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Gør dig klar til
noget ud over
det sædvanlige.

Ny
18x zoom med stil.

12,1

megapixels

18x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Ny
Bevar minderne med stil.

14,0

megapixels

5x

zoom

LCD på
(3")

16,0

megapixels

7x

zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Ny
Ultraslankt og stilfuldt
til optimal kreativitet.

7,5 cm

Ny
Kvalitet med et strejf af elegance.

14,0

megapixels

5x

zoom

Ny
Skabt til at inspirere til kreativitet.

LCD på

6,7 cm
(2,7")

12,2

megapixels

4,2x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Ny
Det ultimative kamera.

10,1

megapixels

7,1x
zoom

36x zoom med fremragende
ydeevne.

LCD på

7,5 cm
(3")

12,1

megapixels

36x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Ny
Smart og stilfuldt kamera.

12,0

megapixels

4x

zoom

LCD på

6,7 cm
(2,7")

Stor skærm med sjov for alle.

14,1

megapixels

5x

zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Ny
21x zoom så let som ingenting.

14,1

megapixels

21x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Ny
Nemt og smukt.

10,1

megapixels

5x

zoom

Inspirerende skønhed.

LCD på

6,7 cm
(2,7")

Befriende udtryksfulde billeder.

12,1

megapixels

10x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

14,1

megapixels

5x

zoom

OLED på

8,7 cm
(3,5")

En perfekt match.

12,2

megapixels

5x

zoom

LCD på

6,7 cm
(2,7")

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere alt efter land.
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18x optisk zoom. Raffineret og klar til optagelse.

12,1

megapixels

18x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Slankt, elegant design med 18x zoomrækkevidde
Godt håndværk begynder med et slankt og elegant kompaktkamera, der ligger godt i
hånden. Derefter tilsættes et NIKKOR-objektiv med ED-glas og 18x optisk zoom med alsidig
zoomrækkevidde og alsidigt zoomområde, som leverer en brændvidde fra 25 mm vidvinkeltil 450 mm supertelefotodækning.*

Optagelse af fuld HD-video
med stereolyd

* 35 mm-format ækvivalent.

Sikker optagelse under vanskelige lysforhold
Motivprogrammerne Aftenportræt og Aftenlandskab gør det nemmere at
tage flotte billeder om natten ved at udnytte fordelene ved den bagbelyste
CMOS-billedsensors og EXPEED C2-billedbehandlingens evner til at dæmpe
kamerarystelse og støj. Et handy programhjul giver hurtig adgang til hvert
motivprogram. Billedstabilisering med sensorforskydnings-VR og elektronisk VR
hjælper med at sikre skarpe billeder.

Flotte optagelser af både motivet og baggrunden

Flotte resultater

Optag fuld 1080p HD-video med
stereolyd blot ved at trykke på en
knap. Brug 18x optisk zoom, mens
du optager, eller gem et stillbillede,
når du har lyst, ved at trykke på
udløserknappen. Og takket være
den indbyggede mini HDMI-port
med HDMI-CEC-understøttelse kan du
også få vist resultatet på et HD-tv*.
*HDMI-kabel er ekstraudstyr.

En række baggrundsbilleder

Optagelse af motiv med flash

Motiv og baggrund flettet

Andre funktioner
• Clear Color Display-skærm på 7,5 cm (3")
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med cirka 921.000 punkter og høj opløsning
• Tilgængelige specialeffekter ved optagelse af
billeder eller videoer

• Optagelse af slow-motion-videoer og

hurtige videoer
• Nem panoramaindstilling på 360°/180°
• Optagelse med kontinuerlig høj hastighed
med cirka 9,5 bps

• Kæledyrsportrætindstilling
• Skyder til kreative effekter til billedjustering
under optagelse

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

Fremragende ydeevne med et strejf af elegance.

16,0

megapixels

Avanceret ydeevne i elegant
og slankt format
Slank elegance møder brugervenlig
førsteklasses ydeevne i COOLPIX S6100.
En ren billedskabende kraft på 16,0 effektive
megapixels, NIKKOR-objektivet med ED-glas,
7x zoom og 28-mm-vidvinkeldækning*
samt fordelene ved Nikons avancerede
VR-billedstabilisering er med til at sikre,
at du altid opnår flotte billeder.
* 35 mm-format ækvivalent.

7x

zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Intuitiv og sjov betjening med berøringsskærm
LCD-berøringsskærmen på 7,5 cm
(3") med cirka 460.000 punkter på
COOLPIX S6100 giver en intuitiv
og sjov metode til optagelse,
visning og retouchering af
billeder. Brug fingerspidserne
til at styre de fleste optage- og
billedvisningsfunktioner samt til
at navigere rundt i menuerne på
den brugervenlige grænseflade.

Brugervenlig berøringsgrænseflade

Letforståelige valgmuligheder vises med et enkelt tryk.

Slideshowmagi

Optagelse af HD-video med stereolyd

Brug de indbyggede animerede
figureffekter og den indbyggede
musik til at skabe originale
slideshows på berøringsskærmen.

Optag720p HD-videoer med stereolyd blot ved at trykke
på en knap. Med den indbyggede mini HDMI-port kan
videoerne vises på et HD-tv*.
Du kan også bruge 7x optisk zoom under optagelse.
*HDMI-kabel er ekstraudstyr.

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingsenhed
• Kæledyrsportrætindstilling
• Filtereffekter
• Smart-portræt-system

• Automatisk motivvælger
• 20 optimerede motivprogrammer
• USB-opladning via opladningsadapter
(medfølger) eller pc

Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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Sjov fotografering i ny stil lige ved hånden.

14,0

megapixels

5x

zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Intuitiv betjening med berøringsskærm i ultraslank og elegant indpakning

Ny brugervenlig grænseflade

Ultraslanke linjer omgiver elegant en LCD-berøringsskærm på 7,5 cm (3") med cirka 460.000
punkter. Kameraet ligger godt i hånden og passer perfekt til din optagestil. Berøringsskærmen
gør det virkelig sjovt og effektivt, uanset om du navigerer på den brugervenlige
menugrænseflade eller styrer optage- og billedvisningsfunktioner med fingerspidserne.

Den brugervenlige grænseflade gemmes
væk, når du vil koncentrere dig om at
tage billeder. Du kan dog altid hurtigt
få adgang til den med et enkelt tryk, og
menupunkterne i menuerne er nemme at
forstå og bruge.

I optageindstilling:
Ét-trykslukker

Følg motiv

Kæledyrsportrætindstilling

I billedvisningsindstilling:
Billedredigeringsfunktioner

Slideshow med
animerede effekter

Billedrulning med
fingerspidsen

Optagelse af HD-video
med et enkelt tryk
Optag 720p HD-videoer med et enkelt
tryk på den specielle knap, der sidder på
kameraets bagside.

Andre funktioner
• Fire avancerede funktioner til VR-billedstabilisering*
• Smart-portræt-system
• 20 optimerede motivprogrammer inklusive Automatisk
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motivvælger

• USB-opladning via opladningsadapter
(medfølger) eller pc

* Kameraet vælger og bruger kun de funktioner,
der er nødvendige for at optimere hvert billede.
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Ultraslank elegance med større rækkevidde.

14,0

megapixels

5x

zoom

LCD på

6,7 cm
(2,7")

5x vidvinkelzoom i et ultraslankt kamerahus

Optagelse af HD-video
med et enkelt tryk

Gemt i det elegante design og det ultraslanke
kamerahus på 18,4 mm finder du funktionel skønhed
med et NIKKOR-præcisionsobjektiv med 5x zoom
og 26-mm-vidvinkeldækning* samt en ydeevne
på 14,0 megapixels og Nikons højtydende EXPEED
C2-billedbehandlingsenhed.

Optag 720p HD-videoer med et enkelt
tryk på den specielle knap, der sidder på
kameraets bagside.

* 35 mm-format ækvivalent.

Filtereffekter til kreativ og sjov retouchering
Anvend kreative indbyggede filtereffekter, og skab nemt dine egne originale billeder direkte i
COOLPIX S3100. Vælg mellem filtereffekterne fiskeøjeobjektiv, miniature, selektiv farve, softfilter
eller stjernefilter, og mor dig med at give dine yndlingsbilleder et unikt kunstnerisk udseende.

Fiskeøjeobjektiveffekt

Miniatureeffekt

Selektiv farve

Softtilter

Stjernefilter

Andre funktioner
• Fire avancerede funktioner til VR-billedstabilisering*
• Kæledyrsportrætindstilling
• Smart-portræt-system
• 19 optimerede motivprogrammer inklusive Automatisk
motivvælger

• Følg motiv
• USB-opladning via opladningsadapter

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

(medfølger) eller pc

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

12,2

megapixels

4,2x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Klart f/1.8-objektiv og 12,2 MP
bagbelyst CMOS-billedsensor

COOLPIX P300 har et design, hvor
fremragende kameraegenskaber er presset
ind i et meget kompakt format. Fundamentet
for ydeevnen er et specialfremstillet f/1.8
NIKKOR-objektiv, der anvender glas 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.

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.

Softtilter

Flotte aftenbilleder, som kun et
hurtigt objektiv kan levere
Nyskabende teknologier, der hjælper dig
med at tage flotte billeder om aftenen,
går lige fra fordelene ved et objektiv
med hurtig blændeåbning, en bagbelyst
CMOS-billedsensor og højeffektive
VR-billedstabiliseringsfunktioner til
de optimerede motivprogrammer
Aftenportræt, Modlys (HDR) og
Aftenlandskab.

Low key

* 35 mm-format ækvivalent.

Optagelse af fuld HD-video
med stereolyd
Indfaldende lys

Lag med
metaltråde

Nostalgisk sepia

Indfaldende lys
Lag med metaltråde
og fotodioder
byttet om

Lag med
fotodioder

High key

Lag med
fotodioder
Lag med
metaltråde

Almindelig CMOS
(med forsideoplysning)

Optag fuld 1080p HD-video med stereolyd blot
ved at trykke på en knap. Du kan bruge optisk
zoom under optagelse. Og takket være den
indbyggede mini HDMI-port med
HDMI-CEC-understøttelse kan du
også få vist resultatet på et HD-tv*.
*HDMI-kabel er ekstraudstyr.

Bagbelyst CMOS-sensor

Andre funktioner
• Clear Color Display-skærm på 7,5 cm (3")
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med cirka 921.000 punkter og høj opløsning
• EXPEED C2-billedbehandlingsenhed
• Optagelse med kontinuerlig høj hastighed med
cirka 8 bps

• Avancerede funktioner til sammensatte

multieksponeringsbilleder, der giver smukke
håndholdte aftenportrætter
• Nem panoramaindstilling på 360°/180°
• Optagelse af slowmotion-videoer og hurtige videoer

• Skyder til kreative effekter til billedjustering
under optagelse

• Filtereffekter (under billedvisning)
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Slip kreativiteten løs med det ultimative kompakte kamera.

10,1

megapixels

7,1x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Udvidet ISO-kapacitet
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. En aftenindstilling med lavt støjniveau udvider
følsomheden til helt op til ISO 12800*, idet den minimerer støjen
ved høj ISO ved at kombinere output fra flere pixels for at gengive
optimerede resultater.
* Indstillingen kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.

Optimeret betjening tilpasset af brugeren
C

Det separate hurtigmenuhjul giver hurtig og sikker adgang til
ISO, hvidbalance, billedkvalitet, og indstillinger til andre alsidige
funktioner. Der er også et separat hjul til eksponeringskompensation,
der giver mulighed for direkte indstilling op til ±3 EV i trin på 1/3
EV. Du kan også forudindstille op til tre forskellige profiler for dine
foretrukne brændvidde- og kameraindstillinger og derefter skifte
mellem disse indstillinger blot ved at vælge U1, U2 eller U3 på
programhjulet.

Bob Krist

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

Ydeevne med præcision og
rækkevidde
COOLPIX P7000-kameraets 1/1,7" store
billedsensor af CCD-typen og Nikons EXPEED
C2-billedbehandlingsenhed er konstrueret
til at sikre høj opløsning, fine detaljer
og fremragende billedkvalitet samt sikre
systemydelse på højeste niveau. Et NIKKORvidvinkelobjektiv med 7,1x zoom, der er
udstyret med to ED-glaselementer og dækker
en stor brændvidde på 28-200 mm*, sikrer dig
maksimal frihed til at komponere billeder.
* 35 mm-format ækvivalent.

Kreative værktøjer til at udtrykke dig selv
Toneniveau-information er et effektivt værktøj, der viser toneniveauerne for ethvert
punkt på det komponerede billede, og giver dig mulighed for at foretage finjustering af
eksponeringskompensation, blændeåbning, lukkertid og endda også ISO-indstillinger.
Indikatoren for den virtuelle horisont gør det muligt at kontrollere den vandrette hældning
i realtid og se, om du holder kameraet lige i forhold til det vandrette plan.

Optagelse af HD-video
med stereolyd

Toneniveau-information

Indikator for virtuel horisont

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

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.

Andre funktioner
• Clear Color Display-skærm på 7,5 cm (3")

med cirka 921.000 punkter og høj opløsning
• Billedstabilisering med optisk objektivforskydnings-VR
• Indbygget gråfilter

• Forbedret NRW-format (RAW)
• Aktiv D-Lighting
• Alsidige AE- og hvidbalance-bracketingfunktioner
• Zoomhukommelse (hurtigt skift mellem syv
forudindstillede brændvidder)

• HDMI-forbindelse (HDMI-kabel er ekstraudstyr)
• Makrooptagelse fra en afstand på helt ned til 2 cm
9

Fremragende ydeevne med utrolig rækkevidde.

12,1

megapixels

36x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

36x optisk zoom dækker alle vinkler

Høj billedkvalitet til stillbilleder
og videoer
Som en ekstra hjælp til at tage flotte billeder
om aftenen eller under vanskelige lysforhold
er kameraet udstyret med en bagbelyst
CMOS-billedsensor med 12,1 effektive
megapixels, der sikrer højere følsomhed
med mindre støj. Billedstabilisering med
sensorforskydnings-VR og elektronisk VR
bidrager også til at give bedre billedkvalitet.
Og Nikons EXPEED C2-dobbeltbilledprocessor
leverer kraften til stor reduktion af støj og
forvrængning i videoer og korrektion af
forvrængning på stillbilleder, der er optaget
med meget store vidvinkler.

NIKKOR-objektivet med 36x zoom på COOLPIX P500 er udstyret med et EDglaselement, 22,5 mm vidvinkel- til 810 mm supertelefotodækning* samt
en helt ny zoomknap monteret på kameraets side til stabil håndtering. Den
alsidige rækkevidde og brændvidde udvides yderligere takket være en Clear
Color Display-vippeskærm på 7,5 cm (3") med cirka 921.000 punkter og høj
opløsning, der kan vippes helt op til 90 grader opad og 82 grader nedad.
* 35 mm-format ækvivalent.

Alsidige funktioner til optagelse med kontinuerlig høj hastighed

Optagelse af fuld HD-video
med stereolyd

Når du fotograferer i eksponeringsindstillingerne P/S/A/M, brugerindstilling eller
kæledyrsportrætindstilling, kan du ved at trykke på den nye specialknap til kontinuerlig
optageindstilling hurtigt skifte mellem enkeltbilledoptagelse og kontinuerlig optagelse
med hele 8 bps (cirka) til billeder med fuld opløsning (4000 x 3000)*. Andre kontinuerlige
optageindstillinger omfatter Kontinuerlig H (cirka 60 bps/12 bps) og præ-optagelsesbufferen.

Optag fuld 1080p HD-video med stereolyd
blot ved at trykke på en knap. Brug optisk
zoom, mens du optager, eller gem et
stillbillede, når du har lyst, ved at trykke
på udløserknappen. Og takket være den
indbyggede mini HDMI-port med HDMICEC-understøttelse kan du også få vist
resultatet på et HD-tv*.
*HDMI-kabel er ekstraudstyr.

*Op til fem billeder i træk.

Andre funktioner
• Optagelse af slowmotion-videoer og hurtige videoer
• Indstillingerne Aftenportræt, Modlys (HDR) og
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Aftenlandskab til optagelse af flotte billeder under
vanskelige forhold.

• Programhjul til nem adgang til nyttige funktioner
• Avancerede optageindstillinger (P, S, A og M)
• Elektronisk søger til at skarp, stabil optagelse
• Nem panoramaindstilling på 360°/180°
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

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

14,1

megapixels

21x
zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

21x zoom med mulighed for brug af vidvinkel

Komplet udvalg af VR-funktioner

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 megapixels og Nikons højtydende EXPEED C2-billedbehandlingsenhed maksimerer
billedkvaliteten og systemydelsen.

Billedstabilisering
med objektiv
forskydningsVR og elektronisk
VR kombineret
med bevægelses
registrering og
følsomhedsindstillinger på helt op til ISO
6400 hjælper med at sikre dig konstant
skarpe billeder. Den nye zoomknap på
kameraets side og det ergonomiske greb
bidrager også til stabil håndtering og let
betjening.

* 35 mm-format ækvivalent.

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

Uden VR

Med VR

Optagelse af HD-video med stereolyd
Optag 720p HD-videoer med stereolyd blot ved at trykke på en specialknap.
Du kan bruge optisk zoom under optagelse, og takket være den indbyggede mini
HDMI-port med HDMI-CEC-understøttelse kan du også få vist resultatet på et HD-tv*.
*HDMI-kabel er ekstraudstyr.

Andre funktioner
• Kontinuerlig optagelse af sport med 3 hastigheder
(H, M, L)
• Drives ved hjælp af almindelige R6-batterier (AA)

• Let automatisk indstilling med automatisk motivvælger
• Smart-portræt-system
• Kæledyrsportrætindstilling
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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Ultraslankt og et elegant design.

12,0

megapixels

4x

zoom

LCD på

6,7 cm
(2,7")

Ultraslankt og stilfuldt kamera
med 4x vidvinkelzoom
COOLPIX S2500 har et ultraslankt design, der er så elegant, at det
er en fornøjelse at holde. Og den funktionelle skønhed med et
NIKKOR-objektiv med 4x zoom og 27-mm-vidvinkeldækning*,
ydeevnen fra billedsensoren med 12,0 megapixels og Nikons
EXPEED C2-billedbehandlingsenhedens behandlingshastighed
og kvalitet gør det mindst lige så sjovt at bruge.

Automatisk motivvælger vælger automatisk
det bedste motivprogram til billedet
Portræt

Landskab

Aftenportræt

Aftenlandskab

Makro

Modlys

* 35 mm-format ækvivalent.

Hjælp til at tage konstant flotte billeder
Den automatisk motivvælger giver dig frihed til at koncentrere dig
om at komponere billeder i forskellige situationer ved automatisk
at vælge det bedste motivprogram ud fra forholdene. Funktionerne
Bevægelsesregistrering og Følg motiv registrerer og følger motivets
bevægelser og hjælper dig med at opnå tydelige billeder, når
du fotograferer motiver, der ikke vil stå stille. Og de avancerede
funktioner Smil-timer, Undgå lukkede øjne og Blødere hudtone i
Smart-portræt-systemet er med til at sikre, at du konsekvent opnår
vellykkede portrætter.

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

• Optagelse af VGA-video (cirka 30 bps)
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Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

Altid klar til at bevare minder optimalt.

10,1

megapixels

5x

zoom

LCD på

6,7 cm
(2,7")

Rækkevidde og effektivitet, der
får dig til at tage dig godt ud

Let automatisk indstilling
og Smart-portræt-systemet

COOLPIX L23 har et ultraslankt design,
høj ydeevne og avancerede funktioner,
som gør det nemt at fotografere. Og et
NIKKOR-objektiv med 5x zoom og 28-mmvidvinkeldækning* leverer den optiske
kvalitet og kompositionsmæssige frihed,
der gør, at du virkelig kan slippe
kreativiteten løs.

Med Let automatisk indstilling kan du ganske
enkelt tænde kameraet og begynde at optage,
mens den automatiske motivvælgerfunktion
vælger det motivprogram, der passer bedst til
forholdene. Avancerede funktioner i Smartportræt-systemet, der er med til at sikre, at du
konsekvent opnår vellykkede portrætter, omfatter
Ansigtsprioriteret AF, Smil-timer, Blinkeadvarsel,
Undgå lukkede øjne, Blødere hudtone og
Automatisk retouchering af røde øjne.

* 35 mm-format ækvivalent.

Tag billeder overalt med R6-batterier (AA)
COOLPIX L23 kører fint med almindelige alkalinebatterier (R6/AA),
litiumbatterier og genopladelige Ni-MH-batterier, så du behøver ikke at
bekymre dig om at løbe tør for strøm, næsten uanset hvor og hvornår.

Andre funktioner
• EXPEED C2-billedbehandlingsenhed
• Optagelse af VGA-video (cirka 30 bps)
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.
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14,1

megapixels

5x

zoom

OLED på

8,7 cm
(3,5")

Avanceret kamera med tydelig OLED-berøringsskærm.
Brillant OLED-skærm, der er en fryd at berøre og optage med

Andre funktioner

Kameraet har en stor OLED-berøringsskærm på 8,7 cm (3,5") med cirka 819.000 punkter og høj definition
(fuldskærms-VGA), der gengiver hver eneste detalje på billederne med levende farve og skarp kontrast.
Intuitiv styring af kamerafunktionerne med fingerspidserne kombineret med en bred synsvinkel på
næsten 180° gør det endnu sjovere at optage, vise og dele billeder.

• Ultraslankt med NIKKOR-objektiv

Brugervenlig grænseflade gør det sjovere at tage billeder og dele dem

• HDMI-forbindelse (HDMI-kabel

Den intuitive berøringsskærm og brugervenlige grænseflade gør det nemt og enkelt at bruge kameraet,
både når det vender lodret og vandret.

• Smart-portræt-system
• Let automatisk indstilling
• Filtereffekter til kreativ retouchering
• USB-opladning via opladningsadapter

Ikonvisning til og fra

14,1

5x

zoom

er ekstraudstyr)

(medfølger) eller pc

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

megapixels

VR-billedstabilisering

• Optagelse af 720p HD-video
med stereolyd

Klassificeringsfunktion
Ikonerne generer ikke
kompositionen af
billedet.

med 5x optisk zoom

• Fem avancerede funktioner til

LCD på

7,5 cm
(3")

Vis din passion i stor, smuk stil.
Forbedret projektor gør mange motiver endnu sjovere

Andre funktioner

En forbedret, indbygget projektor gør det muligt at projicere favoritbilleder eller videoer op på enhver
flad overflade ved tryk på en knap. Billederne kan ses samtidig på kameraets LCD-skærm, så betjeningen
bliver meget nemmere og meget mere effektiv. 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. Interaktiv betjening med en enkel
berøring giver også mulighed for at skrive noter eller tegne illustrationer
direkte på projicerede billeder blot ved at berøre den store berøringsskærm
på 7,5 cm (3") med cirka 460.000 punkter og høj opløsning.

• Optagelse af 720p HD-video
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musik og effekter

• Fem avancerede funktioner til
VR-billedstabilisering

• Smart-portræt-system
• Automatisk motivvælger
• Trådløs fjernbetjening medfølger

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

(1280 x 720, 30 bps)

• NIKKOR-vidvinkelobjektiv med 5x zoom
• Filtereffekter til retouchering
• Nem oprettelse af slideshow med

*1	Målinger, målingsbetingelser og notationsmetoder
er i overensstemmelse med ISO 21118.
*2	Baseret på kontinuerlig brug af et fuldt opladet EN-EL12batteri ved 25 °C.
Bemærk! De billeder, der vises på denne side, er simulerede.

12,1

10x

megapixels

zoom

LCD på

7,5 cm
(3")

Bagbelyst CMOS-sensor hjælper dig med at indfange de særlige øjeblikke.
Sikker optagelse selv under vanskelige lysforhold

Andre funktioner

Med indstillingen Aftenportræt kan du tage flotte håndholdte billeder om aftenen. Efter at have
optaget en række tydelige billeder af baggrunden optager COOLPIX S8100 ét billede mere med flash for
at fotografere motivet og fletter derefter alle billederne for at skabe et enkelt færdigt billede. Kameraet
opnår dette ved at kombinere billedstabiliseringsfordelene ved objektivforskydnings-VR med den
bagbelyste CMOS-billedsensors evne til hurtigt at eksponere og flette en række billeder.

• Clear Color Display-skærm på 7,5 cm (3")

Flotte resultater

Flotte optagelser af både motivet og baggrunden

Motiv og
baggrund
flettet

Optagelse
af motiv
med flash

En række
baggrundsbilleder

med cirka 921.000 punkter og
høj opløsning
• NIKKOR-præcisionsobjektiv med ED-glas
og 10x zoom
• Optagelse af fuld 1080p HD-video
med stereolyd
• Skyder til kreative effekter til
billedjustering under optagelse
• Makrooptagelse fra en afstand på
helt ned til 1 cm
• USB-opladning via opladningsadapter
(medfølger) eller pc

Hurtig respons og optagelse med høj hastighed
Hold dig på forkant med situationen ved hjælp af den hurtige opstart, AF-funktionens høje hastighed
og den korte tid, der går mellem hvert billede. Du kan også optage fem fortløbende billeder så hurtigt
som 10 bps (cirka) ved maksimal størrelse (4000 x 3000). Andre højhastighedsindstillinger omfatter
Kontinuerlig indstilling og Præ-optagelsesbuffer.

12,2

megapixels

5x

zoom

LCD på

6,7 cm
(2,7")

Slank skønhed, der er klar til aftenen med stil.
Fem avancerede teknologier til flotte billeder selv om aftenen

Andre funktioner

Avanceret flashstyring og billedstabilisering med objektivforskydnings-VR kombineret med forbedret
bevægelsesregistrering, ISO 3200-kapacitet samt en indstilling til automatisk registrering og eksponering
ved optagelse med stativ og håndholdt optagelse hjælper med at sikre dig flotte billeder selv ved svagt lys.

• NIKKOR-vidvinkelobjektiv med 5x zoom
• Optagelse af 720p HD-video (1280 x 720,

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.

30 bps)

• Smart-portræt-system
• Automatisk motivvælger
• Følg motiv-funktion med automatisk
fastlåsning

• USB-opladning via opladningsadapter

Hurtig reaktion giver dig kontrol over øjeblikket

(medfølger) eller pc

Hurtig opstart, hurtig AF-fokusering plus kort tid mellem hvert billede
sikrer, at du altid er klar til at bevare de værdifulde øjeblikke.

12,2 megapixels, ISO 100, autoprogram

Bemærk! Med undtagelse af de billeder, der bringer optagedata,
		
er de billeder, der vises på denne side, simulerede.
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FØRS TEKL ASSES
-FUNKTIONER
Billedstabilisering

Smart-portræt-system

VRbilledstabilisering

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 objektivforskydnings- eller sensorforskydningsVR, som kompenserer for kamerarystelse, 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.

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

Alle modeller

Uden Blødere hudtone

Ansigtsprioriteret AF

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.

Smil-timer
Uden VR

Alle modeller

Smil-timer aktiverer automatisk lukkeren, når dit motiv
smiler, for på den måde at hjælpe dig med at fastholde
øjeblikket.

Med VR

Bevægelsesregistrering

Smil-timer TIL
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

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.

Blinkeadvarsel

Alle modeller

Funktionen Blinkeadvarsel advarer dig, når dit motiv blinker under
eksponeringen, så du kan tage billedet igen med det samme.

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

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.
Automatisk
motivvælger

Back
Illuminated
Bagbelyst
CMOS-sensor
CMOS
Sensor

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

Backside Illumination
CMOS Sensor

Indfaldende lys

Indfaldende lys
Lag med metaltråde
og fotodioder
byttet om

アウトラインあり

Lag med metaltråde

Med Blødere hudtone

Lag med fotodioder

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.
Følg
motiv

Lag med fotodioder

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

Lag med metaltråde
Almindelig CMOS
(med forsideoplysning)

Bagbelyst CMOS-sensor

Clear Color
Display

Fuld HD-video

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

HD-video

Optag HD-videoer ved 720p. Visse COOLPIX-modeller med Fuld HD-video
funktion gør det muligt at 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.
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Projektor

Projicer dine favoritbilleder eller videoer op på en hvilken som helst plan
overflade. Det kan være enkeltbilleder eller et slideshow, hvor der også
er mulighed for musik og ekstra effekter.
Bemark!	Funktionens tilgangelighed varierer fra kameramodel til kameramodel.
De billeder, der vises pa denne side, er simulerede.

Specifikationer

Sølv
Sort
Rød

Violet
Sølv
Sort

Rød
Sølv
Sort

Rød
Lyserød

Bronze
Lilla

Lilla
Sølv
Sort
Rød

Gul
Blå
Lyserød

Sort

Effektive pixels

12,1 mio.

16,0 mio.

14,0 mio.

14,0 mio.

12,2 mio.

Objektiv

NIKKOR med 18x zoom;
4,5-81,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]
svarende omregnet til: 25450 mm); f/3.5-5.9; digital
zoom: op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]
svarende omregnet til:
ca. 1800 mm)

NIKKOR med 7x zoom;
5,0-35,0 mm (billedvinkel
i 35 mm-format [135]
svarende omregnet til: 28196 mm); f/3.7-5.6; digital
zoom: op til 4x (billedvinkel
i 35 mm-format [135]
svarende omregnet til:
ca. 784 mm)

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

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

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

Fokusområde
(fra objektiv)

50 cm til uendelig (∞),
makrofotograferings
indstilling: 4 cm til
uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makrofotograferings
indstilling: 3 cm til
uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makrofotograferings
indstilling: 10 cm til
uendelig (∞)

50 cm til uendelig (∞),
makrofotograferings
indstilling: 10 cm til
uendelig (∞)

30 cm til uendelig (∞),
makrofotograferings
indstilling: 3 cm til
uendelig (∞)

Skærm

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

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

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

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

TFT LCD-skærm
på 7,5 cm (3”) med
cirka 921.000 punkter,
bred 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 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)

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

Strøm Medfølger
kilder

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

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

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

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62G,
batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62G,
batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Batteribrugstid*1

Cirka 270 billeder
med EN-EL12-batteri

Cirka 210 billeder
med EN-EL12-batteri

Cirka 190 billeder
med EN-EL19-batteri

Cirka 220 billeder
med EN-EL19-batteri

Cirka 240 billeder
med EN-EL12-batteri

Mål (B x H x D)

Cirka 104,8 x 62,0 x
34,6 mm uden
fremspringende dele*4

Cirka 97,9 x 58,0 x
26,6 mm uden
fremspringende dele*4

Cirka 95,0 x 56,8 x
19,9 mm uden
fremspringende dele*4

Cirka 93,5 x 57,5 x
18,4 mm uden
fremspringende dele*4

Cirka 103,0 x 58,3 x
32,0 mm uden
fremspringende dele*4

Vægt

Cirka 214 g med batteri og
SD-hukommelseskort*4

Cirka 175 g med batteri og
SD-hukommelseskort*4

Cirka 131 g med batteri og
SD-hukommelseskort*4

Cirka 118 g med batteri og
SD-hukommelseskort*4

Cirka 189 g med batteri og
SD-hukommelseskort*4

Ekstraudstyr

*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 DCG-005-2009-retningslinjerne.

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere alt efter land.
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Specifikationer

Sølv
Sort

Rød
Lyserød

Effektive pixels

10,1 mio.

12,1 mio.

14,1 mio.

12,0 mio.

Objektiv

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: ca. 800 mm)

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

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

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: ca. 432 mm)

Fokusområde
(fra objektiv)

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

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

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

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

Skærm

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

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

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

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

Lagringsmedier

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 (ækvivalent med 6400),
Auto (automatisk forøgelse
ISO 100-800), Fast auto-ISO
(ISO 100-200, 100-400)

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

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

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

Strømkilder Medfølger

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

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

Fire LR6/L40-alkaline-batterier (AA)

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

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

Lysnetadapter EH-62A,
batterioplader MH-61

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

Lysnetadapter EH-62G,
batterioplader MH-66

Batteribrugstid*1

Cirka 350 billeder
med EN-EL14-batteri

Cirka 220 billeder
med EN-EL5-batteri

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

Cirka 220 billeder
med EN-EL19-batteri

Mål (B x H x D)

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

Cirka 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
uden fremspringende dele*4

Cirka 109,9 x 76,5 x 78,4 mm
uden fremspringende dele*4

Cirka 93,1 x 57,1 x 20,0 mm
uden fremspringende dele*4

Vægt

Cirka 360 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Cirka 494 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Cirka 431 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Cirka 117 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Ekstraudstyr

18

Rød
Sort

Sort

Sort

*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 DCG-005-2009-retningslinjerne.
*5 Ved brug af fire AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.
*6 Ved brug af to AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier.

Lyserød
Sølv
Sort

Rød
Blå

Rød
Sort

Grøn
Sort

Sort
Rød

Sort
Sølv
Lyserød

Lilla
Blå
Rød

10,1 mio.

14,1 mio.

14,1 mio.

12,1 mio.

12,2 mio.

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

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: ca. 700 mm)

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: ca. 560 mm)

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: ca. 1200 mm)

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: ca. 280 mm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHC/SDXChukommelseskort*2

SD/SDHChukommelseskort*2

Auto (automatisk forøgelse
til ISO 80-1600)

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

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

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

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

To LR6/L40-alkaline-batterier (AA)

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

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

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

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

To genopladelige Ni-MH
batterier EN-MH2,
lysnetadapter EH-65A,
batterioplader MH-72/MH-73

Lysnetadapter EH-62D,
batterioplader MH-63

Lysnetadapter EH-62F

Lysnetadapter EH-62F,
batterioplader MH-65

Lysnetadapter EH-62D,
batterioplader MH-63

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

Cirka 150 billeder
med EN-EL10-batteri

Cirka 220 billeder
med EN-EL12-batteri

Cirka 210 billeder
med EN-EL12-batteri

Cirka 200 billeder
med EN-EL10-batteri

Cirka 96,7 x 59,9 x 29,3 mm
uden fremspringende dele*4

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

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

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

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

Cirka 170 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Cirka 133 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Cirka 180 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Cirka 209 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Cirka 132 g med batteri
og SD-hukommelseskort*4

Bemærk! Kameraudvalg og farver kan variere alt efter land.
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www.nikon.dk
Microsoft®, Windows®, Windows VistaTM og Windows® 7 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande. Macintosh®, Mac ® OS og QuickTime ® er enten 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. Produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive virksomheder. De billeder, der vises på skærme i denne brochure, er simulerede.

Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser fra fabrikantens side.
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FOR AT OPNÅ OPTIMALE RESULTATER ANBEFALES DET AT LÆSE BRUGSANVISNINGEN
GRUNDIGT. NOGET AF DOKUMENTATIONEN FINDES UDELUKKENDE PÅ CD-ROM.
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