Digitale kameraer
Forår 2008

smart og elegant
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Nikon har tradition for at fremstille kameraer og objektiver i topklasse,
og vi fortsætter denne entusiastiske indstilling til fotografering med
COOLPIX-seriens førsteklasses ultrakompakte digitalkameraer. COOLPIXkameraerne har Nikons unikke karakteristika, integritet og alsidighed,
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hvilket tydeligt fremgår af de markante serier Performance, Style og
Life. Samtidig er betjeningen af Nikons COOLPIX-kameraer lige så
elegant som deres design og intelligente ydeevne, hvilket vil hjælpe dig
med at indfange hvert inspirerende øjeblik – med stil.
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Et COOLPIX til at styrke enhver entusiasme
Uanset, hvilken kombination af avanceret ydeevne, stilfuld elegance eller brugervenlige
funktioner du ønsker, ﬁndes der en fremragende COOLPIX-model, som kan løfte din
entusiasme ved fotografering til nye højder.

Verdens mest kompakte design*
Verdens hurtigste opstartstid*
Opløsning på 10,0 megapixels
4x zoom med mulighed for brug af
28 mm-vidvinkel
2,7” LCD-skærm med høj opløsning
Optisk VR-billedstabilisering
ISO 3200-kapacitet

●
●
●
●
●
●
●

* Blandt konkurrerende modeller udstyret med 28 mm zoomobjektiv (svarende
til 35 mm-format) og optisk vibrationsreduktion pr. 1. januar 2008 (i henhold til
undersøgelser foretaget af NIKON CORPORATION).

●
●
●
●

●
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●
●
●

*1 Blandt konkurrerende modeller udstyret med 18x zoom pr. 4. marts 2008 (i henhold til
undersøgelser foretaget af NIKON CORPORATION).

●

Opløsning på 10,1 megapixels
Verdens mindste*1 kamera med 18x zoom
Elektronisk søger
2,7” LCD-skærm med høj opløsning
Optisk VR-billedstabilisering
ISO 6400-kapacitet*2
Eksponeringsindstillinger (P/S/A/M)

Opløsning på 8,0 megapixels
3x zoom
2,5” LCD-skærm
Optisk VR-billedstabilisering
ISO 2000-kapacitet

*2 ISO 3200 og 6400 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.
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Opløsning på 8,1 megapixels
5x zoom
Elektronisk søger
2,5” LCD-skærm
Optisk VR-billedstabilisering
ISO 2000-kapacitet
Kompatibelt med AA-batterier
Eksponeringsindstillinger (P/M)

Opløsning på 9,0 megapixels
3x zoom
3,0” LCD-skærm med høj opløsning
Optisk VR-billedstabilisering
my Picturetown – direkte trådløs
overførsel til internet og e-mail
ISO 3200-kapacitet
Pictmotion

●
●
●
●
●
●
●

Verdens mest kompakte design*
Opløsning på 10,0 megapixels
5x zoom
2,5” LCD-skærm med høj opløsning
Elektronisk VR-billedstabilisering
ISO 2000-kapacitet

Opløsning på 8,0 megapixels
3x zoom
3,0” LCD-skærm med høj opløsning
Anti-shake AE
Kompatibelt med AA-batterier
Let autoindstilling
ISO 1600-kapacitet

●
●
●
●
●
●

* Blandt kompakte digitalkameraer med 10 effektive megapixels og udstyret med 5x tilbagetrækkelig
zoom pr. 1. januar 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af NIKON CORPORATION).

●
●
●
●
●
●
●

Opløsning på 8,0 megapixels
3x zoom
2,5” LCD-skærm med høj opløsning
Elektronisk VR-billedstabilisering
ISO 2000-kapacitet

Opløsning på 7,1 megapixels
3x zoom
2,8” LCD-skærm med høj opløsning
Anti-shake AE
Kompatibelt med AA-batterier
Let autoindstilling
ISO 1600-kapacitet

Opløsning på 9,0 megapixels
3x zoom
3,0” LCD-skærm med høj opløsning
Optisk VR-billedstabilisering
ISO 3200-kapacitet
Pictmotion
5

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

VRbilledstabilisering

Bedre billeder
i svagt lys

FØRSTE KLASSES
FUNKTIONER
COOLPIX-kameraernes indbyggede
teknologi giver dig en fordel, når det gælder

Ganske
enkelt bedre
portrætter

om at tage flotte billeder på en nemmere
og sjovere måde. De har nyskabende
funktioner, der giver bedre mulighed for at
tage billeder i mange flere situationer end
før, hjælper med at optimere billederne og

Lysbilledshows på
kameraet med musik

gør det sjovere at dele resultaterne.

Friheden ved trådløs
billedoverførsel
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VR-billedstabilisering

VR i svagt lys

VR med lange lukkertider

Nikons COOLPIX-kameraer benytter VR-teknologi, så du kan tage billeder uden rystelser under ustabile forhold eller
med lange lukkertider. Visse modeller er udstyret med én af to typer optisk vibrationsreduktion (VR): Lens Shift VR,
der giver skarpe og stabile billeder, og som er nyttig til optagelse og hurtigere komposition med LCD-skærmen, og
Image Sensor Shift VR, der ﬂytter billedsensoren, så du opnår nøjagtig kompensation for kamerarystelser. Andre
modeller er udstyret med elektronisk VR, som anvender bevægelsesdata til billedbehandlingen og forvandler slørede
billeder til ﬂotte, skarpe resultater.
Uden VR

Med VR

Uden VR

Med VR

Bedre billeder i svagt lys
Visse COOLPIX-modeller har større ISO-kapacitet end
traditionelle kompakte digitalkameraer. Den store
ISO-kapacitet er en spændende fordel, der giver flere
fotograﬁske muligheder, fremragende eksponering under
udfordrende forhold, øget udvalg af mulige motiver og
mulighed for at indfange smukke motiver uden at gå på
kompromis med det naturlige lys.

Fotografering i svagt lys

Fotografering af motiver i hurtig
bevægelse

Højere lysfølsomhed giver bedre
fotografering i svagt lys, så resultatet
er ﬂotte billeder uden behov for brug
af ﬂash eller øget eksponering.
Med normal følsomhed

Høj ISO-kapacitet gør det muligt at vælge
kortere lukkertider, hvilket gør det nemt at
indfange motiver i hurtig bevægelse med
betydeligt større klarhed.

Med høj følsomhed

Med normal følsomhed

Med høj følsomhed

Ansigtsprioriteret AF

D-Lighting

Indbygget rød-øje-retouchering

Den smarte funktion Ansigtsprioriteret AF fås kun med
Nikons COOLPIX-kameraer og hjælper med at opnå
ﬂotte, skarpe portrætter, uanset hvor på billedet motivet
befinder sig. Da funktionen automatisk registrerer
ansigter på billedet, kan du frit trykke på udløseren og
tage skarpe portrætter med fokus på det ønskede sted.

Kun Nikon benytter D-Lighting – en unik teknologi,
som gør det muligt at redde undereksponerede
billeder eller billeder taget med for meget modlys.
Denne nyskabende funktion kan benyttes i billedvisningsindstillingen. og opretter automatisk en
kopi af billedet, hvor der tilføjes lys og detaljer på
de steder, hvor det er nødvendigt, samtidig med at
områder med korrekt eksponering bevares som de
er. Resultatet er billeder, som forbedres betydeligt på
meget mere naturlig vis.

COOLPIX-kameraer giver mulighed
for avanceret rød-øje-reduktion,
der overgår alle andre kompakte
digitalkameraers. Først bruges der
en række præ-flash, der påvirker
motivets pupiller og får dem til
at trække sig sammen. Derefter
analyserer kameraet billedet for
røde øjne og retoucherer dem
automatisk, før billedet gemmes i
hukommelsen.

Bemærk: Under visse optageforhold kan der forekomme begrænsninger
i systemets effektivitet.

Uden D-Lighting

Med D-Lighting

Pictmotion – lysbilledshows på kameraet med musik
Pictmotion er meget mere end blot et lysbilledshow. Det giver dig mulighed for at dele
fornøjelsen ved fotografering med andre på en meget mere kreativ og underholdende
måde. Du skal blot vælge nogle af dine foretrukne billeder og ﬁlmklip, vælge en visuel stil
og vælge mellem op til fem forudinstallerede lydspor eller indlæse op til ti nye lydspor, som
passer til stemningen*. Kameraet laver derefter automatisk et Pictmotion-filmklip, hvor
hastigheden og overgangene bestemmes af musikken og stilen. Filmklippet kan vises hvor
som helst og når som helst på kameraets store, tydelige LCD-skærm.

Foretrukne billeder

Pictmotion

Foretrukken musik

by muvee

Stil

* Indlæsning af ekstra lydspor er kun muligt via Software Suite til Windows.

my Picturetown med trådløs overførsel
Nikon har ændret fotografernes virkelighed ved som de første at benytte indbyggede
Wi-Fi-funktioner til kompakte digitalkameraer, hvilket betyder en revolutionerende ny frihed.
Udvalgte COOLPIX-modeller anvender Nikon-teknologi, der gør det nemt at oprette forbindelse
til et trådløst netværk hjemme eller fra et hvilket som helst Wi-Fi-hotspot*. Med denne funktion
kan du få adgang til Nikons my Picturetown-tjeneste – et websted med lagrings-, visnings- og
overførselsfunktioner, hvor du kan gemme billeder og dele dem med andre.

Trådløst LAN

my Picturetown

* Anvendelse kan variere afhængigt af land og område.
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Nikons omfattende koncept inden for digital billedbehandling EXPEED bygger på den knowhow og
teknologi, vi har akkumuleret gennem vores lange tradition for udvikling inden for fotografering
og digital billedbehandling. De skræddersyede behandlingssystemer til alle COOLPIX-kameraer
anvender optimeret teknologi baseret på EXPEED-konceptet, så du får naturligt udseende billeder
af højeste kvalitet, hurtig respons og en generelt høj ydeevne.
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Alle Nikons COOLPIX-kameraer er udstyret med NIKKOR-objektiver med zoom.
De ﬂotte farver og knivskarpe billeder, som hvert eneste objektiv frembringer,
skyldes stolte traditioner for fremstilling af kameraer med præcisionsoptik.
Og hvert eneste objektiv repræsenterer samme målsætning om nyskabende
design, godt håndværk, streng kvalitetskontrol og pålidelighed, der gør
navnet NIKKOR synonymt med fremragende billeder.
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Sort

E l e g a n t

Verdens mest kompakte supertelekamera
COOLPIX P80 giver dig enestående kompositionsfrihed
takket være et NIKKOR-objektiv med 18x zoom, der dækker
alt lige fra 27-mm-vidvinkel- til 486-mm-supertelebilleder.
Og alle disse funktioner er presset sammen i det mindste
kamerahus i klassen*, hvilket betyder endnu større frihed.
*Blandt konkurrerende modeller udstyret med 18x zoom pr. 4. marts 2008
(i henhold til undersøgelser foretaget af NIKON CORPORATION).

f o k u s

p å

Avancerede optageindstillinger
(P, S, A og M)
Programhjulet giver hurtig adgang til større personlig
kontrol over kameraet og de mange kreative muligheder, der
ﬁndes med eksponeringsindstillingerne programautomatik
[P], lukkertidsprioritet [S], blændeprioriteret automatik [A]
og manuel [M].

VR-billedstabilisering
Nikons image sensor shift VR til billedstabilisering
kompenserer for kamerarystelser, så resultatet bliver
tydeligere og skarpere billeder i svag belysning eller under
ustabile forhold.

r e n

k a m e r a f u n k t i o n .

ISO 6400-kapacitet
Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 6400* med manuel
styring samt automatisk styring (ISO 64-800) og indstillinger
for høj ISO giver nye muligheder for at tage skarpere og
mere naturligt udseende billeder i svag belysning og for
at indfange motiver i hurtig bevægelse med enestående
klarhed. Derudover er det også muligt at begrænse
følsomheden fra ISO 64 til 100, 200 eller 400 ved hjælp af
funktionen Fast auto-ISO.
*ISO 3200 og 6400 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536)
eller mindre.

Indstillingen Sport kontinuerlig hast
Indstillingerne til kontinuerlig optagelse med høj hastighed
sørger for at holde dig på omgangshøjde med næsten ethvert
hurtigt motiv. Med COOLPIX P80 kan du tage helt op til 30
billeder i træk* med 13 billeder pr. sek. ved hjælp af Sport
kontinuerlig hast. Derudover kan du også fotografere med 6
billeder pr. sek. eller 4 billeder pr. sek.
*Funktionen kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller
mindre.
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Andre funktioner
• Skarphed med 10,1 effektive megapixels
• Utroligt tydelig 2,7” LCD-skærm med høj opløsning og
•
•
•
•
•
•

bredt synsfelt
Elektronisk søger til at tage skarpe, stabile billeder
Billedoptimering (inklusive monokrom ﬁltereffekt)
Forvrængningskontrol
Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og fokuserer
på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter
taget med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer
eksponeringen, så undereksponerede billeder reddes

Sort

T r a d i t i o n e l t

k a m e r a d e s i g n

m e d

p å l i d e l i g

y d e e v n e .

Klarhed på 8,1 megapixels med 5x zoom

Praktiske optageindstillinger

ISO 2000-kapacitet

Et imponerende højt antal megapixels giver billeder med
naturtro farver og flotte detaljer samt mulighed for at forstørre
billederne betydeligt – og stadig opnå utroligt flotte billeder.
Og kvalitetsoptikken i et 36-180mm 5x Zoom-NIKKOR-objektiv
(svarende til 35 mm) giver optimal billedkvalitet og frihed til at
komponere billeder.

Med programhjulet kan du vælge eksponeringsindstillingerne
programautomatik [P] og manuel [M],
der giver større personlig kontrol over
kameraets funktion, for ikke at tale
om et udvalg af 15 indstillinger til
optimering af motiver og ﬁre forskellige
indstillinger for ﬁlmklip.

Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 2000 med manuel styring
eller automatisk styring (op til ISO 800) giver nye muligheder
for at tage skarpere og mere naturligt udseende billeder i svag
belysning eller for at indfange motiver i hurtig bevægelse med
enestående klarhed.

VR-billedstabilisering

Kameraet er kompatibelt med AA-batterier, som
sælges over hele verden, og derfor kan du ufortrødent
tage billeder praktisk talt overalt uden at bekymre dig
om at skulle oplade eller løbe tør for batterier.

Nikons image sensor shift VR til billedstabilisering kompenserer
for kamerarystelser, så resultatet bliver tydeligere og skarpere
billeder i svag belysning eller under ustabile forhold. VRvibrationsreduktionens stabiliserende virkning gør det også
nemmere at tage ﬂotte billeder.

AA-batterier så du kan tage billeder overalt

Andre funktioner
• Elektronisk søger til at tage skarpe, stabile billeder
• Utroligt klar 2,5” LCD-skærm
• Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og
•
•

fokuserer på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter
taget med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer
eksponeringen, så undereksponerede billeder
reddes
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Sort
Sølv

D e t

m i n d s t e * .

D e n

h u r t i g s t e

o p s t a r t * .

H e l t

u i m o d s t å e l i g t .

Verdens mest kompakte design*

Verdens hurtigste opstartstid i sin klasse

VR-billedstabilisering

COOLPIX S600 er en fornøjelse at have med sig på farten og
fotografere med, lige fra det robuste og praktiske design
takket være verdens mindste* kompakte hus i rustfrit stål
til de store, godt placerede knapper og den 2,7” store LCDskærm med høj opløsning.

COOLPIX S600 er optimeret til verdens hurtigste opstartstid*, så
du kan indfange de helt særlige øjeblikke, når du oplever dem.
Kameraet har en opstartstid på mindre end 0,7 sek. og hurtig
autofokus.

Nikons optiske lens shift VR til billedstabilisering kompenserer
for kamerarystelser, så resultatet bliver tydeligere og
skarpere billeder i svag belysning
eller under ustabile forhold. VRvibrationsreduktionen er altid
aktiveret, og den stabiliserende
effekt gør det nemt at komponere
og optage billeder.

* Blandt konkurrerende modeller udstyret med 28 mm zoomobjektiv (svarende
til 35 mm-format) og optisk vibrationsreduktion pr. 1. januar 2008 (i henhold til
undersøgelser foretaget af NIKON CORPORATION).

ISO 3200-kapacitet
Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 3200 med manuel
styring eller automatisk styring (op til ISO 800) giver nye
muligheder for at tage skarpere og mere naturligt udseende
billeder i svag belysning eller for at indfange motiver i hurtig
bevægelse med enestående klarhed.
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Andre funktioner
• Skarphed med 10,0 effektive megapixels
• Aktivt barn – kameraet forfølger automatisk motivet
•
•
•
•
•

og fokuserer på det, når der trykkes på knappen OK.
Indstillingen Pasteller – skaber et blødt, impressionistisk
billede, hvis indstillingen aktiveres, før billedet tages
Utroligt tydelig 2,7” TFT LCD-skærm med cirka 230.000
pixels, bredt synsfelt og antireﬂekterende belægning
Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og
fokuserer på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter
taget med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer
eksponeringen, så undereksponerede billeder reddes

Sølv
Sort
Blå

S m a r t ,

h u r t i g

o g

k o m p a k t

e l e g a n c e .

Verdens mest kompakte design*

NIKKOR-objektiv med 5x zoom

Indstillingen Smil og Blinkeadvarsel

COOLPIX S200 oser af stilfuld elegance, og med den høje
ydeevne og de avancerede funktioner i kamerahuset,
som er det mindste blandt konkurrerende kompakte
digitalkameraer, ligger kameraet godt i hånden og er nemt
at bruge.

Med den exceptionelle billedkvalitet, der betyder større
kreativ frihed, skiller NIKKOR-objektivet med 5x zoom
(svarende til 35 mm) til COOLPIX S550 sig virkelig ud fra
mængden. Og takket være fire asfæriske elementer og
en telerækkevidde på op til 180 mm giver objektivets
førsteklasses NIKKOR-optik dig mulighed for makrooptagelse
fra en afstand på helt ned til 10 cm fra motivet.

Indstillingen Smil og Blinkeadvarsel hjælper med at gengive
de dejlige smil i det korte øjeblik, de kommer frem.
Indstillingen Smil udløser automatisk lukkeren, når det
valgte motiv smiler, så du kan indfange de glade ansigter.
Indikatoren for Smil, der aktiveres via indstillingen Portræt,
viser en måler, der ændres, når kameraet registrerer et
smil. Funktionen Blinkeadvarsel advarer dig, når kameraet
mener, at motivet har blinket, så du kan tage billedet igen
med det samme.

* Blandt kompakte digitalkameraer med 10 effektive megapixels og udstyret
med 5x tilbagetrækkelig zoom pr. 1. januar 2008 (i henhold til undersøgelser
foretaget af NIKON CORPORATION).

VR-billedstabilisering
Elektronisk VR-billedstabilisering kompenserer for effekterne
af kamerarystelser og giver skarpere billeder. Du får dermed
frihed til at koncentrere dig om at indfange de helt særlige
øjeblikke uden at bekymre dig om små håndbevægelser,
især i svagt lys.

Ydeevne med opløsning på 10,0
megapixels
Det betyder masser af skarp opløsning til at indfange de
fineste detaljer, kreativ beskæring og oprettelse af flotte
forstørrelser. Optimeret ydelse og farvegengivelse er en
avanceret ny billedbehandlingsfunktion.

Andre funktioner
• Utroligt tydelig 2,5” LCD-skærm med høj opløsning og
•
•
•
•

antireﬂekterende belægning
Høj følsomhed på op til ISO 2000
Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og
fokuserer på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter
taget med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer
eksponeringen, så undereksponerede billeder reddes
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Lys bronze
Sort
Lilla

D e n

f u n k t i o n e l l e

Skarphed med 8,0 effektive
megapixels
Et imponerende antal megapixels gør COOLPIX S520 i
stand til at indfange billeder med fængslende farver og
enestående detaljer. Det betyder også, at du kan lave store
forstørrelser af billederne, som stadig er utrolig ﬂotte.

e l e g a n c e

v e d

e n e s t å e n d e

o g

VR-billedstabilisering

Indstillingen Mad

Nikons optiske lens shift VR til billedstabilisering
kompenserer for kamerarystelser, så resultatet bliver
tydeligere og skarpere billeder i svag belysning eller under
ustabile forhold. Vibrationsreduktionen (VR) er altid
aktiveret, og den stabiliserende effekt hjælper dig også med
at komponere og tage billeder uden problemer.

Dette nye motivprogram hjælper med at tage bedre billeder
af mad i restauranter eller steder med dæmpet belysning, hvor
der ikke må bruges flash. Det
giver dig mulighed for at komme
tæt på motivet, og gør det også
nemt at justere hvidbalancen,
hvis det er nødvendigt.

ISO 2000-kapacitet
Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 2000 med manuel
styring eller automatisk styring (op til ISO 1600) giver nye
muligheder for at tage skarpere og mere naturligt udseende
billeder i svag belysning eller for at indfange motiver i hurtig
bevægelse med enestående klarhed.
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a l s i d i g h e d

o p t i s k

V R .

Andre funktioner
• Stor 2,5” LCD-skærm med cirka 153.000 pixels og
•
•

Favoritmotiver

•

Du kan ganske enkelt vælge dine tre foretrukne
motivprogrammer og registrere dem, så de vises i
hovedindstillingsmenuen og dermed bliver nemmere at
bruge. Og du kan nemt udskifte dem efter behov.

•

antireﬂekterende belægning
Funktionen Favoritbilleder – organiserer og gemmer
billederne i albums i kameraet
Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og fokuserer
på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Ansigtszoom – zoomer ind på motivets ansigt under
visning af billeder, der er taget med Ansigtsprioriteret AF
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter taget
med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer eksponeringen,
så undereksponerede billeder reddes

Sølv
Sort
Blå
Lyserød
Rød

F u n k t i o n e l

e l e g a n c e

i

e t

s l a n k t

Elegant aluminiumhus, 18 mm slankt

VR-billedstabilisering

COOLPIX S210 oser af stil, og med de avancerede funktioner
og den høje ydeevne i kameraets ultraslanke design ligger
kameraet godt i hånden og er nemt at bruge.

Elektronisk VR-billedstabilisering kompenserer for effekterne
af kamerarystelser og giver skarpere billeder. Du får dermed
frihed til at koncentrere dig om at indfange de helt særlige
øjeblikke uden at bekymre dig om små håndbevægelser.

ISO 2000-kapacitet
Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 2000 gør det muligt at
bruge korte lukkertider for at undgå slørede billeder ved
fotografering af motiver i bevægelse eller på steder med
utilstrækkeligt lys. ISO-følsomheden optimeres automatisk i
indstillingen High-Sensitivity.

u i m o d s t å e l i g t

k a m e r a h u s .

Andre funktioner
• Skarphed med 8,0 effektive megapixels
• Stor 2,5” LCD-skærm med cirka 230.000 pixels, bredt
•
•
•

synsfelt og antireﬂekterende belægning
Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og fokuserer
på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter
taget med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer
eksponeringen, så undereksponerede billeder reddes
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Sortlilla

E l e g a n t

n y

l ø s n i n g

t i l

o g

b i l l e d v i s n i n g

m e d

s t i l .

my Picturetown med trådløs e-mail og lagring (kun COOLPIX S52c)

Buet design

Send dine billeder gennem luften. Den indbyggede Wi-Fi-funktion giver trådløs adgang til Nikons my Picturetown-internettjenester uden brug af en computer.
Billederne gemmes automatisk og sikkert, og du kan altid få adgang til dem ved hjælp af Picture Bank eller sende dem direkte til en blog eller et websted, hvilket
gør opdatering nemmere. Med Picture Mail kan du vælge modtagere på en indbygget liste med e-mail-adresser, så der sendes en e-mail til familie og venner
overalt, når der er nye billeder. my Picturetown fås kun fra Nikon og gør det nemt at dele øjeblikket med familie og venner i hele verden.

Det elegante COOLPIX S52c og S52 kan mere end blot at tage ﬂotte billeder, og
det er en sand fornøjelse at eje. Det flotte buede design antyder en overlegen
kvalitet under det elegante ydre, mens de bløde kurver og den ﬂotte ﬁnish giver
en suveræn kombination af brugervenlighed og elegance.

Trådløst LAN
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f o t o g r a f e r i n g

my Picturetown

Sølv
Sortlilla

E l e g a n t

o g

s j o v t

–

e t

n y t

p e r s p e k t i v

p å

g l æ d e n

v e d

a t

f o t o g r a f e r e .

Optisk VR-billedstabilisering

ISO 3200-kapacitet

Stor, tydelig 3,0” LCD-skærm

Gør kamerarystelser til en saga blot. COOLPIX S52c og S52 er udstyret med optisk
lens shift VR, der giver skarpere og mere tilfredsstillende billeder.

Den høje følsomhed på op til ISO 3200 giver nye muligheder for at tage skarpere
og mere naturligt udseende billeder i svagt lys.

Den store og tydelige LCD-skærm gør det til en leg at komponere billeder og
vise dem overalt, mens et ekstra bredt synsfelt på 170 grader gør det nemt for
alle at samles rundt om skærmen og se billederne. Den høje kontrast og den
antireﬂekterende belægning sikrer, at skærmen kan ses tydeligt, selv i direkte sollys,
og et akrylpanel beskytter mod ridser og ﬁngeraftryk.

Pictmotion
Med Pictmotion kan du vælge dine foretrukne billeder og filmklip og derefter
kombinere dem med dit musikvalg (5 forudinstallerede numre og mulighed for at
indlæse yderligere 10 numre) og visuelle stilarter, så resultatet er et underholdende
audiovisuelt show, som kan nydes hvor som helst. Pictmotion giver nu mulighed for
VGA-kvalitet, hvilket giver endnu tydeligere visning på fjernsyn.

170º

Andre funktioner
• Skarphed med 9,0 effektive megapixels
• Portrætknap
• Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og
fokuserer på dem, så billederne altid bliver ﬂotte

• Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget kompensation,
der giver mere naturlige portrætter taget med ﬂash

Foretrukne billeder

Foretrukken musik

• D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer eksponeringen, så
Pictmotion

undereksponerede billeder reddes

by muvee

Stil
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Sølv
Sort

P r o b l e m f r i

f o t o g r a f e r i n g

o g

Skarphed med 8,0 effektive megapixels

Ny anti-shake AE

Et imponerende højt antal megapixels giver billeder med
naturtro farver, ﬂotte detaljer samt mulighed for at forstørre
billederne betydeligt – og stadig opnå utroligt ﬂotte billeder.

Anti-shake AE hjælper dig med at tage ﬂotte billeder uden
at skulle foretage komplicerede indstillinger ved at øge
lukkertiden og hæve ISO-indstillingen automatisk, så der
kompenseres for kamerarystelser og bevægelse af motivet.

Stor 3,0” LCD-skærm
Den store, lyse LCD-skærm gør det til en leg at komponere
billeder og vise dem hvor som helst selv i direkte sollys.

k o n s t a n t

f l o t t e

b i l l e d e r .

AA-batterier til problemfri optagelse
overalt
Kameraet er kompatibelt med AAbatterier, som sælges over hele
verden, og derfor kan du ufortrødent
tage billeder praktisk talt overalt
uden at bekymre dig om at skulle
oplade eller løbe tør for batterier.

Let autoindstilling
Den lette autoindstilling gør det endnu nemmere at tage
billeder ved at foretage indstillingerne, så du blot skal tænde
kameraet og trykke af.
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Andre funktioner
• Høj følsomhed på op til ISO 1600
• Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og fokuserer

•
•

på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Ansigtszoom – zoomer ind på motivets ansigt under
visning af billeder, der er taget med Ansigtsprioriteret AF
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter
taget med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer
eksponeringen, så undereksponerede billeder reddes

Sølv
Sort

F

l

o

t

t

e

b

i

l

l

e

d

e

NIKKOR-objektiv med 3x zoom

Skarphed med 7,1 effektive megapixels

Det effektive NIKKOR-objektiv med 3x zoom og en
brændvidde på 35-105 mm (svarende til 35 mm) til COOLPIX
L16 gør det nemt at bevare de særlige øjeblikke med vennerne
og familien når som helst. NIKKOR-præcisionsoptikken giver
konsekvent skarpe resultater, uanset om der zoomes ind for at
tage nærbilleder eller zoomes ud for at rumme hele motivet.

Det imponerende antal megapixels gør COOLPIX L16 i
stand til at indfange billeder med fængslende farver og
enestående detaljer. Det betyder også, at du kan lave store
forstørrelser af billederne, som stadig er utrolig ﬂotte.

Ny anti-shake AE
Anti-shake AE hjælper dig med at tage ﬂotte billeder uden
at skulle foretage komplicerede indstillinger ved at øge
lukkertiden og hæve ISO-indstillingen automatisk, så der
kompenseres for kamerarystelser og bevægelse af motivet.

Let autoindstilling
Den lette autoindstilling gør det endnu nemmere at tage
billeder ved at foretage kameraindstillinger, så du blot skal
tænde kameraet og trykke af.

r

l

e

g

e

n

d

e

l

e

t

.

ISO-kapaciteten betyder gode billeder
ved lidt lys
COOLPIX L16 vælger automatisk den bedste
følsomhedsindstilling takket være den nøjagtige måling
af det tilgængelige lys. Og med det imponerende
følsomhedsområde på helt op til ISO 1600 er det nemt at
tage fremragende billeder i svagt lys.

Kompatibelt med AA-batterier, så du
aldrig løber tør for strøm

Andre funktioner
• Stor 2,8” LCD-skærm med cirka 230.000 pixels
• Ansigtsprioriteret AF – registrerer ansigter og fokuserer

•
•

på dem, så billederne altid bliver ﬂotte
Ansigtszoom – zoomer ind på motivets ansigt under
visning af billeder, der er taget med Ansigtsprioriteret AF
Indbygget rød-øje-retouchering – indbygget
kompensation, der giver mere naturlige portrætter taget
med ﬂash
D-Lighting – tilføjer detaljer og optimerer eksponeringen,
så undereksponerede billeder reddes

Kameraet er kompatibelt med AA-batterier, som sælges
næsten overalt, og derfor kan du ufortrødent tage billeder
praktisk talt overalt uden at bekymre sig om at skulle oplade
eller løbe tør for batterier.
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Oplev, hvor nemt det er at bruge motivprogrammer

Portræt
Portræt

Alle modeller

Landskab
Landskab

Auto (eksempel til sammenligning)

Sport

Alle modeller

Auto (eksempel til sammenligning)

Baggrunden bringes
ud af fokus, så motivet
fremhæves. Motiverne
får jævne og naturligt
udseende hudtoner.

Sport

Alle modeller*

Auto (eksempel til sammenligning)
Øger lukkertiden, så du
kan fastfryse handlingen
på et enkelt billede og
optage bevægelserne i
en række billeder.

Giver større
dybdeskarphed.
Kameraet fokuserer
uendeligt.

*COOLPIX P80 er udstyret med
indstillingen Sport kontinuerlig
hast.

Aftenportræt
Aftenportræt

Alle modeller

Auto (eksempel til sammenligning)

Fest/indendørs
Fest/indendørs

Alle modeller

Indfanger de smukke nuancer ved
solnedgang og solopgang.
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Strand/sne
Strand/sne

Auto (eksempel til sammenligning)

Alle modeller

Auto (eksempel til sammenligning)

Indfanger lyse, naturligt
udseende portrætter
indendørs, mens detaljerne
i baggrunden bevares.

Giver en naturlig balance
mellem hovedmotivet og
baggrundsbelysningen på
portrætter, der tages om
aftenen.

Solnedgang

Alle modeller

Skumring/morgengry

Alle modeller

Bevarer farverne ved det dæmpede,
naturlige lys før solopgang eller
efter solnedgang.

Får baggrunde og
mennesker til at fremstå
klart på trods af de
usædvanligt lyse forhold.

Aftenlandskab

Alle modeller

Der bruges lange lukkertider til at tage
ﬂotte billeder af aftenlandskaber.

Nærbillede
Nærbillede

Alle modeller

Auto (eksempel til sammenligning)

Museum
Museum

Alle modeller

Affotografering
Affotografering

Alle modeller

Auto (eksempel til sammenligning)

Fyrværkeri

Auto (eksempel til sammenligning)

Gør det muligt at
komponere og tage
billeder af små genstande
på nært hold.

Fyrværkeri

Mange museer tillader
ikke brug af ﬂash, så
museumsfunktionen
reducerer effekten af
kamerabevægelser, hvilket
betyder skarpere billeder
uden brug af ﬂash.

Modlys

Alle modeller

Lange lukkertider
indfanger lyset fra
fyrværkeri med ﬂotte
farver og klarhed.

Mad

Auto(eksempel til sammenligning)
Kombinerer skarphed
med højere kontrast end
normalt, så tekst eller
billeder fremstår tydeligere
i sort og hvid.

Lyse baggrunde kan betyde, at motiver
i nærheden undereksponeres, og derfor
tilfører modlysfunktionen automatisk ﬂash
i forgrunden, så skyggerne“ udfyldes”.

Hjælper med at tage bedre nærbilleder af mad i
restauranter eller på andre borde uden brug af ﬂash.

Panorama-assist

Aktivt barn

Sammensat billede
Kameraet forfølger
automatisk det valgte motiv
og fokuserer på det, når der
trykkes på knappen OK.

Originale billeder

Panorama Maker-softwaren, der følger med Nikons gratis
Software Suite, gør det nemt at samle en række billeder i ét
stort panorama.

Bemærk: Billederne ovenfor er kun eksempler.
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Forklaring af funktionerne

Opløsning i effektive megapixels

Aktiv zoom

Antireﬂekterende belægning (LCD)

Det antal pixels, der rent faktisk udgør det billede, et digitalkamera tager.
Billeder, der tages med flere effektive megapixels, indeholder derfor en
større mængde billedoplysninger, hvilket giver større skarphed. Se Opløsning
i megapixels i alt.

I modsætning til digital zoom, der forstørrer billeddata, beskærer aktiv zoom
billedet fra den maksimale billedstørrelse, hvilket minimerer billedforringelsen
og giver data med høj opløsning.

Den antireﬂekterende belægning på LCD-skærmen forbedrer synligheden og
gør det til en sand fornøjelse at arbejde med menuerne, selv udendørs i sollys.

Bredt synsfelt (LCD)

Forvrængningskontrol

Opløsning i megapixels i alt

LCD-skærme med brede synsfelter øger alsidigheden og gør det desuden
nemt for alle at samles rundt om skærmen og se billeder eller lysbilledshows.

Udbedrer tøndeformet forvrængning på vidvinkelbilleder og viser endda
det korrigerede billede på LCD-skærmen i realtid.

Ikke alle pixels optager en del af billedet. Nogle pixels er bevidst tildækket,
så de ikke får noget lys, hvilket giver en referenceværdi, som bruges til at
kalibrere lys modtaget af de effektive pixels. Antallet af tildækkede pixels
plus antallet af effektive pixels er lig med det samlede antal pixels. Se
Opløsning i effektive megapixels.

Histogramvisning

Format i størrelsen 1:1

Med histogramvisningen kan du hurtigt og nemt konstatere, om eksponeringen
er korrekt, når du fotograferer.

Format i størrelsen 1:1 gør det muligt at tage billeder med perspektivet 1:1
(ﬁrkantet).

NIKKOR-objektiver

Roterbar multivælger

Sort ramme/hvid ramme
Føjer en sort eller hvid ramme omkring fotokanten under visningen og
gemmer resultaterne som nye billedﬁler.

Den roterbare multivælger letter betjeningen, gør det hurtigt at vælge
funktioner og muliggør hurtig rulning mellem billederne med op til 10
billeder pr. sekund.

Billedoptimering

Indbygget hukommelse

Optisk zoom

Indbyggede billedoptimeringsindstillinger giver mulighed for at benytte
ﬁre farveﬁltre til fotografering med monokrome ﬁltereffekter.

COOLPIX-kameraer giver rig mulighed for at zoome ind og ud. De gør
det nemt at zoome ind til f.eks. nærbilleder eller zoome helt ud for at
indfange landskaber.

Den indbyggede hukommelse giver frihed til altid at tage billeder, selv når
du ikke har nogen hukommelsesmedier med dig. Den gør det også nemt
at overføre billeder mellem hukommelsesmedier som ønsket.

Programhjul

NIKKOR-objektiver er anerkendte blandt verdens førende professionelle
fotografer og er kendte for deres enestående autofokus, virkelighedstro
farver, høje kontrast og suveræne skarphed.

VR-billedstabilisering

VR-vibrationsreduktion (Se side 7.)

Trådløs LAN-forbindelse

Det brugerdeﬁnerede programhjul giver hurtig og nem adgang til større
personlig styring af kameraets funktioner.

Friheden ved trådløs
billedoverførsel

(Se side 7.)

Direkte udskrivning
(PictBridge)

Høj følsomhed
Bedre billeder
Høj ISO-følsomhed gør det muligt at indfange
ﬂere smukke motiver uden at gå på kompromis
i svagt lys
med det naturlige lys og muliggør kor tere
lukkertider, så brugeren kan indfange motiver i hurtig bevægelse med
maksimal skarphed.

PictBridge gør det nemt at udskrive, da du kan slutte kameraet direkte til
en kompatibel printer – uden at det er nødvendigt at benytte en computer.

Pictmotion by muvee

Lysbilledshows på
kameraet med musik

(Se side 7.)

Automatisk ISO-følsomhed
Filmklip med lyd

Kameraet justerer automatisk lysfølsomheden for at sikre optimal eksponering,
så du opnår skarpe resultater og problemfri fotografering, selv i svagt lys.
35 mm (svarende til
35 mm-format)

123 mm (svarende til
35 mm-format)

Digital zoom 492 mm
(svarende til 35 mm-format)

Filmklip med lyd betyder, at du kan få meget mere med, da du kan optage
tale sammen med billederne af personerne eller baggrundsstøj, så du får hele
stemningen med.

Fast ISO-følsomhed
Manuel indstilling af lysfølsomheden kan være nyttig, når du tager billeder
i situationer med lidt lys eller ønsker at indfange motiver i hurtig bevægelse
med maksimal skarphed.

P80

P60

S600

S550

S520

S210

S52c

S52

L18

L16

Opløsning i effektive megapixels

10,1

8,1

10,0

10,0

8,0

8,0

9,0

9,0

8,0

7,1

Fast ISO-følsomhed

Opløsning i megapixels i alt

10,7

8,5

10,34

10,34

8,29

8,28

9,3

9,3

8,29

7,41

Antireﬂekterende belægning (LCD)

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

Bredt synsfelt (LCD)

—

—

Optisk zoom

18x

5x

4x

5x

3x

3x

3x

3x

3x

Aktiv zoom

•
•
•
•/—
•
•
•
•

•

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•
•/•

—

—

•
•
•
•

—

—

—

—

—

—

—

—

•
•

•
•

•
•

•
•

NIKKOR-objektiver
VR-vibrationsreduktion

Forvrængningskontrol
Format i størrelsen 1:1
Sort ramme/hvid ramme
Billedoptimering
Programhjul
Høj følsomhed
Automatisk ISO-følsomhed
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P80

P60

S600

S550

S520

S210

S52c

S52

L18

L16

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

—

—

—

—

—

—

Histogramvisning

•
•
•
•

—

—

—

—

—

—

—

—

3x

Roterbar multivælger

—

—

•

—

—

—

•

•

—

—

•

•

Indbygget hukommelse

50 MB

12 MB

45 MB

50 MB

23 MB

52 MB

38 MB

38 MB

21 MB

21 MB

—

—

—

Trådløs LAN-forbindelse

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Direkte udskrivning (PictBridge)

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

Pictmotion by muvee

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Filmklip med lyd

•
•
•

—

—

—

—

Intervaloptagelsesﬁlm

•
•

•
•

•
•

•
•

Tv-ﬁlmklip/ﬁlmklip med små billeder
BSS (Best Shot Selector)

—

•
•

—

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

30 bps

—

—

30 bps

30 bps

30 bps

—

—

—

—

30 bps

30/15 bps

30/15 bps

30/15 bps

30 bps

30 bps

30/15 bps

30/15 bps

•

•

•

•

•

•

•

•

30/15 bps 30/15 bps

•

•

Intervaloptagelsesﬁlm

Blinkeadvarsel

Indstillingen Pasteller

Intervaloptagelsesfilm laver filmklip uden lyd ud fra stillbilleder, som du
har taget med et interval, du selv har valgt, ved hjælp af intervaloptagelsesfunktionen. Funktionen er ideel til at optage ting, der sker over længere tid,
og kan bruges til at lave ﬁlmklip med f.eks. blomster, der springer ud, eller
skyer, der bevæger sig hen over himlen.

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

Hvis indstillingen Pasteller aktiveres, før billedet tages, skaber den et blødt,
impressionistisk billede i stil med akvareller.

Ansigtszoom

Indstillingen Sport kontinuerlig hast.

Zoom ind på motivet under billedvisning, og brug multivælgeren til at gå
til andre ansigter på samme billede.

Indstillingerne til optagelse med høj hastighed sørger for at holde dig på
omgangshøjde med næsten ethvert hurtigt motiv.

Indstillingen Smil

Favoritmotiver

Indstillingen Smil udløser automatisk lukkeren, når det valgte motiv smiler,
så du kan indfange de glade ansigter. Indikatoren for Smil, der aktiveres via
indstillingen Portræt, viser en måler, der ændres, når kameraet registrerer et smil.

Du kan registrere dine tre foretrukne motivprogrammer, så de vises i
hovedindstillingsmenuen og dermed bliver nemmere at bruge, og du kan
nemt udskifte dem efter behov.

Best Shot Selector vælger automatisk billedet med det skarpeste fokus
blandt en række fortløbende billeder.

Ansigtsprioriteret AF (Se side 7.)

Favoritbilleder

Anti-shake AE

Indbygget rød-øje-retouchering (Se side 7.)

Anti-shake AE hjælper med at kompensere for kamerarystelser og bevægelse
af motivet, så du kan koncentrere dig om at tage ﬂotte billeder i stedet for at
tænke på lukkertid eller ISO-indstillinger.

D-Lighting (Se side 7.)

Funktionen Dato-indfoto. føjer automatisk datooplysninger til de billeder,
der tages, hvilket gør det nemt senere at organisere billederne.

High-Sensitivity-indstilling

Kontinuerlig optagelse

Lille billede

High-Sensitivity-indstillingen udnytter høje lysfølsomheder på udvalgte
kameraer og vælger den optimale ISO-indstilling til fotografering af
motiver i hurtig bevægelse eller tydeligere resultater i mere svagt lys.

Hurtig kontinuerlig optagelse gør det muligt at tage en række billeder hurtigt
efter hinanden, hvilket gør det nemt at indfange begivenhederne, når de sker.

Funktionen Lille billede mindsker automatisk dataenes størrelse for valgte
billeder, så de egner sig bedre til at blive sendt pr. e-mail.

Blændeprioriteret automatik

Hvidbalance

Blændeprioriteret automatik giver større kontrol over billedet og betyder, at
du manuelt kan vælge blænde, mens kameraet vælger den optimale lukkertid.

Hvidbalance sikrer automatisk en nøjagtig, optimal farvetemperatur ved
forskellige lysforhold, så farverne bevares, som du ser dem.

Tv-ﬁlmklip/ﬁlmklip med små billeder
Tv-indstillingen optager billeder i VGA-størrelse (640 x 480 pixels), der passer
perfekt til en fjernsynsskærm. Filmklip med små billeder medfører ﬁlmklip i
QVGA-størrelse (320 x 240 pixels).

BSS (Best Shot Selector)

Du kan organisere billeder og gemme dem i albums, som du opretter i kameraet.

Makroindstilling
Makroind s tillingen giver mulighed for at f ylde billedet med små
genstande, justere objektivet og opnå tættere fokus og blænde ned for
blænden for at opnå maksimal dybdeskarphed.

Ganske enkelt
bedre portrætter

Indfotografering af dato

Lukkertidsprioriteret automatik

USB-forbindelse

Motivprogrammer

Lukkertidsprioriteret automatik giver større kontrol over billedet og betyder, at
du manuelt kan vælge lukkertid, mens kameraet vælger den optimale blænde.

Motivprogrammer gør det nemt at opnå ﬂotte resultater i en lang række
almindelige situationer. Vælg det ikon, der bedst passer til motivet, og lad
kameraet vælge de optimale indstillinger automatisk.
Se side 20-21.

USB-forbindelsen gør hverdagen nemmere, når kameraet sluttes til en
computer eller kompatibel printer – dette gør det både nemt og hurtigt at
overføre billeddata.

Farvevalg

Diktafon

Funktionen Farvevalg giver mere kreative resultater på samme måde som
ved brug af et ﬁlter, så du kan ændre stemningen på dine billeder ved at
vælge mellem Standardfarve, Kraftige farver, Sort-hvid, Sepia og Cyanotype.

Let autoindstilling

Den smarte diktafonfunktion kan bruges til at optage timevis af lyd, hvis den
bruges med tilstrækkelige hukommelsesmedier.

Den lette autoindstilling gør det endnu nemmere at tage billeder ved at
foretage indstillingerne, så du blot skal tænde kameraet og trykke af.

P80

P60

S600

S550

S520

S210

S52c

S52

L18

L16

P80

P60

S600

S550

S520

S210

S52c

S52

L18

L16

Anti-shake AE
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—

—

—

—

—

—

—

•

•

Lukkertidsprioriteret automatik
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

High-Sensitivity-indstilling

•

•

•

•
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•

•

•

—

—

Farvevalg

—

—

•

•

•

•

•

•

•

1 cm

10 cm

3 cm

10 cm

15 cm
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4 cm
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15 cm

15 cm

Indstillingen Pasteller

—
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•
•

—

—

—

—

—

—

—

Motivprogrammer

15

15
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15

14
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Indstillingen Sport kontinuerlig hast.

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Let autoindstilling

—

—

—

—

—

—

—

—
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•
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—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—
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•

—

•

•

•

—

—

•

•

Indfotografering af dato

Indstillingen Smil

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Lille billede

Ansigtsprioriteret AF

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•

Hvidbalance

•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Makroindstilling

Indbygget rød-øje-retouchering
D-Lighting
Kontinuerlig optagelse
Blændeprioriteret automatik

USB-forbindelse
Diktafon
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Speciﬁkationer

Effektive pixels:

10,1 millioner

8,1 millioner

10,0 millioner

10,0 millioner

Objektiv:

N I K KO R m e d 18 x zo o m; 4,7- 8 4, 2 mm
(billedvinkel svarende omregnet til 27-486 mm);
F/2.8-4.5; 14 elementer i 5 grupper; digital
zoom: op til 4x (billedvinkel svarende omregnet
til 1944 mm)

N I K KO R m e d 5 x z o o m , 6 , 4 -3 2 , 0 m m
(billedvinkel svarende omregnet til 36-180
mm), F/3.6-4.5, 9 elementer i 7 grupper, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel svarende omregnet
til 720 mm)

N I K KO R m e d 4 x z o o m , 5 , 0 -2 0 , 0 m m
(billedvinkel svarende omregnet til 28-112
mm), F/2.7-5.8, 7 elementer i 6 grupper, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel svarende omregnet
til 448 mm)

N I K KO R m e d 5x zo o m , 6 , 3 -31, 5 m m
(billedvinkel svarende omregnet til 36-180
mm), F/3.5-5.6, 8 elementer i 6 grupper,
digital zoom: op til 4x (billedvinkel svarende
omregnet til 720 mm)

Fokusområde (fra objektiv):

40 cm til uendeligt (∞), Makronærbillede: 1 cm
til uendeligt (∞)

40 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 10 cm
til uendeligt (∞)

50 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 3 cm
til uendeligt (∞)

35 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 10 cm
til uendeligt (∞) med vidvinkel

Skærm:

2,7” TFT LCD-skærm med ca. 230.000 pixels
og bredt synsfelt. Elektronisk søger, 0,24”,
ca. 230.000 pixels

2,5” TFT LCD-skærm med cirka 153.000
pixels. Elektronisk søger, 0,2”, svarende til
ca. 201.000 pixels

2,7” TFT LCD-skærm med ca. 230.000 pixels,
bredt synsfelt og antireﬂekterende belægning

2,5” TFT LCD-skærm med ca. 230.000 pixels,
bredt synsfelt og antireﬂekterende belægning

Lagringsmedier:

Indbygget hukommelse (ca. 50 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 12 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 45 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 50 MB),
SD-hukommelseskort

ISO-følsomhed:

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000,
3200*2, 6400*2, Auto (automatisk forøgelse
til ISO 64-800), High-Sensitivity-indstilling (ISO
64-1600), Fast auto-ISO (ISO 64-100, 200, 400)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000,
Auto (automatisk forøgelse til ISO 80-800)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Auto (automatisk forøgelse til ISO 100-800),
High-Sensitivity-indstilling (ISO 100-2000)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000,
Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-800),
High-Sensitivity-indstilling (ISO 64-1600)

Strømkilder:

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL5 (medfølger)
og lysnetadapter EH-62A (ekstraudstyr)

2 stk. alkaliske batterier (medfølger), litiumbatterier
eller OxyrideTM-batterier i AA-størrelse, 2 stk.
genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH1
(ekstraudstyr), lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL10 (medfølger)
og lysnetadapter EH-62D (ekstraudstyr)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL11 (medfølger)
og lysnetadapter EH-62E (ekstraudstyr)

Batterilevetid*1:

Ca. 250 billeder med EN-EL5-batterier

Ca. 190 billeder med alkaliske batterier, 230
billeder med Oxyride™-batterier, 650 billeder med
litiumbatterier eller 350 billeder med EN-MH1-batterier

Ca. 190 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 200 billeder med EN-EL11-batteri

Mål (BxHxD):

Ca. 100 x 79 x 78 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 95,5 x 63,5 x 36 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 88,5 x 53 x 22,5 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 90 x 53,5 x 22 mm, uden fremspringende
dele

Vægt:

Ca. 365 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 160 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 130 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 120 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

*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,
og billedindstilling indstillet til Normal.
*2 ISO 3200 og 6400 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.
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8,0 millioner

8,0 millioner

9,0 millioner

9,0 millioner

8,0 millioner

7,1 millioner

NIKKOR med 3x zoom, 5,7-17,1 mm (billedvinkel
svarende omregnet til 35-105 mm), F/2.8-4.7,
5 elementer i 5 grupper, digital zoom: op til 4x
(billedvinkel svarende omregnet til 420 mm)

NIKKOR med 3x zoom, 6,3-18,9 mm (billedvinkel
svarende omregnet til 38-114 mm), F/3.1-5.9,
6 elementer i 5 grupper, digital zoom: op til 4x
(billedvinkel svarende omregnet til 456 mm)

N I K KO R m e d 3 x z o o m , 6 , 3 -18 , 9 m m
(billedvinkel svarende omregnet til 38-114 mm),
F/3.3-4.2, 12 elementer i 9 grupper, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel svarende omregnet
til 456 mm)

N I K KO R m e d 3 x z o o m , 6 , 3 -18 , 9 m m
(billedvinkel svarende omregnet til 38-114 mm),
F/3.3-4.2, 12 elementer i 9 grupper, digital
zoom: op til 4x (billedvinkel svarende omregnet
til 456 mm)

NIKKOR med 3x zoom, 5,7-17,1 mm (billedvinkel
svarende omregnet til 35-105 mm), F/2.8-4.7,
5 elementer i 5 grupper, digital zoom: op til 4x
(billedvinkel svarende omregnet til 420 mm)

NIKKOR med 3x zoom, 5,7-17,1 mm (billedvinkel
svarende omregnet til 35-105 mm), F/2.8-4.7,
5 elementer i 5 grupper, digital zoom: op til 4x
(billedvinkel svarende omregnet til 420 mm)

50 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 15 cm
til uendeligt (∞)

60 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 10 cm
til uendeligt (∞)

30 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 4 cm
til uendeligt (∞)

30 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 4 cm
til uendeligt (∞)

50 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 15 cm
til uendeligt (∞)

50 cm til uendeligt (∞), makronærbillede: 15 cm
til uendeligt (∞)

2,5” TFT LCD-skærm med ca. 153.000 pixels
og antireﬂekterende belægning

2,5” TFT LCD-skærm med 230.000 pixels,
bredt synsfelt og antireﬂekterende belægning

3,0” TFT LCD-skærm med ca. 230.000 pixels,
bredt synsfelt og antireﬂekterende belægning

3,0” TFT LCD-skærm med ca. 230.000 pixels,
bredt synsfelt og antireﬂekterende belægning

3,0” TFT LCD-skærm med ca. 230.000 pixels

2,8” TFT LCD-skærm med ca. 230.000 pixels

Indbygget hukommelse (ca. 23 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 52 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 38 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 38 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 21 MB),
SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 21 MB),
SD-hukommelseskort

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000,
Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-1600)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000,
Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-800),
High-Sensitivity-indstilling (ISO 64-1600)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Auto (automatisk forøgelse til ISO 100-800),
High-Sensitivity-indstilling (ISO 100-2000)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Auto (automatisk forøgelse til ISO 100-800),
High-Sensitivity-indstilling (ISO 100-2000)

Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-1600)

Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-1600)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL10 (medfølger)
og lysnetadapter EH-62D (ekstraudstyr)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL10 (medfølger)
og lysnetadapter EH-62D (ekstraudstyr)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL8 (medfølger)
og lysnetadapter EH-63 (medfølger)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL8 (medfølger)
og lysnetadapter EH-63 (ekstraudstyr)

2 stk. alkaliske batterier (medfølger), litiumbatterier
eller Oxyride TM -batterier i AA-størrelse, 2
stk. genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH1
(ekstraudstyr), lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

2 stk. alkaliske batterier (medfølger), litiumbatterier
eller Oxyride TM -batterier i AA-størrelse, 2
stk. genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH1
(ekstraudstyr), lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

Ca. 180 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 220 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 200 billeder med EN-EL8-batteri

Ca. 200 billeder med EN-EL8-batteri

Ca. 180 billeder med alkaliske batterier, 650
billeder med litiumbatterier eller 300 billeder med
EN-MH1-batterier

Ca. 180 billeder med alkaliske batterier, 650
billeder med litiumbatterier eller 300 billeder
med EN-MH1-batterier

Ca. 94 x 53 x 22 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 90 x 55,5 x 18 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 97,5 x 59 x 21 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 93 x 59 x 21 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 95 x 61 x 29,5 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 95 x 61 x 29,5 mm, uden fremspringende
dele

Ca. 115 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 100 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort
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COOLPIX-TILBEHØR

Medfølgende tilbehør

Batterier

Batteriladere

Ekstraudstyr

Batterilader
MH-61

Batterilader
MH-62

Batterilader
MH-63

Batterilader
MH-64

Batterilader
MH-71

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL5

Genopladeligt
Li-Ion-batteri
EN-EL8

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL10

Software

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL11

Genopladeligt
Ni-MH-batteri
EN-MH1

AV-kabel
EG-CP14

AV-kabel
EG-CP15

COOLPIX P80
COOLPIX P60
COOLPIX S600
COOLPIX S550
COOLPIX S520
COOLPIX S210
COOLPIX S52c
COOLPIX S52
COOLPIX L18
COOLPIX L16

Medfølgende tilbehør

Lysnetadaptere

Ekstraudstyr

Lysnetadapter
EH-62A

Lysnetadapter
EH-63

Lysnetadapter
EH-62D

AV/USB-kabler

Lysnetadapter
EH-62E

Lysnetadapter
EH-65A

USB-kabel
UC-E6

USB-kabel
UC-E13

AV/USB-kabel
UC-E12

COOLPIX P80
COOLPIX P60
COOLPIX S600
COOLPIX S550
COOLPIX S520
COOLPIX S210
COOLPIX S52c
COOLPIX S52
COOLPIX L18
COOLPIX L16

Software Suite*1
Operativsystem

Macintosh: Mac OS X version 10.3.9, 10.4.x
Windows: Windows Vista (32 bit), Windows XP Professional/Home Edition,
Windows 2000 Professional*2 forudinstalleret

Bemærk: Der kræves cd-rom-drev til installationen. Kun indbyggede USB-porte understøttes
*1 Gælder for Nikon Transfer på cd-rom’en med Software Suite
*2 COOLPIX-kameraer understøtter ikke Windows 2000 Professional

26

Software Suite

Nikons digitale spejlreﬂekskameraer – ekstra kvalitet, hurtigere respons, spændende nyt potentiale

Udforsk nye territorier

Al magt til kreativiteten

• Nikons originale CMOS-billedsensor i FX-format med en billedstørrelse på 36,0 (Horisontalt) x

• Ny CMOS-billedsensor i Nikon DX-format med 12,3 effektive megapixels
• Nyt koncept inden for digital billedbehandling EXPEED
• Valgfri 12-bit eller 14-bit A/D-konvertering med fuld 16-bit behandling
• Nikons nye eksklusive system til motivgenkendelse
• Ny 51-punkts autofokus med avancerede AF-indstillinger og 3D Focus Tracking
• Stor, lys pentaprismesøger med søgerdækning på ca. 100 %
• Hurtig kontinuerlig optagelse med 6 billeder pr. sekund af op til 100 JPEG-billeder
• Kontinuerlig optagelse med op til 8 billeder pr. sek. af op til 100 billeder med

23,9 (Vertikalt) mm og opløsning på 12,1 effektive megapixels
• Kompatibelt med tre billedområder – FX-format (36 x 24), 5:4 (30 x 24) og DX-format (24 x 16)
• Følsomhedsområde fra ISO 200 til 6400 ved normal indstilling, som giver billeder af utrolig høj
kvalitet, og som kan indstilles til en værdi svarende til ISO 25.600
• Benytter Nikons originale koncept inden for digital billedbehandling EXPEED
• Nikons originale system til motivgenkendelse, der bygger på 1005-pixel RGB-sensoren, betyder
en stor forbedring af autofokus, autoeksponering og automatisk hvidbalance
• Ny 51-punkts autofokus med 15 korsformede sensorer så objektiver med blænder på helt ned
til F/5.6 kan udnyttes optimalt
pr. sekund [FX-format (36 x 24)/5:4
• Kontinuerlig optagelse med høj hastighed på ca. 9 billeder
(30 x 24)]/ca. 11 billeder pr. sekund [DX-format (24 x 16)] *1
der gør det muligt at tage billeder med dine foretrukne toner
• Ny Picture Control (Billedstyring),
• Præcis fokusplankontrast-AF*2 med indbygget live-visning
• Dobbelt kortplads til to CF-kort
• Hurtig respons med en opstartstid på cirka 0,12 sekunder og en udløserforsinkelse på kun
37 sekunder
• Søgerdækning på cirka 100 % og en forstørrelse på cirka 0,7x i FX-format
• 3” VGA-LCD-skærm med høj opløsning (ca. 920.000 pixels), billedvinkel på 170° og hærdet glas
• Aktiv D-Lighting, der optimerer tonegengivelsen i både højlys og skygger

*1

*4

*2,3

*2,3

multifunktions-batterigrebet MB-D10

• Nye Picture Control-indstillinger (Billedstyring) til ﬁnindstilling af billedbehandling
• Ny live-visning med to indstillinger til håndholdt fotografering og fotografering med stativ
• Ny selvrensende billedsensor til effektiv reduktion af støv
• Ny 3” LCD-skærm med en opløsning på ca. 920.000 punkter, 170° bredt synsfelt og robust
beskyttelse med hærdet glas

• Øjeblikkelig opstart på 0,13 sek. og udløserforsinkelse på 45 millisekunder
• Kamerahus i magnesiumlegering, der gør kameraet stærkt, holdbart og let
• Aktiv D-Lighting, der gør det muligt at optimere tonegengivelsen i både højlys og skygger
*5

under eksponeringen helt automatisk

*1 Ved optagelse med kontinuerlig AF (C) med eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioritet [S] eller manuel [M], en lukkertid på
1/250 sek. eller kortere og alle andre indstillinger indstillet til standardindstillingerne.
*2 Når stativindstillingen er valgt.

*1 Ved brug af genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e.
*2 Billedindstilling NORMAL-LARGE ved brug af et SanDisk Extreme IV CompactFlash-kort.
*3 Ved optagelse med kontinuerlig AF (C) med eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioritet [S] eller manuel [M], en lukkertid på
1/250 sek. eller kortere og alle andre indstillinger indstillet til standardindstillingerne. Den kontinuerlige optagelseshastighed ved
14-bit NEF (RAW) er ca. 2,5 billeder pr. sek.
*4 8 billeder pr. sek. kræver enten 1) multifunktions-batterigrebet MB-D10 med batterikammerdækslet BL-3 og enten et genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL4/EN-EL4a eller otte R6/AA-batterier eller 2) lysnetadapteren EH-5a/EH-5, hvilket alt sammen er ekstraudstyr.
*5 Ved fotografering i JPEG-, TIFF- eller 12-bit NEF-format (RAW).

Yderst præcist og højtydende med hidtil uset brugervenlighed

Fremragende ydelse for alle ambitiøse fotografer

• Nikon CCD-billedsensor i DX-format med 10,2 megapixels
• Branchens førende billedbehandling til enestående farver
• Nyt 11-punkts autofokus Multi-CAM AF-system med bredt 7-punkts AF
• Hurtig kontinuerlig optagelse med 5 billeder pr. sek.
• Hurtig respons fra det digitale spejlreﬂekskamera, hvor det virkelig betyder noget
• Stor 2,5” LCD-skærm med bredt synsfelt på op til 170°
• Stor søger med 0,94x forstørrelse
• Slidstærkt kamerahus og chassis i magnesiumlegering
• Genopladeligt Li-Ion-batteri EN-EL3e med spændingsmålerfunktion

• Nikon CCD-billedsensor i DX-format med 10,2 megapixels
• Nikons enestående billedbehandlingsenhed
• Øjeblikkelig opstart på 18 sek. med hurtig lukkerrespons på 80 ms
• Hurtig optagelse med 3 billeder pr. sek. af op til 100 JPEG-billeder i træk
• Avanceret Nikon 3D Color Matrix II-lysmåling
• Alsidige billedredigeringsfunktioner i kameraet
• Avanceret 11-punkts autofokus med bredt midtersegment og autopunkts-AF-funktioner
• Op til 2.700 billeder pr. opladning

Flotte billeder lige ved hånden

Fremragende billedkvalitet med et design, som alle kan få glæde af

• Nikon CCD-billedsensor i DX-format med 10,2 megapixels
• Nyt koncept inden for digital billedbehandling EXPEED
• Nem betjening med intuitive funktioner
• Kompakt og let kamerahus
• Nikons indbyggede system til støvreduktion med selvrensende billedsensor og luftreguleringssystem
• Automatisk eksponering med otte digitale motivprogrammer
• Aktiv D-Lighting, der gør det muligt at optimere tonegengivelsen i både skygger og højlys

• Nikons letteste og mest kompakte digitale spejlreﬂekskamera
• Nikon CCD-billedsensor i DX-format med 6,1 effektive megapixels
• Intuitive knapper og brugervenlighed, som selv førstegangsbrugere af digitalkameraer kan få glæde af
• Otte digitale vari-programmer til nem billedoptimering
• Kreative kameraeffekter og redigeringsfunktioner i retoucheringsmenuen
• Hurtig kontinuerlig optagelse med 2,5 billeder pr. sek. i optagerækker på op til 100 JPEG-billeder

under eksponeringen helt automatisk

• Alsidige redigeringsfunktioner i kameraet

(størrelsen FINE L eller mindre)

• Stor, lys søger med forstørrelse på 0,8x sikrer tydelig visning og præcis komposition
Bemærk: Antal billeder kan variere afhængigt af de anvendte hukommelsesmedier.
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Brochurer til Nikon-produkter
Der fås brochurer til alle Nikons digitale produkter. Kontakt din nærmeste autoriserede forhandler, eller se dit lokale Nikon-websted på:
http://nikonimaging.com/global/about/worldwide.htm

D3

D300

D200

D80

D60

D40

Total Digital
Imaging System

NIKKOR-objektiver

Download brochurer på: http://www.nikonimaging.com/global/products/brochure/

BEMÆRK!

FOR AT SIKRE KORREKT ANVENDELSE ANBEFALES DET
AT LÆSE BRUGERVEJLEDNINGERNE GRUNDIGT, FØR
UDSTYRET TAGES I BRUG. DELE AF DOKUMENTATIONEN
FINDES UDELUKKENDE PÅ CD-ROM.

Microsof t ®, Windows ® og Windows ® VistaTM 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. SDHC-logoet er et varemærke. PictBridge er et varemærke.
D-Lighting-teknologien leveres af Apical Limited. FotoConnect-logoet er et varemærke.
FotoNation-logoet er et varemærke. FSE-teknologi(Face Sensing Engine) leveres af OKI.
CompactFlash ® og Extreme ® er registrerede varemærker tilhørende SanDisk Corporation.
Andre produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
deres respektive ejere. De billeder, der vises på LCD-skærme i denne brochure, er simulerede.
Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende
forpligtelser fra producentens side. April 2008 ©2008 NIKON CORPORATION

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

Nikon Nordic AB Danish Branch Office Ørestads Boulevard 67-1, DK-2300 København S, Denmark www.nikon.dk
NIKON CORPORATION Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8331, Japan http://nikonimaging.com/
Trykt i Holland Artikelkode 6CM80020 (0804A) Ad
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