Tiltrækningen er gensidig.

Fang passionen fra et nyt perspektiv.

EXPEED markerer kulminationen af Nikons mangeårige
udviklingsarbejde inden for et banebrydende koncept
til digital billedbehandling. EXPEED udnytter de sidste
nye fremskridt inden for hardware og software og er
skræddersyet til at opnå optimal ydelse og maksimal
billedkvalitet i alle Nikons COOLPIX-kameraer.

Nikons prægtige historie som producent af det
ypperste inden for præcisionsoptik og -mekanismer
har i mange år betydet, at Nikkor-objektiver har
været fotografernes foretrukne valg. Og alle Nikons
COOLPIX-kameraer er desuden udstyret med et Nikkorobjektiv, der giver Nikon-brugerne den suveræne farve
og de knivskarpe resultater, de fortjener.

Rendezvous med romantikken.

Søg perfektionen.

Forelsket i livet.

Stilfuld elegance møder avanceret ydeevne.

Det mindste kamera blandt konkurrerende modeller*1
12,1 effektive megapixels giver billeder med høj opløsning
NIKKOR-objektiv med 3x optisk zoom
Højtydende image-sensor shift VR-billedstabilisering
Hurtig respons (0,9 sekunders opstart, kort udløserforsinkelse på under 0,005 sekund)
2,7" LCD-skærm med høj præcision og antireflekterende belægning
Høj følsomhed på op til ISO 3200 *2 og High-Sensitivity-indstilling
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF,
indbygget rød-øje-retouchering og D-Lighting
COOLPIX S700 har et slankt, elegant og brugervenligt design ligesom de
andre kameraer i COOLPIX S-serien, hvilket understreges af det elegante
metalhus i høj kvalitet
Forvrængningskontrol
*1	Blandt konkurrerende kompakte digitalkameraer med 12 effektive megapixels udstyret med optisk
vibrationsreduktion per 30. august 2007 (ifølge research foretaget af NIKON CORPORATION)
*2 ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser på 5M (2592 x 1944) eller mindre.
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Verdens hurtigste reaktion i branchens mindste hus*1.

Det mindste hus i sin klasse*1
Verdens hurtigste reaktionstid*2 (opstartstid, som tillader, at LCD-skærmen
viser billedet inden for 0,7 sekund med en udløsningsforsinkelse på under 0,005
sekund) med hurtig AF
8,1 effektive megapixels giver billeder med høj opløsning
NIKKOR-objektiv med 3x optisk zoom
Højtydende optisk lens shift VR-billedstabilisering
2,5" LCD-skærm med høj opløsning og antireflekterende belægning
Høj følsomhed på op til ISO 2000 og High-Sensitivity-indstilling
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF, indbygget
rød-øje-retouchering og D-Lighting
Huset i rustfrit stål skaber en godt afbalanceret balance mellem funktionel
elegance og kompakt stil med rene linjer, der er en stolt videreførelse af
S-seriens stil
*1 Blandt konkurrerende modeller med optisk vibrationsreduktion per 30. august 2007 (ifølge research foretaget
af NIKON CORPORATION).
*2 Blandt konkurrerende kompakte digitalkameraer med 8 effektive megapixels udstyret med optisk
vibrationsreduktion per 30. august 2007 (ifølge research foretaget af NIKON CORPORATION) når indstillet til
“reaktionsprioritet”.
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Fotografering og udveksling af billeder med stil.

Internettilslutning mulig vha. my Picturetown via trådløst LAN
Ny Picture Mail-knap gør det muligt at sende billeder ved blot at trykke på en knap
8,1 effektive megapixels giver utrolig præcis billedkvalitet
NIKKOR-objektiv med 3x optisk zoom
Pictmotion gør det nemt at dele billederne med andre
Optisk lens shift VR-billedstabilisering
3,0" LCD-skærm med høj kontrast og antireflekterende belægning
Høj følsomhed på op til ISO 1600 og High-Sensitivity-indstilling
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF, indbygget
rød-øje-retouchering og D-Lighting
Elegant udseende med det buede design, der kendes fra den eksisterende
COOLPIX S-serie
Slankt og kompakt, elegant design
Frontpanel i aluminium, som udstråler høj kvalitet, og metalbeklædt sidepanel
Sort

Sæt farve på din verden med elegant stil.

8,1 effektive megapixels giver utrolig præcis billedkvalitet
NIKKOR-objektiv med 3x optisk zoom
Pictmotion gør det nemt at dele billederne med andre
Optisk lens shift VR-billedstabilisering
3,0" LCD-skærm med høj kontrast og antireflekterende belægning
Høj følsomhed på op til ISO 1600 og High-Sensitivity-indstilling
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF, indbygget
rød-øje-retouchering og D-Lighting
Elegant udseende med det buede design, der kendes fra den eksisterende
COOLPIX S-serie
Slankt og kompakt, elegant design
Frontpanel i aluminium, som udstråler høj kvalitet, og metalbeklædt sidepanel
Fås i en række flotte farver
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Del de vigtige øjeblikke med venner rundt om i hele verden – med det samme.

Oplev friheden ved trådløs
billedudveksling og lagring
Nikons eksklusive my Picturetown-tjenester giver
sammen med indbygget understøttelse af trådløs
forbindelse adgang til helt nyt former for sjov og
frihed til at fotografere. Picture Mail gør det nemt
at dele billeder med vennerne i hele verden via
e-mail. Man skal blot vælge de billeder, man ønsker
at vise frem, og derefter vælge modtagere på en
adresseliste i kameraet. Det er slet ikke nødvendigt
at bruge en computer. Picture Bank giver mulighed
for automatisk overførsel af billeder, så de gemmes
på serveren. Dermed kan man altid se billederne –
når som helst og fra hvor som helst i verden. Det
er også muligt at overføre billeder direkte til blogs
eller andre websteder, så det er nemt at opdatere
onlineindlæg.

Den ydelse og personlige styring, som sande fotoentusiaster fortjener.

12,1 effektive megapixels giver knivskarpe billeder
NIKKOR-objektiv med 3,5x optisk zoom
Eksponeringsindstillinger (P/S/A/M)
	Kompatibelt med ekstern flash samt tele- og vidvinkelkonvertere
Optisk lens shift VR-billedstabilisering med høj ydelse
Høj følsomhed på op til ISO 3200*
2,5" LCD-skærm med høj opløsning og antireflekterende belægning
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF,
indbygget rød-øje-retouchering og D-Lighting
Materialer og finish i høj kvalitet med frontpanel i magnesiumlegering
Husets design giver større kontrol og et godt greb
Optisk søger
Billedoptimering (monokrome filtereffekter)
	Kontinuerlig flash
Forvrængningskontrol
Format i størrelsen 1:1
* ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser på 5M (2592x1944) eller mindre.

Sort

Nem betjening og suveræn ydelse. Uden besvær.

8,1 effektive megapixels giver billeder med høj opløsning
NIKKOR-objektiv med 3,6x optisk zoom, 4,7-17,0 mm
(billedvinkel svarende omregnet til 28-102 mm)

Anvender AA-batterier, som kan købes overalt
Programhjulet giver en intuitiv betjening, som gør det nemt at opnå det ønskede billede
Stor 2,4" LCD-skærm
Elektronisk VR-billedstabilisering
Høj følsomhed på op til ISO 2000
Optisk søger med tydelig visning
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF, indbygget
rød-øje-retouchering og D-Lighting
Ortodokse linjer i traditionel kamerastil giver et stilrent udseende
COOLPIX P50 ligger godt i hånden og er kendetegnet ved funktionel stabilitet
og enkelt design

Sort
Sølv

Brugervenlige funktioner, så det hele bliver endnu sjovere.

8,0 effektive megapixels giver billeder med høj opløsning
NIKKOR-objektiv med 3x optisk zoom
Ny Easy Auto-indstilling giver problemfri fotografering
Forskellige knapper til optagelse og billedvisning øverst på huset
Højtydende lens shift VR-billedstabilisering
Stor 2,8" LCD-skærm med høj opløsning og antireflekterende
belægning gør det nemt at vise billederne
AA-batteri kompatibelt med genopladning hvor som helst
Høj følsomhed på op til ISO 1000
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF,
indbygget rød-øje-retouchering og D-Lighting
Designet kombinerer et godt greb med karakteristiske konturer og
skarpe linjer og er kendetegnet ved funktionel stabilitet og en flot og
ren stil, der stolt fører COOLPIX L-seriens stil videre
Stop-Motion-animation gør det sjovt at optage filmklip
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Brugervenligt kamera, der altid leverer varen.

	Kan tage ca. 1000 billeder vha. AA-litiumbatterier, som kan købes overalt
7,1 effektive megapixels giver billeder med høj opløsning
NIKKOR-objektiv med 3x optisk zoom
Ny Easy Auto-indstilling giver problemfri fotografering
Forskellige knapper til optagelse og billedvisning øverst på huset
Stor 2,4" LCD-skærm med antireflekterende belægning gør det nemt at
vise billederne
Høj følsomhed på op til ISO 1000
Tre unikke Nikon-nyskabelser giver høj ydelse – ansigtsprioriteret AF,
indbygget rød-øje-retouchering og D-Lighting
Designet kombinerer et godt greb med karakteristiske konturer og
skarpe linjer og er kendetegnet ved funktionel stabilitet og en flot og
ren stil, der stolt fører COOLPIX L-seriens stil videre
Stop-Motion-animation gør det sjovt at optage filmklip
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Lyserød

Effektive pixels:

12,1 millioner

8,1 millioner

Objektiv:

NIKKOR med 3x zoom, 7,9-23,7 mm (billedvinkel svarende omregnet til
37-111 mm), F/2.8-5.4, 7 elementer i 5 grupper, digital zoom: op til 4x
(svarende omregnet til en billedvinkel på 444 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
(svarende omregnet til en billedvinkel på 420 mm)

Fokusområde (fra objektiv):

50 cm til uendeligt (∞), makro: 6 cm til uendeligt (∞)

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

Skærm:

2,7", 230.000 punkters TFT LCD-skærm med bred synsvinkel og
antireflekterende belægning

2,5", 230.000 punkters TFT LCD-skærm med bred synsvinkel og
antireflekterende belægning

Lagringsmedier:

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

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

ISO-følsomhed:

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200*2, Auto (automatisk forøgelse til
ISO 64-1000)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (automatisk forøgelse til ISO
64-1000)

Strømkilder:

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

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

Batterilevetid*1:

Ca. 150 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 170 billeder med EN-EL10-batteri

Mål (B x H x D):

Ca. 89 x 54 x 23 mm, uden fremspringende dele

Ca. 88 x 51 x 22 mm, uden fremspringende dele

Vægt:

Ca. 130 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 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, billedkvalitet indstillet til normal.
*2 ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser på 5M (2592 x 1944) eller mindre.
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8,1 millioner

8,1 millioner

NIKKOR med 3x zoom, 6,3-18,9 mm (billedvinkel svarende omregnet til
38-114 mm), F/3.3-4.2, 12 elementer i 9 grupper, digital zoom: op til 4x
(svarende omregnet til en billedvinkel på 456 mm)

NIKKOR med 3x zoom, 6,3-18,9 mm (billedvinkel svarende omregnet
til 38-114 mm), F/3.3-4.2, 12 elementer i 9 grupper, digital zoom: op til
4x (svarende omregnet til en billedvinkel på 456 mm)

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

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

3,0", 230.000 punkters TFT LCD-skærm med bred synsvinkel og
antireflekterende belægning

3,0", 230.000 punkters TFT LCD-skærm med bred synsvinkel og
antireflekterende belægning

Indbygget hukommelse (ca. 13 MB), SD-hukommelseskort

Indbygget hukommelse (ca. 13 MB), SD-hukommelseskort

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

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

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL8 (medfølger) og lysnetadapter
EH-64 (medfølger)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL8 (medfølger) og lysnetadapter
EH-64 (ekstraudstyr)

Ca. 150 billeder med EN-EL8-batteri

Ca. 150 billeder med EN-EL8-batteri

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

Ca. 92,5 x 59 x 21 mm, uden fremspringende dele

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort
De tilgængelige farver kan variere afhængigt af området.
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Effektive pixels:

12,1 millioner

8,1 millioner

Objektiv:

NIKKOR med 3,5x zoom, 7,5-26,3 mm (billedvinkel svarende omregnet
til 35-123 mm), F/2.7-5.3, 7 elementer i 6 grupper, digital zoom: op til
4x (svarende omregnet til en billedvinkel på 492 mm)

NIKKOR med 3,6x zoom, 4,7-17,0 mm (billedvinkel svarende omregnet
til 28-102 mm), F/2.8-5.6, 7 elementer i 6 grupper, digital zoom: op til
4x (svarende omregnet til en billedvinkel på 408 mm)

Fokusområde (fra objektiv):

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

50 cm til uendeligt (∞), makro: 5 cm til uendeligt (∞)

Skærm:

2,5", 230.000 punkters TFT LCD-skærm med bred synsvinkel og
antireflekterende belægning

2,4", 115,000 punkters TFT LCD-skærm

Lagringsmedier:

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

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

ISO-følsomhed:

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200*2 , Auto (automatisk
forøgelse til ISO 64-800)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (automatisk forøgelse til
ISO 64-1000)

Strømkilder:

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

2 stk. alkaliske batterier (medfølger), lithium- eller oxyridebatterier i
A A - s t ø r r e l s e , 2 s t k . EN - M H1 g e n o p l a d e li g e N i - M H - b a t t e ri e r
(ekstraudstyr), lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

Batterilevetid*1:

Ca. 240 billeder med EN-EL5-batteri

Ca. 140 billeder med alkaliske batterier

Mål (B x H x D):

Ca. 98 x 64,5 x 41 mm, uden fremspringende dele

Ca. 94,5 x 66 x 44 mm, uden fremspringende dele

Vægt:

Ca. 200 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 160 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, billedkvalitet indstillet til normal.
*2 ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser på 5M (2592 x 1944) eller mindre.

Systemkrav
Operativsystem:
Macintosh: Mac OS X version 10.3.9, 10.4.x
Windows: Windows Vista (32 bit), Windows XP
Home Edition/Professional forudinstalleret
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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
(svarende omregnet til en billedvinkel på 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
(svarende omregnet til en billedvinkel på 456 mm)

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

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

2,8", 230.0 0 0 punkters TF T LCD -skærm med antireflekterende
belægning

2,4", 115,0 0 0 punkters TF T LCD -skærm med antireflekterende
belægning

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

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

Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-1000)

Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-1000)

2 stk. alkaliske batterier (medfølger) litium- eller oxyridebatterier i
A A - s t ø rrel s e , 2 s tk . EN - MH1 genopladelige Ni - MH - bat terier
(ekstraudstyr), lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

2 stk. litiumbatterier (medfølger) oxyride- eller alkaliske batterier
i A A- s tørrelse, 2 s tk. EN - MH1 genopladelige Ni - MH - bat terier
(ekstraudstyr), lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

C a . 16 0 b i l l e d e r m e d a l k a l i s ke b a t t e r i e r, 5 8 0 b i l l e d e r m e d
litiumbatterier eller 330 billeder med EN-MH1-batterier

Ca. 1000 billeder med litiumbatterier, 440 billeder med alkaliske
batterier eller 520 billeder med EN-MH1-batterier

Ca. 91 x 61 x 29,5 mm, uden fremspringende dele

Ca. 90,5 x 61,5 x 27 mm, uden fremspringende dele

Ca. 125 g uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 115 g, uden batteri og SD-hukommelseskort
De tilgængelige farver kan variere afhængigt af området.

Bemærk!
Der kræves cd-rom-drev til installationen.
Kun indbyggede USB-porte understøttes
Microsoft®, Windows® og Windows Vista™ er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande. Macintosh®, Mac® OS og QuickTime®
e r e n t e n r e g i s t r e r e d e v a r e m æ r ke r e l l e r v a r e m æ r ke r
tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande. SDHClogoet er et varemærke. ImageLink og logoet for ImageLinkudskrivningssystemet er varemærker tilhørende Eastman Kodak
Company. PictBridge er et varemærke. D-Lighting-teknologien
leveres af Apical Limited. Pictmotion indeholder patenteret
teknologi fra muvee Technologies Pte. Ltd. FotoConnect-logoet
er et varemærke. FotoNation-logoet er et varemærke. Produkter
og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive ejere. De billeder, der vises på LCDskærme i denne brochure, er simulerede.
Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel eller efterfølgende forpligtelser fra producenten. August
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