6,0/5,0 megapixels (L11/L10)
3x zoom
2,4"/2,0" LCD-skærm (L11/L10)
Kompatible med AA-batterier
ISO 800-kapacitet

www.nikoncoolpix.info

Fremragende billeder på den nemme måde.
Skarphed med 6,0/5,0 effektive
megapixels
Det imponerende antal megapixels gør COOLPIX
L11 og L10 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.

ISO 800-kapaciteten betyder
gode billeder ved lidt lys

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

L11 og L10 vælger automatisk den optimale følsomhedsindstilling takket være den nøjagtige måling af det tilgængelige lys. Og takket være det
imponerende følsomhedsområde på helt op til
ISO 800 er det nemt at tage fremragende billeder
ved svagt lys.

Kameraerne er kompatible med AA-batterier, som
sælges over hele verden, og derfor kan brugerne
ufortrødent tage billeder praktisk talt overalt
uden at bekymre sig om at skulle oplade eller
løbe tør for batterier.

Andre funktioner
• 2,4" LCD-skærm (L11)
2,0" LCD-skærm (L10)
• Kompatible med PictBridge
• Ansigtsprioriteret AF – registrerer og
fokuserer på ansigter, 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

Bedre billeder
ved svag
belysning

Ganske
enkelt bedre
portrætter

COOLPIX L11

COOLPIX L10

Speciﬁkationer for Nikon COOLPIX L11/L10

Systemkrav til PictureProject

Effektive pixels:

L11: 6,0 millioner / L10: 5,0 millioner

Objektiv:

Nikkor med 3x zoom, 6,2-18,6 mm (billedvinkel svarende omregnet til
37,5-112,5 mm), F/2.8-5.2, 6 elementer i 5 grupper, digital zoom: op til 4x
(svarende omregnet til en billedvinkel på ca. 450 mm)

Operativsystem: Macintosh: Mac® OS X version 10.3.9, 10.4.x /
Windows: Windows® Vista (32 bitWindows® XP Home Edition/
Professional, Windows® 2000 Professional forudinstalleret

Fokusområde
(fra objektiv):

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

Skærm:

L11: 2,4", 115.000 punkters TFT LCD-skærm/ L10: 2,0", 153.000 punkters TFT
LCD-skærm

Lagringsmedier:

Indbygget hukommelse (ca. 7 MB) og SD-hukommelseskort

ISO-følsomhed:

Auto (automatisk forøgelse til ISO 64-800)

Strømkilder:

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

Batterilevetid:

Ca. 250 billeder med alkaliske batterier, 600 billeder med litiumbatterier, 300
billeder med Ni-MH-batterier eller 250 billeder med oxyrid-batterier (baseret på
CIPA-standarden)

Mål (BxHxD):

L11: Ca. 89,5 x 60,5 x 27 mm, uden fremspringende dele
L10: Ca. 89,5 x 60,5 x 26 mm, uden fremspringende dele

Vægt:

L11: Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort
L10: Ca. 115 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Note:
Microsoft®

Der kræves cd-rom-drev til installationen. Kun indbyggede USB-porte
understøttes.
Windows®

og
er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. Macintosh® og QuickTime® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Apple Computer
Inc. i USA og/eller andre lande. SDHC-logoet er et varemærke. ImageLink og logoet for ImageLink-udskrivningssystemet
er varemærker tilhørende Eastman Kodak Company. PictBridge er et varemærke. D-Lighting-teknologien leveres af
Apical Limited. Produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
FotoNation-logoet er et varemærke. 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 fabrikanten.
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ADVARSEL!

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

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
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