NRW-format (RAW)
En ny udvikling af NRW til COOLPIX P7000 giver kompatibilitet med
avancerede Nikon-kamerafunktioner, hvilket gør formatet mere nyttigt
og fleksibelt. Disse funktioner er blandt andet kontinuerlig optagelse,
Picture Control, forvrængningskompensation, D-Lighting og RAWbehandling i kameraet.
Nikons eget NRW-filformat (RAW) indeholder den oprindelige
billedinformation, der læses af CCD-billedsensoren for hvert billede.
Takket være dette permanente lager af ubehandlede data kan du ændre
og redigere billedet helt frit, uden at bekymre dig om forringelse af
billedkvaliteten. Du kan også altid vælge at få kameraet til at behandle
RAW-dataene og gemme de justerede resultater som en separat JPEG-fil.
Eller du kan også vælge at behandle RAW-dataene ved hjælp af Nikons
software Capture NX 2 (version 2.2.5) eller ViewNX (version 2.0.1) til pc’er
og Macintosh-computere.

Andre funktioner

Optimeret til brugervenlighed
Personlige indstillinger til specifikke brændvidder

28 mm*

35 mm*

50 mm*

Billedstabilisering med optisk

Alsidige bracketingfunktioner: AE(Tv) • AE(Sv) • WB
Du kan bruge to forskellige typer AE-bracketing sammen med
hvidbalance-bracketing til at opnå de bedst mulige billeder, når du
ønsker total kontrol over disse indstillinger. Brug bracketing til at tage
en fortløbende række billeder, hvor indstillingerne ændres trinvist,
hver gang du trykker på udløserknappen, kig på resultatet, og fortsæt
med den indstilling, der passer bedst til din optagestil. Bracketing med
AE (Tv) justerer kun lukkertiden, mens bracketing med AE (Sv) giver dig
nye kreative muligheder, da kun ISO-følsomheden justeres.

objektivforskydnings-VR
Aktiv D-Lighting
HDMI-forbindelse
Makrooptagelse fra en afstand på helt ned til 2 cm

Optagelse af HD-video med stereolyd
Du kan optage HD-videoer ved 720p (1280 x 720, 24 bps) med stereolyd
enten ved hjælp af den indbyggede mikrofon eller den indbyggede
understøttelse af eksterne mikrofoner.

Tilbehør

Uafhængigt hurtigmenuhjul

85 mm*

105 mm*

135 mm*

Zoomhukommelse
Med zoomhukommelsen kan du hurtigt skifte
mellem syv forudindstillede brændvidder,
præcis som om du valgte et ud af syv forskellige
objektiver med fast brændvidde.
200 mm*

* 35 mm-format ækvivalent.

Ny brugerindstillingsfunktion
Du kan forudindstille op til tre
forskellige profiler for dine foretrukne
brændvidde- og kameraindstillinger og
derefter skifte mellem disse indstillinger
blot ved at trykke på en knap.
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Det uafhængige hjul hurtigmenuhjul er en
ny funktion til fotografer, der ønsker hurtig
og sikker kontrol over de alsidige funktioner
i COOLPIX P7000. Hjulet giver hurtig adgang
til ISO, hvidbalance, billedkvalitet, bracketing,
toneniveau-information og Min menu. Der er også
et uafhængigt hjul til eksponeringskompensation,
der giver mulighed for direkte indstilling op til
±3 EV i trin på 1/3 EV.

Hurtig respons
COOLPIX P7000 sørger for, at du altid
er på forkant med situationen, fordi
kameraet er lynhurtigt at indstille og
har den hurtige allroundbetjening,
der er nødvendig for at indfange de
afgørende øjeblikke og bevare de
indtryk, du kun får én gang i livet.

Vidvinkelkonverter

Vidvinkelkonverter
WC-E75A

Med vidvinkelkonverteren WC-E75A
(ekstraudstyr) kan du udvide brændvidden i den brede ende til 21 mm
(35 mm-format ækvivalent) – en bredde, der virkelig giver dig mulighed for
at udtrykke din kreativitet ved fotografering af bygninger eller landskaber.
Bemærk! Adapterringen UR-E22 er påkrævet ved brug
af vidvinkelkonverteren WC-E75A, og det er ikke muligt
at bruge zoom, når den er monteret på kameraet

i-TTL Speedlight

Speedlight
SB-900

Speedlight
SB-600

Fjernbetjening

Speedlight
SB-400

Den indbyggede tilbehørssko fungerer uden problemer
med Nikons SB-900, SB-600 og SB-400 Speedlight, så du kan
få glæde af alle fordelene ved i-TTL-flashstyring herunder
avanceret monitor præ-flash, præcise målinger af indirekte
flash og omfattende trådløs betjening.*
* SB-400 er ikke kompatibel med Advanced Wireless Lighting.

Fjernbetjening
ML-L3

Den trådløse fjernbetjening ML-L3
kommunikerer med sensorer både
for og bag på COOLPIX P7000, hvilket
giver mulighed for fjernudløsning,
så du opnår den nødvendige
kamerastabilitet, når du bruger
langtidseksponering til for eksempel
optagelse af landskabsbilleder og
13
makrofotografering.

Rækkevidde, alsidighed og fremragende
billedkvalitet.

26x
zoom

Flotte billeder lige ved hånden.

LCD på

10,3 7,5 cm

megapixels

4x

zoom

(3")

12,0

megapixels

LCD på

7,5 cm
(3")

Rød
Lyserød
Sort

Sort

Fordi det handler om rækkevidde

Bronze

CMOS-billedsensor

HDR i kameraet

Berøringsskærm på 7,5 cm (3”) til intuitiv og let betjening

Andre funktioner

Et førsteklasses NIKKOR-vidvin
kelobjektiv med 26x zoom og
ED-glas og en alsidig rækkevidde og
brændvidde fra 26-mm-vidvinkel til
678-mm-supertelefoto.* Friheden
til at komponere billeder udvides
yderligere takket være en Clear
Color Display-vippeskærm med høj
opløsning.

CMOS-billedsensorens
bagsidebelysningskonstruktion øger den lysmængde, der modtages
af hver pixel. Derved forbedres følsomheden
og støjreduktionen, hvilket gør COOLPIX P100
virkelig velegnet til optagelse af aftenmotiver
og motiver, der befinder sig indendørs i mørke
omgivelser.

En LCD-berøringsskærm på 7,5 cm (3") med 460.000 punkter betyder, at du kan optage, vise og retouchere
billeder helt intuitivt. Det er både sjovt og effektivt, uanset om du navigerer i de brugervenlige menuer
eller styrer optage- og billedvisningsfunktioner med fingerspidserne.

• Fire avancerede funktioner til VR-billedstabilise

* 35 mm-format ækvivalent.

Med COOLPIX P100 kan du optage fortløbende
billeder ved maksimal størrelse (3648 x 2736)
så hurtigt som 10 bps (cirka). Andre højhastighedsindstillinger omfatter Sport kontinuerlig hast.
og Præ-optagelsesbuffer.

Den avancerede CMOS-billedsensorfunktion betyder også ny HDR-kapacitet (High Dynamic Range).
HDR-motivfunktionen med bagsideoplysning kombinerer billeder af det samme motiv taget med
forskellige eksponeringsniveauer, så der opnås et
interval af tonedetaljer, der ikke ville kunne indfanges i et enkelt billede. Håndholdt optagelse med
indstillingen Aftenlandskab drager også fordel af
funktionen ved at flette en række fortløbende eksponeringer sammen til ét tydeligere billede.

Optagelse med høj hastighed

Ét-trykslukker

Funktionen Følg motiv Miniaturevalg

Rulning gennem billederne

Andre funktioner

• Optagelse af fuld 1080p HD-video med stereolyd
• HDMI-forbindelse
•	Fem avancerede funktioner til VR-

• Ultraslankt med 4x zoom med mulighed for brug
af 27-mm-vidvinkel (35 mm-format ækvivalent)

•
•
•
•
•
•
•
•

ring*2
Optagelse af 720p HD-video
Retoucheringsfunktioner
Tegnefunktioner
12,0 effektive megapixels
Automatisk motivvælger
Smart-portræt-system
Funktionen Følg motiv
USB-opladning via lysnetadapter (medfølger) eller pc

*1 Denne funktion er kun tilgængelig i indstillingen Mad.
*2	Kameraet vælger og bruger kun de funktioner, der er
nødvendige for at optimere hvert billede.

Hvidbalancejustering med skyder*1

billedstabilisering

26 mm (35 mm-format
ækvivalent)

• Makrooptagelse fra en afstand på helt ned til 1 cm
• Avancerede optageindstillinger (P, S, A og M)
•	Elektronisk søger til optagelse af skarpe, stabile
billeder

678 mm (35 mm-format
ækvivalent)

• Aktiv D-Lighting
• USB-opladning via lysnetadapter (medfølger) eller pc

Nærhed, kreativitet og betagende skønhed.

10x
zoom

14,2

megapixels

Ultraslankt kamera i en farve efter din smag.

4x

LCD på

7,5 cm

zoom

(3")

12,0

megapixels

LCD på

6,7 cm
(2,7")

Rød
Brun
Sølv
Sort

Sort

Fire avancerede funktioner til billedstabilisering sikrer skarpere resultater
Avanceret flashstyring og billedstabilisering med objektivforskydnings-VR kombineret
med avanceret bevægelsesregistrering og ISO 1600-kapacitet ved alle billedstørrelser
hjælper med at sikre dig konstant skarpe billeder.

Skyder til kreative effekter så du kan
udtrykke din kreative side på en ny og
sjov måde
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Skyderen til kreative effekter giver dig mulighed for at
udnytte en lang række kreative effekter i indstillingen
Auto. Brug den praktiske roterbare multivælger til at
justere lysstyrken, farvemætningen og farvetonen, mens
du følger med i realtid på LCD-skærmen på 7,5 cm (3").

+

Lysstyrke

Intensitet

Levende

Rødlig

+2

0

Farveglød

Andre funktioner

•	Clear Color Display-skærm på 7,5 cm (3") med
921.000 punkter og høj opløsning
•	Høj hastighed
•	Makrooptagelse fra en afstand på helt ned til
1 cm
•	Optagelse af 720p HD-video med stereolyd
•	14,2 effektive megapixels
•	Avanceret flashstyring
•	USB-opladning via lysnetadapter (medfølger)
eller pc
•	HDMI-forbindelse

Sølv

Grøn
Magenta

Blå

Orange

Rød

Slank, smart 4x vidvinkelzoom, der er et perfekt match
Funktion kombineres med elegance i de ultraslanke, kompakte linjer, der omfatter et NIKKORpræcisionsobjektiv med 4x zoom og 27-mm-vidvinkeldækning.*1 Kameraet, der er sjovt at tage med sig
og bruge, passer perfekt til din optagestil.

Vælg mellem en række flotte farver.
COOLPIX S3000 fås i en række flotte farver. Vælg den farve, der passer bedst til din personlige stil.

Andre funktioner

• Fire avancerede funktioner til
VR-billedstabilisering*2

• 12,0 effektive megapixels
• Automatisk motivvælger
• Smart-portræt-system
• Funktionen Følg motiv
• USB-opladning via lysnetadapter (medfølger)
eller pc

• Optagelse af VGA-video (30 bps)
*1 35 mm-format ækvivalent
*2	Kameraet vælger og bruger kun de funktioner, der er
nødvendige for at optimere hvert billede.

-2
-

Monokrom

Blålig

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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Flot kamera med stor rækkevidde
og udholdenhed.

FØRS TEKL ASSES - FUNK TIONER
15x
zoom

12,1

megapixels

LCD på

7,5 cm
(3")

Billedstabilisering

Smartportræt-system

VR-billed
stabilisering

Alle modeller

Nikons VR-teknologi hjælper dig med at tage billeder uden rystelser ved
optagelse i svagt lys eller under ustabile forhold.
Visse COOLPIX-modeller har objektiv- eller sensorforskydnings-VR, som
kompenserer for kamerarystelser, så du kan opnå skarpe billeder og mere
stabil komponering af billeder ved hjælp af skærmen.
Andre modeller er udstyret med elektronisk VR, som anvender bevægelsesdata
til billedbehandlingen og forvandler slørede billeder til flotte, skarpe resultater.

Rød
Sort

Kom tættere på de særlige øjeblikke med 15x zoom og vidvinkel

Andre funktioner

Glæden starter med den frihed til at komponere billeder, som du får med et NIKKOR-vidvinkelobjektiv
med 15x zoom og 28 til 420 mm.* Kameraets ergonomiske design er med til at sikre et mere stabilt
billede. Og VR-billedstabiliseringen gør god brug af teknologi, så du kan vide dig endnu mere sikker
på at få tydelige resultater. Den avancerede fotoydelse og lette betjening hjælper dig med indfange de
særlige øjeblikke på smukkeste vis.
* 35 mm-format ækvivalent.

• Optagelse af 720p HD-video med stereolyd
• HDMI-forbindelse
•	Clear Color Display-skærm på 7,5 cm (3") med høj

Uden VR

Lang batteribrugstid og AA-batterier, så du kan tage billeder overalt

Med VR

Alle modeller

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

CMOS-sensor med
bagsideoplysning

8,0

LCD på

LCD på

(3")

(2,5")

COOLPIX
L22

COOLPIX
L21

megapixels

7,5 cm 6,2 cm

COOLPIX
L22

COOLPIX
L21

Bagsideoplysningskonstruktionen forbedrer billedsensorens følsomhed
og støjreduktion, så kameraet bliver virkelig velegnet til optagelse af
aftenmotiver og motiver, der befinder sig indendørs i mørke omgivelser.
アウトラインなし

Indfaldende lys

Sølv

Rød

Brun

Lyserød

Indfaldende lys
Lag med metaltråde
og fotodioder
byttet om

アウトラインあり

Sølv

Med let automatisk indstilling skal du bare
tænde for kameraet og begynde at optage.
Den automatiske motivvælgerfunktion indstiller
område, belysning og motivtype, når den vælger
det motivprogram, der giver det bedste billede.

Smart-portræt-systemet i COOLPIX L22/L21 har
fire avancerede funktioner, som giver dig konsekvent vellykkede portrætter: ansigtsprioriteret
AF, smart-portræt-indstilling, blinkeadvarsel og
automatisk retouchering af røde øjne.

Andre funktioner

• Drives ved hjælp af almindelige R6-batterier (AA)
• 12,0 effektive megapixels (COOLPIX L22)
• 3,6x zoom
• Tre avancerede funktioner til billedstabilisering*
•	LCD-skærm på 7,5 cm (3") med høj opløsning
•

(COOLPIX L22)
Optagelse af VGA-video (cirka 30 bps)

* Kameraet vælger og bruger kun de funktioner, der er nødvendige
for at optimere hvert billede.
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Funktionen Blinkeadvarsel advarer dig, når dit motiv blinker under
eksponeringen, så du kan tage billedet igen med det samme.

Undgå lukkede øjne

Automatisk retouchering af røde øjne

Alle modeller

Denne funktion analyserer automatisk det optagede billede for røde øjne
og korrigerer det, før billedet gemmes i hukommelsen. Visse modeller er
også udstyret med præ-flash.

Alle modeller

Nikons automatiske motivvælger betyder, at du
hurtigt og ubekymret kan tage billeder i mange forskellige situationer – funktionen registrerer
motiv og omgivelser og vælger automatisk
det bedst egnede motivprogram.

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

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

Lag med metaltråde
CMOS med bagsideoplysning

Clear Color
Display

Perfekte portrætter

Blinkeadvarsel

Funktionen
Følg motiv
Lag med fotodioder

Lag med fotodioder
Almindelig CMOS
(med forsideoplysning)

Let automatisk indstilling gør
fotografering til en leg

Smil aktiveret

Backside Illumination
CMOS Sensor

Lag med metaltråde

Sort

Alle modeller

Automatisk
motivvælger

Konstant flotte billeder så let som ingenting.

12,0

Alle modeller

Ansigtsprioriteret AF kan registrere helt op til 12 ansigter og justere
eksponeringen over hele billedet, så du kan tage flotte portrætter med ét tryk
på udløserknappen, både når du skal fotografere enkeltpersoner og grupper.

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.

megapixels

Ansigtsprioriteret AF

Med Blødere hudtone

Med Undgå lukkede øjne optager kameraet to billeder og gemmer det
eksemplar, hvor øjnene på dit motiv er helt åbne.

Høj
følsomhed

zoom

Uden Blødere hudtone

Indstillingen Smil aktiverer automatisk lukkeren, når dit
motiv smiler, for på den måde at hjælpe dig med at fastholde
øjeblikket. Funktionen fungerer på samme måde som
indstillingen Smart-portræt i COOLPIX L110, L22 og L21.

Bevægelses
registrering

stid!

g
tteribru
Lang ba

*Optagelsen standser automatisk efter 29 minutter. Dette tal er baseret på interne teststandarder og gælder for optagelse ved
25 ° C med AA-/R6-litiumbatterier. De faktiske resultater kan variere meget afhængigt af faktorer såsom forskelle i omgivende
temperaturer, og hvor meget zoom og autofokus anvendes.

3,6x

Funktionen Blødere hudtone understøtter den
indbyggede teknologi til ansigtsgenkendelse for
at sikre bløde hudnuancer på motivernes ansigter og kan indstilles til tre forskellige niveauer.

Indstillingen Smil

opløsning og antireflekterende belægning
• Makrooptagelse fra en afstand på helt ned til 1 cm
•	Let automatisk indstilling med automatisk motivvælger

Det strømeffektive COOLPIX L110 kan optage cirka 840 stillbilleder eller 7 timers* HD-video med de
medfølgende FR6/L91-litiumbatterier (AA). Det er også muligt at bruge almindelige alkaline-batterier
(LR6/L40) og genopladelige Ni-MH-batterier (ekstraudstyr), så du ikke skal bekymre dig om at løbe tør
for strøm, næsten uanset hvor du er.

Blødere hudtone

Fuld HD-video

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

HD-video

Optag HD-videoer ved 720p. Med COOLPIX S8100 og P100 kan du optage
fuld 1080p HD-video med stereolyd.

Forskellen med Clear Color

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.

Projektor

Projicer dine favoritbilleder eller videoklip op på en hvilken som helst plan
overflade. Det kan være enkelte billeder eller som slideshow, hvor der også
er mulighed for musik og ekstra effekter.
Bemærk! Funktionens tilgængelighed varierer fra kameramodel til kameramodel.
De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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Specifikationer

18

Effektive
pixels

Objektiv

12,2 mio.

Skærm

Batteribrugstid*1

Mål (B x H x D)

Vægt

NIKKOR med 5x zoom, 5,0-25,0 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 28-140 mm), f/2.7-6.6, digital
zoom: op til 2x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 280 mm)

45 cm til uendelig
(∞), makro: 2 cm til
uendelig (∞)

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

Indbygget
hukommelse
(cirka 32 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
auto (automatisk forøgelse til ISO 1001600), fast auto-ISO (ISO 100-400,
100-800)

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL10,
Opladningsadapter EH-68P

Lysnetadapter EH-62D,
Batterioplader MH-63

Cirka 200 billeder
med EN-EL10-batteri

Cirka 97,1 x 56,9
x 21,6 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 132 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

14,1 mio.

NIKKOR med 5x zoom, 6,3-31,5 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 35-175 mm), f/3.6-4.8, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 700 mm)

30 cm til uendelig
(∞), makro: 7 cm til
uendelig (∞)

OLED-berøringsskæm
på 8,7 cm (3,5") med
cirka 819.000 punkter,
bred synsvinkel og
antireflekterende
belægning

Indbygget
hukommelse
(cirka 79 MB) og
SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, auto (automatisk
forøgelse til ISO 80-800), fast auto-ISO
(ISO 80-200, 80-400)

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL10,
Opladningsadapter EH-68P

Lysnetadapter EH-62D,
Batterioplader MH-63

Cirka 150 billeder
med EN-EL10-batteri

Cirka 98,8 x 62,6
x 16,5 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 133 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

14,1 mio.

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

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

TFT LCD-berøringsskærm
på 7,5 cm (3") med cirka
460.000 punkter

Indbygget
hukommelse
(cirka 79 MB),
SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, auto (automatisk
forøgelse til ISO 80-800), fast auto-ISO
(ISO 80-200, 80-400)

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

Lysnetadapter EH-62F

Cirka 220 billeder
med EN-EL12-batteri

Cirka 100,8 x 62,7
x 24,1 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 180 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

12,1 mio.

NIKKOR med 10x zoom, 5,4-54,0 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 30-300 mm), f/3.5-5.6, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 1200 mm)

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

TFT LCD-skærm på
7,5 cm (3") med cirka
921.000 punkter,
bred synsvinkel og
antireflekterende
belægning

Indbygget
hukommelse
(cirka 102 MB),
SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200,
auto (automatisk forøgelse til 160-800),
fast auto-ISO (ISO 160-400)

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL12,
Opladningsadapter EH-68P

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65P

Cirka 210 billeder
med EN-EL12-batteri

Cirka 104,0 x 59,2
x 29,9 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 209 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

10,1 mio.

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

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

TFT LCD-skærm på
7,5 cm (3") med cirka
921.000 punkter,
bred synsvinkel og
antireflekterende
belægning

Indbygget
hukommelse
(cirka 79 MB),
SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Hi 1(6400 ækvivalent),
auto (automatisk forøgelse ISO 100-800),
fast auto-ISO (ISO 100-200, 100-400)

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

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

Cirka 350 billeder
med EN-EL14-batteri

Cirka 114,2 x 77,0
x 44,8 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 360 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

10,3 mio.

NIKKOR med 26x zoom, 4,6-120,0 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 26-678 mm), f/2.8-5, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 2712 mm)

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

TFT LCD-vippeskærm på 7,5
cm (3") med cirka 460.000
punkter, antireflekterende
belægning og elektronisk
søger på 0,6 cm (0,24")
med cirka 230.000 punkter

Indbygget
hukommelse
(cirka 43 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200,
auto (automatisk forøgelse til
ISO 160-800), auto. høj ISO-følsom.
(ISO 160-1600), fast auto-ISO
(ISO 160-200, 160-400)

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL5,
Opladningsadapter EH-68P

Lysnetadapter EH-62A,
Batterioplader MH-61

Cirka 250 billeder
med EN-EL5-batteri

Cirka 114,4 x 82,7
x 98,6 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 481 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

14,2 mio.

NIKKOR med 10x zoom, 5,4-54,0 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 30-300 mm), f/3.5-5.6, digital
zoom: op til 2x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 600 mm)

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

TFT LCD-skærm på
7,5 cm (3") med cirka
921.000 punkter,
bred synsvinkel og
antireflekterende
belægning

Indbygget
hukommelse
(cirka 32 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
auto (automatisk forøgelse til
ISO 100-1600), fast auto-ISO
(ISO 100-400, 100-800)

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL12,
Opladningsadapter EH-68P

Lysnetadapter EH-62F,
Batterioplader MH-65P

Cirka 210 billeder
med EN-EL12-batteri

Cirka 103,0 x 57,0
x 27,3 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 183 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

12,0 mio.

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

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

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

Indbygget
hukommelse
(cirka 45 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200, auto (automatisk forøgelse til
ISO 80-1600), fast auto-ISO
(ISO 80-400, 80-800)

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL10,
Opladningsadapter EH-68P

Lysnetadapter EH-62D,
Batterioplader MH-63

Cirka 190 billeder
med EN-EL10-batteri

Cirka 94,5 x 56,5
x 20,4 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 131 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

12,0 mio.

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

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

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

Indbygget
hukommelse
(cirka 47 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200, auto (automatisk forøgelse til
ISO 80-1600), fast auto-ISO
(ISO 80-400, 80-800)

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL10,
Opladningsadapter EH-68P

Lysnetadapter EH-62D,
Batterioplader MH-63

Cirka 220 billeder
med EN-EL10-batteri

Cirka 94,3 x 55,9
x 19,0 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 116 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

12,1 mio.

NIKKOR med 15x zoom, 5,0-75,0 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 28-420 mm), f/3.5-5.4, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 1680 mm)

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

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

Indbygget
hukommelse
(cirka 43 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, auto (automatisk
forøgelse til ISO 80-800)

Fire FR6/L91-litiumbatterier
(AA)

Fire LR6/L40-alkalinebatterier (AA),
Fire genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
Lysnetadapter EH-67,
Batterioplader MH-73

Cirka 840 billeder
med litiumbatterier,
270 billeder med
alkaline-batterier eller
500 billeder med
EN-MH2-batterier

Cirka 108,9 x 74,3
x 78,1 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 406 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

12,0 mio.

NIKKOR med 3,6x zoom, 6,7-24,0 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 37-134 mm), f/3.1-6.7, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 536 mm)

30 cm til uendelig
(∞), makro: 5 cm til
uendelig (∞)

TFT LCD-skærm på
7,5 cm (3") med cirka
230.000 punkter

Indbygget
hukommelse
(cirka 19 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

Auto (automatisk forøgelse til
ISO 80-1600)

To LR6/L40-alkaline-batterier
(AA)

To FR6/L91-litiumbatterier (AA),
To genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
Lysnetadapter EH-65A,
Batterioplader MH-72

Cirka 240 billeder
med alkaline-batterier,
660 billeder med
litiumbatterier eller
420 billeder med
EN-MH2-batterier

Cirka 97,7 x 60,5
x 28,3 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 183 g med
batteri og SDhukommelseskort*4

8,0 mio.

NIKKOR med 3,6x zoom, 6,7-24,0 mm
(billedvinkel i 35 mm-format [135] svarende
omregnet til: 41-145 mm), f/3.1-6.7, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel i 35 mm-format
[135] svarende omregnet til: cirka 580 mm)

30 cm til uendelig
(∞), makro: 5 cm til
uendelig (∞)

TFT LCD-skærm på
6,2 cm (2,5") med cirka
230.000 punkter

Indbygget
hukommelse
(cirka 19 MB)
og SD/SDHChukommelseskort*2

Auto (automatisk forøgelse til
ISO 80-1600)

To LR6/L40-alkaline-batterier
(AA)

To FR6/L91-litiumbatterier (AA),
To genopladelige
Ni-MH-batterier EN-MH2,
Lysnetadapter EH-65A,
Batterioplader MH-72

Cirka 280 billeder
med alkaline-batterier,
780 billeder med
litiumbatterier eller
500 billeder med
EN-MH2-batterier

Cirka 92,0 x 61,1
x 28,3 mm uden
fremspringende
dele*4

Cirka 169 g med
batteri og SDhukommelseskort*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.

Lagringsmedier

ISO-følsomhed

Strømkilder

Fokusområde
(fra objektiv)

Medfølger

*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 DCG-005-2009-retningslinjerne.

Ekstraudstyr

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere alt efter land.

19

