Digitale kompaktkameraer
Efterår/vinter 2008

Genialitet bag hvert billede.
Hvert eneste billede du tager med dit kompakte COOLPIX-digitalkamera fra Nikon er produktet af Nikons
mere end 60 års erfaring inden for billedperfektion. Med Nikon-teknologi er det utroligt nemt at tage
utrolige billeder. Hurtig respons, godt håndværk og bemærkelsesværdige kompakte mål er alt sammen
kendetegnende for et kamera, der er fremstillet til virkelige fotografer af en ægte kameraproducent. Du
ﬁnder Nikons legendariske NIKKOR-objektivoptik, der eftertragtes af fotografer over hele verden, og det
banebrydende EXPEED-system til digital billedbehandling i hvert eneste COOLPIX. Og kun i COOLPIX ﬁnder
du så meget inspiration og kreativitet i én enkelt elegant pakke.

75 år med fremragende objektivoptik
Takket være 75 års erfaring med fremstilling
af præcisionsobjektiver på Nikons egne
glasværker opfylder NIKKOR-objektiverne de
topprofessionelle fotografers strenge krav. Og
inden for nutidens verden af digital fotografering
kan du være helt sikker på, at Nikon lever
op til sin målsætning om godt håndværk,
brancheførende teknologi og pålidelighed.

2

COOLPIX – tre store fordele
HURTIG RESPONS
ULTRAKOMPAKT
ELEGANT DESIGN

Nikons intelligente system til digital
billedbehandling
Ikke blot den grafiske gengivelse, men alt, lige
fra fotografering til billedbehandling, er omfattet
af Nikons koncept for digital billedbehandling
– EXPEED. EXPEED er meget mere end blot et
billedbehandlingssystem, det er en revolution
inden for digital fotografering.
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Førsteklasses

VR-billedstabilisering

funktioner

Bedre billeder
i svagt lys

VR-billedstabilisering

Bedre billeder i svagt lys

Nikons COOLPIX-kameraer benytter VR-teknologi, der giver billeder uden rystelser
ved fotografering under ustabile forhold og ved svagt lys. Visse modeller er udstyret
med én af to typer modvirkelse af rystelser (VR): Linseforskydnings-VR, der fysisk
justerer optikken i realtid, hvilket betyder hurtigere og mere stabil komposition
med LCD-skærmen, og Image Sensor Shift VR, der ﬂytter billedsensoren, så du opnår
nøjagtig kompensation for kamerarystelser. Derudover er nogle modeller udstyret
med elektronisk VR, som anvender bevægelsesdata til billedbehandlingen og
forvandler slørede billeder til ﬂotte, skarpe resultater.

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

Fotografering i svagt lys
Højere ISO-kapacitet giver bedre fotografering i svagt lys, så resultatet er ﬂotte billeder uden
behov for brug af ﬂash eller lang eksponeringstid, hvilket minimerer effekten af kamerarystelser.

VR i svagt lys

Uden VR

Med VR
Med normal følsomhed

Med høj følsomhed

Fotografering af motiver i hurtig bevægelse
Høj ISO-kapacitet gør det muligt at vælge kortere lukkertider, hvilket gør det nemmere at
indfange motiver i hurtig bevægelse med større klarhed.
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COOLPIX-kameraernes indbyggede teknologi giver dig en fordel, når det gælder om at tage ﬂotte
billeder på en nemmere og sjovere måde.

Ganske enkelt
bedre portrætter

Ansigtsprioriteret AF

Pictmotion – lysbilledshows på kameraet med musik

Funktionen Ansigtsprioriteret AF kan bruges med alle Nikons
COOLPIX-kameraer og hjælper dig med at opnå ﬂotte, skarpe
portrætter, uanset hvor på billedet motivet befinder sig. Da
funktionen automatisk registrerer ansigter på billedet, skal du
blot trykke på udløserknappen for at tage skarpe portrætter
med fokus på det ønskede sted.

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. Brugerne skal blot vælge en række af deres foretrukne billeder
og vælge en visuel stil og et lydspor, som passer stemningen. Kameraet laver derefter
automatisk et Pictmotion-ﬁlmklip, der kan vises på kameraets LCD-skærm eller på en
tv-skærm, hvor timingen og overgangene bestemmes af musikken og stilen.

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

Favoritbilleder

D-Lighting
D-Lighting er en enestående teknologi, som
gør det muligt at redde undereksponerede
billeder eller billeder taget med for meget
modlys. Denne nyskabende funktion tilføjer
lys og detaljer på de steder, hvor det er
nødvendigt, samtidig med at områder med
korrekt eksponering forbliver uændrede.
Resultatet er billeder, som forbedres Uden D-Lighting
betydeligt på meget mere naturlig vis.

Automatisk retouchering af røde øjne

Friheden ved trådløs
billedoverførsel

Lysbilledshows på
kameraet med musik

Favoritmusik

Stil

my Picturetown med trådløs overførsel

Med D-Lighting

Nikon har ændret fotografernes virkelighed ved som de første at benytte
indbyggede Wi-Fi-funktioner til kompakte digitalkameraer, hvilket betyder en
revolutionerende ny frihed. Visse 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.
* Anvendelse kan variere afhængigt af land og område.

Alle COOLPIX-kameraer er udstyret med en funktion til avanceret
rød-øje-reduktion. Når den er slået til, analyserer Nikons funktion
til automatisk retouchering af røde øjne billedet for røde øjne og
retoucherer det, før billedet gemmes i hukommelsen.
Trådløst LAN

my Picturetown
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Et COOLPIX til at antænde enhver entusiasme
Del din entusiasme med stil med den COOLPIX-model, der passer bedst til den
kombination af stilfuld elegance, avanceret ydelse og brugervenlige funktioner,
du ønsker.

Pe r f o r m a n c e
Den kreative vej til flotte billeder

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opløsning på 13,5 megapixels
4x zoom med mulighed for brug af 28 mm-vidvinkel
2,7” LCD-skærm med høj opløsning
Mulighed for brug af ekstern ﬂash og forsatskonverter
Understøttelse af RAW-ﬁlformat*1
Billedstabilisering med optisk linseforskydnings-VR
Ledningsforbundet LAN, my Picturetown
Indbygget GPS-enhed
ISO 6400-kapacitet*2

*1 Kun Windows
*2 ISO 3200 og 6400 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.

Style

Den elegante vej til flotte billeder

•
•
•
•
•
•
•
•

Verdens mest kompakte design*1
Opløsning på 14,5 megapixels
3,6x zoom med mulighed for brug af 28 mm-vidvinkel
Billedstabilisering med optisk linseforskydnings-VR
3,0” LCD-skærm med høj opløsning
Eksponeringsindstillinger (P/S/A/M)
ISO 12.800-kapacitet*2
Automatisk motivvælger

*1 Blandt kompaktkameraer med 14 megapixels og optisk modvirkelse af rystelser (VR) pr. 2. juli 2008 (i henhold
til undersøgelser foretaget af Nikon Corporation).
*2 ISO 6400 og 12.800 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdens hurtigste opstartstid*
Opløsning på 10,0 megapixels
4x zoom med mulighed for brug af 28 mm-vidvinkel
Billedstabilisering med optisk linseforskydnings-VR
3,0” LCD-skærm med høj opløsning
Wi-Fi-kapacitet, my Picturetown
ISO 3200-kapacitet
Automatisk motivvælger
Indstillingen Aktivt barn

* Blandt kompaktkameraer udstyret med 28 mm zoomobjektiv (svarende til 35 mm-format) og optisk modvirkelse af
rystelser (VR) pr. 2. juli 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
Billedstabilisering med Image Sensor Shift VR
ISO 6400-kapacitet*2
Eksponeringsindstillinger (P/S/A/M)

*1 Blandt kompaktkameraer udstyret med 18x zoom pr. 4. marts 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af Nikon Corporation).
*2 ISO 3200 og 6400 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.

•
•
•
•
•
•
•
•

Verdens hurtigste opstartstid*
Opløsning på 10,0 megapixels
4x zoom med mulighed for brug af 28 mm-vidvinkel
Billedstabilisering med optisk linseforskydnings-VR
3,0” LCD-skærm med høj opløsning
ISO 3200-kapacitet
Automatisk motivvælger
Indstillingen Aktivt barn

* Blandt kompaktkameraer udstyret med 28 mm zoomobjektiv (svarende til 35 mm-format) og optisk modvirkelse
af rystelser (VR) pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af Nikon Corporation).

•
•
•
•
•
•
•

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

* Blandt kompaktkameraer udstyret med 28 mm zoomobjektiv (svarende til 35 mm-format) og optisk modvirkelse af
rystelser (VR) pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af Nikon Corporation).
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Life
Den nemme vej til flotte billeder

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdens mest kompakte design*1
Opløsning på 10,0 megapixels
5x zoom
Billedstabilisering med Image Sensor Shift VR
2,7” LCD-skærm med høj opløsning
ISO 3200-kapacitet*2
Automatisk motivvælger
Indstillingen Smil
Blinkeadvarsel

*1 Blandt kompaktkameraer med 10 megapixels, optisk modvirkelse af rystelser (VR) og 5x tilbagetrækkelig
zoom pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af Nikon Corporation).
*2 ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.

•
•
•
•
•
•
•

Verdens mindste kamera med 5x zoom*
Opløsning på 10,0 megapixels
2,5” LCD-skærm med høj opløsning
Elektronisk VR-billedstabilisering
ISO 2000-kapacitet
Indstillingen Smil
Blinkeadvarsel

* Blandt kompaktkameraer 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
Billedstabilisering med optisk linseforskydnings-VR
ISO 2000-kapacitet
Indstillingen Mad

•
•
•
•
•

Opløsning på 8,0 megapixels
3x 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

•
•
•
•
•
•
•

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 10,0 megapixels
5x zoom
3,5” bred trykfølsom LCD-skærm med høj opløsning
Billedstabilisering med Image Sensor Shift VR
ISO 3200-kapacitet*
HDMI-forbindelse
Automatisk motivvælger
HD Pictmotion

* ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser på 5M (2592 x 1944) eller mindre.

Bemærk! Kameramodeller og farver kan variere alt efter området.
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COOLPIX S710
14,5 megapixels, ISO 100, Manuel

COOLPIX S610
10,0 megapixels, ISO Auto, motivprogrammet Landskab
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Avan c ere t y d e ls e , d e r k u n o v e r gås af s t ilf uld eleganc e.

Frihed helt ned til den mindste detalje

Avancerede optageindstillinger

Med en skarp opløsning på 14,5 megapixels kan du
indfange selv de ﬁneste detaljer. COOLPIX S710’s avancerede billedbehandlingssystem optimerer ydelsen og
farvegengivelse. Og kvalitetsoptikken i kameraets
NIKKOR-objektiv med
3,6x zoom og 28-101 mmvidvinkel (svarende til
35 mm-format) giver dig
større frihed til at komponere billederne.

Hurtig adgang til eksponeringsindstillingerne programautomatik (P), lukkertidsprioriteret automatik (S),
blændeprioriteret automatik (A) eller manuel (M), der
giver dig større kreativ frihed.

Dybrød

Hurtig respons
Alle funktioner er optimeret til øjeblikkelig respons,
så du kan indfange de helt særlige øjeblikke, når du
oplever dem.

Sølv

Urban Black

Andre funktioner

• Verdens mest kompakte design* med overﬂade i
rustfrit stål og behageligt greb

• 3,0” LCD-skærm med høj opløsning, bred

betragtningsvinkel og antireﬂekterende belægning

VR-billedstabilisering

• Nikons nye funktion Automatisk motivvælger
• Funktionen Kontinuerlig høj hastighed kan indstilles

Nikons optiske linseforskydnings-VR til billedstabilisering
kompenserer for kamerarystelser, så resultatet bliver
tydeligere og skarpere billeder i svagt lys eller under
ustabile forhold.

•
•

ISO 12.800-kapacitet
Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 12.800* giver nye
muligheder for at tage skarpere og mere naturligt
udseende billeder i svagt lys og indfange motiver i hurtig
bevægelse med enestående tydelighed.
* ISO 6400 og 12.800 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M
(2048 x 1536) eller mindre.

•
•
•

til optagelse med høj hastighed, hvilket hjælper dig
med at holde dig på omgangshøjde med næsten
ethvert hurtigt motiv
Indstillingen Mad gør det muligt at justere
hvidbalancen på LCD-skærmen og dermed opnå de
ønskede farvetoner
Indstillingen Smil hjælper med at indfange de glade
ansigter
Ansigtsprioriteret AF
Automatisk retouchering af røde øjne
D-Lighting

* Blandt kompaktkameraer med 14 megapixels og optisk modvirkelse
af rystelser (VR) pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget
af Nikon Corporation).
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Avanceret. Befri ende.
Fuldautomati sk. Bri l l ant.

Sort

Frihed med Wi-Fi

VR-billedstabilisering

Verdens første implementering af WPS-standarden*
(Wi-Fi Protected Setup) gør det nemt at oprette
forbindelse til et trådløst netværk blot ved at indtaste
en pinkode og vælge forbindelsesmetoden. Du får
direkte adgang til my Picturetown-internettjenesterne,
hvor du kan gemme billederne automatisk og sikkert
ved hjælp af Billedbank eller sende dem direkte til
en blog eller et websted uden besvær. Send et link
til udvalgte billeder direkte til vennernes e-mailadresser, så de kan se dem uden at skulle downloade
vedhæftede ﬁler.

Nikons optiske linseforskydnings-VR til billedstabilisering
kompenserer for kamerarystelser, så resultatet bliver
tydeligere og skarpere billeder i svagt lys eller under
ustabile forhold. Derudover giver Bevægelsesregistrering
dig mulighed for 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.

* Blandt digitale kameraer pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser
foretaget af Nikon Corporation).

Automatiske og optimerede
optageindstillinger
Nikons nye funktion Automatisk motivvælger betyder,
at du ubekymret kan tage billeder i mange forskellige
situationer – funktionen registrerer omgivelserne og
vælger automatisk den bedste motivindstilling. Og med
indstillingen Aktivt barn bliver det meget nemmere at
tage skarpe billeder, da kameraet automatisk følger
motivets bevægelser.

Andre funktioner

• Ultrakompakt og elegant design, der gør kameraet
behageligt at bruge

• Skarphed med 10,0 effektive megapixels
• NIKKOR-objektiv med 4x zoom og mulighed for brug
af 28 mm-vidvinkel

• 3” LCD-skærm med høj opløsning og bred
Verdens hurtigste opstartstid i sin klasse
COOLPIX S610c har verdens hurtigste opstartstid* på
blot 0,7 sekunder, så du kan indfange de helt særlige
øjeblikke, når du oplever dem.
* Blandt kompaktkameraer udstyret med 28 mm zoomobjektiv
(svarende til 35 mm-format) og optisk modvirkelse af rystelser
(VR) pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af
Nikon Corporation).
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betragtningsvinkel

• ISO 3200-kapacitet
• Indstillingen Mad gør det muligt at justere
•
•
•
•

hvidbalancen på LCD-skærmen og dermed opnå de
ønskede farvetoner
Indstillingen Smil hjælper med at indfange de glade
ansigter
Ansigtsprioriteret AF
Automatisk retouchering af røde øjne
D-Lighting

F lo t t e b ille d e r m e d e t f lot kam er a
Flot kamera, d u v il v æ re s t o lt a f . F lo t t e billeder, du vil els ke at indf ange.

Enestående hastighed og et udseende,
der tager pusten fra dig
COOLPIX S610 har verdens hurtigste opstartstid* på
blot 0,7 sekunder, så du kan indfange de helt særlige
øjeblikke, når du oplever dem.
* Blandt kompaktkameraer udstyret med 28 mm zoomobjektiv
(svarende til 35 mm-format) og optisk modvirkelse af rystelser
(VR) pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af
Nikon Corporation).

VR-billedstabilisering
Nikons optiske linseforskydnings-VR til billedstabilisering
kompenserer for kamerarystelser, så resultatet bliver
tydeligere og skarpere billeder i svagt lys eller under
ustabile forhold. Derudover giver Bevægelsesregistrering
dig mulighed for 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.

Ultrakompakt design med
3,0” LCD-skærm

Brun

Sølv

Dybrød

COOLPIX S610 har et ultrakompakt design, der ikke
desto mindre giver plads til høj ydelse, en 3,0” LCDskærm med høj opløsning og et NIKKOR-objektiv med
4x zoom og mulighed for brug af 28 mm-vidvinkel.

Nem fuldautomatisk optagelse med
avancerede optageindstillinger
Nikons nye funktion Automatisk motivvælger betyder,
at du ubekymret kan tage billeder i mange forskellige
situationer – funktionen registrerer omgivelserne og
vælger automatisk den bedste motivindstilling. Og med
indstillingen Aktivt barn bliver det meget nemmere at
tage skarpe billeder, da kameraet automatisk følger
motivets bevægelser.

ISO 3200-kapacitet
Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 3200 giver nye
muligheder for at tage skarpere og mere naturligt
udseende billeder ved svagt lys og indfange motiver i
hurtig bevægelse med enestående tydelighed.

Andre funktioner

• Skarphed med 10,0 effektive megapixels
• Indstillingen Mad gør det muligt at justere
•
•
•
•

hvidbalancen på LCD-skærmen og dermed opnå de
ønskede farvetoner
Indstillingen Smil hjælper med at indfange de glade
ansigter
Ansigtsprioriteret AF
Automatisk retouchering af røde øjne
D-Lighting
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Sølv

D et m inds t e*. D en hurti gste opstart*. Hel t ui modståel i gt.
Urban Black

Verdens mest kompakte design

VR-billedstabilisering

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

Nikons optiske linseforskydnings-VR til billedstabilisering kompenserer for kamerarystelser, så resultatet
bliver tydeligere og skarpere billeder i svagt lys eller
under ustabile forhold.

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 svagt lyst eller for at indfange
motiver i hurtig bevægelse med enestående klarhed.

Verdens hurtigste opstartstid i sin klasse
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.
* Blandt kompaktkameraer udstyret med 28 mm zoomobjektiv
(svarende til 35 mm-format) og optisk modvirkelse af rystelser
(VR) pr. 2. juli 2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af
Nikon Corporation).

Andre funktioners

• Skarphed med 10,0 effektive megapixels
• NIKKOR-objektiv med 4x zoom og mulighed for brug
af 28 mm-vidvinkel

• Indstillingen Aktivt barn – kameraet følger
automatisk motivet og fokuserer på det.

• Indstillingen Pasteller – skaber et blødt,
•
•
•
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impressionistisk billede, hvis du aktiverer
indstillingen, før du tager billedet
Ansigtsprioriteret AF
Automatisk retouchering af røde øjne
D-Lighting

Ka m e r a , d e r lig g e r g o dt i hånden.
Avan c ere t a u t o m a t isk f u n k t io n , der giver s t ør re f r ihed.

Verdens mest kompakte design*
i sin klasse med NIKKOR-objektiv
med 5x zoom
COOLPIX S560’s stilfulde elegance, hurtige respons
og avancerede funktioner er alt sammen indeholdt
i verdens mest kompakte kameradesign blandt
konkurrerende digitale kompaktkameraer. Derudover
giver kvalitetsoptikken i COOLPIX S560’s NIKKOR-objektiv
med 5x zoom fremragende billedkvalitet og større kreativ
frihed end normalt takket være telebrændvidden samt
mulighed for makrooptagelse fra en afstand på helt ned
til 10 cm fra motivet.

Indstillingen Smil og Blinkeadvarsel
Indstillingen Smil udløser automatisk lukkeren, når det
valgte motiv smiler, så du kan gengive de dejlige smil,
i det korte øjeblik, de kommer frem. Smilindikatoren
viser en måler, som du kan bruge til at ﬁnde de bedste
smil på de glade ansigter. Og funktionen Blinkeadvarsel
advarer dig, når kameraet mener, at motivet har
blinket, så du kan tage billedet igen med det samme
og få det helt rigtige resultat.

Sort
Lyserød
Blå
Sølv

* Blandt kompaktkameraer med 10 megapixels, optisk modvirkelse
af rystelser (VR) og 5x tilbagetrækkelig zoom pr. 2. juli 2008
(i henhold til undersøgelser foretaget af Nikon Corporation).

VR-billedstabilisering
Nikons Image Sensor Shift VR til billedstabilisering kompenserer for virkningen af kamerarystelser, så resultatet
bliver skarpere billeder. Det giver dig frihed til at koncentrere dig om at indfange de helt særlige øjeblikke
uden at bekymre dig om små håndbevægelser, især
i svagt lys, eller når du zoomer for at tage nærbilleder.

Automatisk motivvælger
Nikons nye funktion Automatisk motivvælger betyder,
at du ubekymret kan tage billeder i mange forskellige
situationer – funktionen registrerer omgivelserne og
vælger automatisk den bedste motivindstilling, så du
får de bedst mulige billeder.

Andre funktioner

• Skarphed med 10,0 effektive megapixels
• 2,7” LCD-skærm med høj opløsning, bred

betragtningsvinkel og antireﬂekterende belægning

• Indstillingen Mad gør det muligt at justere
•
•
•
•

hvidbalancen på LCD-skærmen og dermed opnå de
ønskede farvetoner
Høj følsomhed på op til ISO 3200*
Ansigtsprioriteret AF
Automatisk retouchering af røde øjne
D-Lighting

* ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x
1536) eller mindre.
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Sm ar t , hurti g og kompakt el egance.

Blå

Urban Black

Sølv

Verdens mest kompakte design*

Indstillingen Smil og Blinkeadvarsel

COOLPIX S550’s stilfulde elegance, høje ydelse og
avancerede funktioner er alt sammen indeholdt i verdens
mest kompakte design blandt konkurrerende kompakte
digitalkameraer*, og så ligger det godt i hånden.

Indstillingen Smil udløser automatisk lukkeren, når det
valgte motiv smiler, så du kan gengive de dejlige smil, i
det korte øjeblik, de kommer frem. Smilindikatoren viser
en måler, som du kan bruge til at ﬁnde de bedste smil på
de glade ansigter. Og funktionen Blinkeadvarsel advarer
dig, når kameraet mener, at motivet har blinket, så du
kan tage billedet igen med det samme og få det helt
rigtige resultat.

* Blandt kompaktkameraer 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.

NIKKOR-objektiv med 5x zoom
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 med 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.

36 mm (svarende til 35 mm-format)
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180 mm (svarende til 35 mm-format)

Andre funktioner

• Skarphed med 10,0 effektive megapixels
• 2,5” LCD-skærm med høj opløsning, bred

betragtningsvinkel og antireﬂekterende belægning

• Høj følsomhed på op til ISO 2000
• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting

D en fu n kti o n e lle e le g a n ce v e d e n e s t å ende als idighed og opt is k V R.

Skarphed med 8,0 effektive megapixels

Indstillingen Mad

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

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.

Lilla

Urban Black

Light Bronze
Juster for at forstærke de
røde toner

Juster hvidbalancen for
at opnå de ønskede
farvetoner
Juster for at forstærke
de blå toner

VR-billedstabilisering
Nikons optiske linseforskydnings-VR til billedstabilisering
kompenserer for kamerarystelser, så resultatet bliver
tydeligere og skarpere billeder i svagt lys eller under
ustabile forhold.

Andre funktioner

• 2,5” LCD-skærm med antireﬂekterende belægning
• ISO 2000-kapacitet
• Funktionen Favoritbilleder – organiserer og gemmer
billederne i albums i kameraet

Favoritmotiver
Du kan ganske enkelt vælge dine tre foretrukne motivprogrammer og registrere dem, så de vises i hovedindstillingsmenuen og dermed bliver nemmere at bruge.

• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting
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Funkt ionel elegance i et sl ankt ui modståel i gt desi gn.

Rød
Lyserød

Elegant aluminiumdesign, 18 mm slankt

Andre funktioner

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.

• Skarphed med 8,0 effektive megapixels
• 2,5” LCD-skærm med høj opløsning, bred

Urban Black
Sølv

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.

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 optageindstillingen High-Sensitivity.
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betragtningsvinkel og antireﬂekterende belægning

• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting

Blå

COOLPIX S210
10,0 megapixels, ISO Auto, Programautomatik

COOLPIX S560
10,0 megapixels, ISO 64, Programautomatik
COOLPIX S560
10,0 megapixels, ISO Auto,
motivprogrammet Mad
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Et kam er a du i kke kan hol de fi ngrene fra!!

Hvid
Guld

Banebrydende elegant design og intuitiv betjening
Bordeaux-rød
Sortlilla

Med COOLPIX S60 introducerer Nikon en helt ny dimension af sjov og intuitiv
betjening takket være den nye 3,5“ trykfølsomme bredskærm. Med et enkelt tryk
kan du se, at det aldrig har været sjovere at tage billeder.
Den intuitive navigation begynder på startskærmen med store ikoner, som du kan
bruge til at vælge optageindstillinger og justere funktioner.

Du kan vælge mellem tre forskellige visninger af startskærmen.

Metallic

Vinrød

Optageindstillinger lige ved hånden
Vælg motivet med et
enkelt tryk
Tryk på motivet for at fastlåse autofokus og eksponering.

Zoom med one-touch portræt
Når du har valgt motivet, kan du trykke
på knappen Zoom med one-touch portræt
for at zoome automatisk.

NIKKOR-objektiv med 5x zoom
Zoom ind på motivet under optagelsen
ved hjælp af zoomknapperne på den
trykfølsomme skærm.
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Lys

En hel ny verden af billedvisning

Nem visning med
thumbnail

De trykfølsomme knapper gør det meget sjovere at se
billeder på den utrolige 3,5” LCD-skærm, lige fra at vælge
thumbnails med ﬁngeren eller rulle gennem billeder,
der fylder hele skærmen, til at zoome ind på billeder
og tilpasse dem ved hjælp af malefunktionen.
Med COOLPIX S60 kan du også få roteret billederne
automatisk.

Rul gennem billederne

HD Pictmotion-lysbilledshow med HD-tv
Se billeder og lysbilledshows i høj kvalitet på et HD-tv med
HDMI-forbindelse. Med HD Pictmotion kan brugerne vælge
deres foretrukne billeder og derefter kombinere dem med
musik og visuelle stilarter, så resultatet er et underholdende
audiovisuelt show, der kan ses hvor som helst.

Automatisk billedrotation

Andre funktioner
Zoom ind under billedvisning for at se billedet tættere på

• Skarphed med 10,0 effektive megapixels
• Billedstabilisering med Image Sensor Shift VR
• Nikons nye funktion Automatisk motivvælger
• Smiltimer – udløser automatisk lukkeren, når det valgte

Malefunktion
Tilpas dine billeder
ved at bruge pennen
til at skrive personlige
meddelelser eller endda
tegne farverige kanter
og stempler.

motiv smiler

• Tegnefunktion
• Høj følsomhed på op til ISO 3200*
• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting
* ISO 3200 kan kun benyttes til billedstørrelser
på 5M (2592 x 1944) eller mindre.
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Fot ogr af is k fri hed for ful d udbl æsni ng.

Frihed helt ned til den mindste detalje
COOLPIX P6000 har en skarp opløsning på 13,5
megapixels, der gør det muligt at indfange de ﬁneste
detaljer, beskære kreativt og oprette ﬂotte forstørrelser.
Kameraets avancerede billedbehandlingssystem
optimerer ydelsen og farvegengivelsen. Og med
kvalitetsoptikken i Nikkor-objektivet med 4x zoom og
28-112 mm-vidvinkel (svarende til 35 mm-formatet) får
du maksimal frihed til at komponere billeder.

COOLPIX Picture Control –
forbedring med ﬂeksibilitet
Nikons originale Picture Control-system har en så intuitiv
betjening, at du nemt kan foretage forbedringer af dine
RAW-billedﬁler* og opnå færdige billeder, der passer til
din smag. Denne avancerede teknologi er optimeret til
brug i COOLPIX-kameraer.
* Kun anvendelig når RAW ﬁler bliver behandlet i kameraet.

Sort

Betjening tilpasset af brugeren
COOLPIX P6000 er udstyret med et kommandohjul
og knappen Fn (Funktion), så du hurtigt kan skifte
indstillinger, en brugertilpasset optagelsesmenu, der
giver nem adgang til funktioner, du ofte bruger, samt
den faneopdelte menugrænseﬂade. Og kommandohjulet
giver dig hurtig kontrol over eksponeringsindstillingerne
programautomatik [P], lukkertidsprioriteret automatik
[S], blændeprioriteret automatik [A] og manuel [M].

Systemudvidelse
Du kan udvide brændvidden til 21
mm (svarende til 35 mm-formatet)
ved at montere vidvinkelkonverteren
(ekstraudstyr). Den indbyggede tilbehørssko understøtter avanceret i-TTLﬂashstyring til eksterne Speedlights.

Andre funktioner

• Optisk søger
• Materialer og ﬁnish i høj kvalitet med frontpanel
i magnesiumlegering

• 2,7” LCD-skærm med høj opløsning, bred

betragtningsvinkel og antireﬂekterende belægning

• Billedstabilisering med optisk linseforskydnings-VR
• Manuel fokus
• ISO 6400-kapacitet*
• Trådløs fjernbetjening ML-L3 til trådløs udløsning af
lukkeren

Understøttelse af GPS og LAN
Takket være en indbygget GPS-enhed (Global Positioning
System) kan du registrere stedet (breddegrad og
længdegrad), hvor du tager billedet, som ”geotags”. Men
det er ikke alt. Du kan slutte et kabel til det indbyggede
LAN-stik for at oprette forbindelse til internettet og se
stederne på kort fra ViewNX eller my Picturetown.
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• Forvrængningskontrol
• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting
* ISO 3200 og 6400 kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M
(2048 x 1536) eller mindre.

E le g a n t f o k u s p å re n k a mer af unkt ion.
Sort

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-mmsupertelebilleder. Og alle disse funktioner er presset
sammen i verdens mest kompakte design i sin klasse*,
hvilket betyder endnu større frihed.
*Blandt kompaktkameraer udstyret med 18x zoom pr. 4. marts
2008 (i henhold til undersøgelser foretaget af Nikon Corporation).

ISO 6400-kapacitet
Lysfølsomhedsområdet på op til ISO 6400* med
manuel styring samt automatisk styring (ISO 64-800)
og indstillinger for høj ISO (ISO 64-1600) giver nye
muligheder for at tage skarpere og mere naturligt
udseende billeder i svagt lys 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 hastighed
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 hastighed. Derudover kan du også
fotografere med 6 billeder pr. sek. eller 4 billeder pr. sek.

27 mm (svarende til
35 mm-format)

*Funktionen kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536)
eller mindre.

Andre funktioner
486 mm (svarende til 35 mm-format)

• Skarphed med 10,1 effektive megapixels
• 2,7” LCD-skærm med høj opløsning, bred

betragtningsvinkel og antireﬂekterende belægning

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], lukkertidsprioriteret automatik [S],
blændeprioriteret automatik [A] og manuel [M].

• Billedstabilisering med Image Sensor Shift VR
• Elektronisk søger til at tage skarpe, stabile billeder
• Billedoptimering (inklusive monokrom ﬁltereffekt)
• Forvrængningskontrol
• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting
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Sort

Problem f r i f ot ograferi ng og konstant fl otte bi l l eder.
Sølv

Skarphed med 8,0 effektive megapixels
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.

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
Let autoindstilling gør det endnu nemmere at tage
billeder. Funktionen foretager indstillingerne, så du
blot skal tænde kameraet og trykke af.

Andre funktioner

• Høj følsomhed på op til ISO 1600
• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting
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.

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.
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F lo t t e b ille d e r le g e nde let .

NIKKOR-objektiv med 3x zoom

ISO-kapacitet til gode billeder i svagt lys

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. NIKKORpræcisionsoptikken giver konsekvent skarpe resultater,
uanset om der zoomes ind for at tage nærbilleder eller
zoomes ud for at rumme hele motivet.

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.

Skarphed med 7,1 effektive megapixels
Det imponerende antal megapixels gør COOLPIX L16
i stand til at indfange billeder med naturtro farver og
enestående detaljer.

Sort

Kompatibelt med AA-batterier, så du
aldrig løber tør for strøm
Kameraet er kompatibelt med AA-batterier, som sælges
næsten overalt, og derfor kan du ufortrødent tage
billeder praktisk talt overalt uden at bekymre dig om
at skulle oplade eller løbe tør for batterier.

Sølv

Andre funktioner

• 2,8” LCD-skærm med høj opløsning
• Ansigtsprioriteret AF
• Automatisk retouchering af røde øjne
• D-Lighting

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
Let autoindstilling gør det endnu nemmere at tage
billeder. Funktionen foretager kameraindstillingerne,
så du blot skal tænde kameraet og trykke af.
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COOLPIX P6000
13,5 megapixels, ISO 64, Manuel
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COOLPIX P6000
13,5 megapixels, ISO 64, Manuel

COOLPIX S710
14,5 megapixels, ISO 100,
Manuel
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Forklaring af funktionerne
Kamerasystem
Opløsning og optik

Optagefunktioner

Betjening

Understøttelse af RAW-format

Betjeningsindstillinger

Effektive megapixels

Antireﬂekterende belægning (LCD)

Blændeprioriteret automatik

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.

Den antireflek terende belægning på LCD - skærmen
forbedrer synligheden og gør det nemmere at arbejde med
menuerne, selv udendørs i solen.

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

Det nye RAW-filformat til Nikon COOLPIX-kameraer er
kompatibelt med Microsofts Windows Image Component
(WIC), og det gør det muligt at åbne og redigere billeder,
der er taget med RAW-formatet, i ViewNX (kun Windowsversioner) eller i andre programmer, der understøtter WIC.

Programhjul

Automatisk ISO-følsomhed

Lukkertidsprioriteret automatik

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

Kameraet justerer automatisk lysfølsomheden for at sikre
optimal eksponering, så du opnår skarpe resultater og
problemfri fotografering, selv i svagt lys.

Med lukker tid sprioriteret automatik kan du vælge
lukkertiden manuelt, mens kameraet vælger den optimale
blændeåbning.

Kontinuerlig optagelse

Indstillingen Sport kontinuerlig hastighed

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

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

Optisk zoom
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.

27 mm (svarende til 35
mm-format)

486 mm (svarende til
35 mm-format)

Bred betragtningsvinkel (LCD)
LC D - s kæ r m e m e d b re d e b e tra g tnin g s v in kl e r ø g e r
alsidigheden og gør det desuden nemt for alle at samles
rundt om skærmen og se billeder eller lysbilledshows.

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

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

Let autoindstilling

Hvidbalance

Let autoindstilling gør det endnu nemmere at tage
billeder. Funktionen foretager indstillingerne, så du blot
skal tænde kameraet og trykke af.

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

Fast ISO-følsomhed

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

Indstil lysfølsomheden manuelt for at opnå effektiv personlig
kontrol over fotograferingen i svagt lys eller for at indfange
motiver i hurtig bevægelse med enestående skarphed.

Digital zoom 1944 mm
(svarende til 35 mmformat)

Høj følsomhed

Hjælpefunktioner til optagelse

Bedre billeder i svagt lys

VR-vibrationsreduktion

Se side 4.

Se side 4.

Indstillingen High-Sensitivity

Aktiv zoom
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.

Indstillingen High-Sensitivity vælger den optimale ISOindstilling, så du får tydeligere billeder i svagt lys.

VR-billedstabilisering

Best Shot Selector (BSS)

Makroindstilling

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

Makroindstillingen giver mulighed for at fylde billedet
med små genstande, justere objektivet og opnå tættere
fokus og blænde ned for blændeåbningen for at opnå
maksimal dybdeskarphed.

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

Bevægelsesregistrering/Anti-shake AE
Bevægelsesregistrering (der har samme funktion som Antishake 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.

Effektive megapixels
NIKKOR-objektiver
Optisk zoom
VR-vibrationsreduktion
Antireflekterende belægning (LCD)
Programhjul
Roterbar multivælger
Bred betragtningsvinkel (LCD)
Blændeprioriteret automatik
Automatisk ISO-følsomhed
Kontinuerlig optagelse
Let autoindstilling
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Fast ISO-følsomhed
Høj følsomhed
High-Sensitivity
Makroindstilling
Bevægelsesregistrering/Anti-shake AE
Understøttelse af RAW-format
Lukkertidsprioriteret automatik
Sport kontinuerlig hastighed
Hvidbalance
Format i størrelsen 1:1
Aktiv zoom
Best Shot Selector (BSS)
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Ansigtsprioriteret AF

Ganske enkelt
bedre portrætter

Se side 5.

Favoritmotiver
Du kan registrere dine tre foretrukne motivprogrammer,
så de vises i hovedindstillingsmenuen og dermed bliver
nemmere at bruge.

Filmklip/lyd

Motivprogrammer
Motivprogrammer gør det nemt at opnå ﬂotte resultater
i en lang række almindelige situationer.
Se side 28.

Indstillingen Smil
Indstillingen Smil udløser automatisk lukkeren, når det
valgte motiv smiler, så du kan indfange de glade ansigter.

Automatisk motivvælger

Intervaloptagelsesﬁlm

Diktafon

Intervaloptagelsesﬁlm laver ﬁlmklip ud fra billeder taget ved
hjælp af intervaloptagelsesfunktionen, som giver brugerne
mulighed for at angive intervallet mellem billederne.

Den smarte diktafonfunktion kan bruges til at optage
timevis af lyd , hvis den bruge s med tils trækkelige
hukommelsesmedier.

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

Denne funktion betyder, at du ubekymret kan tage billeder i mange forskellige situationer – funktionen registrerer
omgivelserne og vælger automatisk den bedste motivindstilling, så du får de bedst mulige billeder.

Organisering af billeder

Billedbehandling
Sort ramme/hvid ramme

Forvrængningskontrol

Datoindfotografering

Lille billede

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

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

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

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

D-Lighting

Favoritbilleder

Farvevalg
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.

Ganske enkelt
bedre portrætter

Se side 5.

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

Automatisk retouchering af røde øjne

Forbindelse/lagring

Se side 5.

Billedvisning /effekt
Ansigtszoom-in

Pictmotion

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

Se side 5.

Understøttelse af HDMI

Trådløs LAN-forbindelse

HDMI-forbindelse (High Deﬁnition Multimedia Interface)
gør det muligt at se lysbilledshows i høj kvalitet på HD-tv.

Se side 5.

Friheden ved trådløs
billedoverførsel

Indbygget hukommelse
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.

Lysbilledshows på
kameraet med musik

Systemudvidelse

Blinkeadvarsel
Ansigtsprioriteret AF
Favoritmotiver
Automatisk motivvælger
Motivprogrammer
Indstillingen Smil
Sort ramme/hvid ramme
Farvevalg
Forvrængningskontrol
D-Lighting
Automatisk retouchering af røde øjne
Ansigtszoom-in
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Forsatskonvertere

Ekstern ﬂash

Valgfri vidvinkelkonvertere giver større rækkevidde, så du
får endnu større kreativ frihed.

Den indbyggede tilbehørssko på COOLPIX P6000 understøtter Nikons avancerede i-TTL-flashstyring til ekstern flash,
heriblandt Speedlight SB-400, SB-600 og SB-900.

S710
Pictmotion
Intervaloptagelsesfilm
Tv-ﬁlmklip/ﬁlmklip med små billeder 30/15 fps
Diktafon
•
Datoindfotografering
•
Favoritbilleder
Lille billede
•
Understøttelse af HDMI
Indbygget hukommelse
42 MB
Trådløs LAN-forbindelse
Forsatskonvertere
Ekstern flash
-
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Oplev, hvor nemt det er at bruge motivprogrammer
Portræt

Alle modeller

Landskab

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

Alle modeller

Giver større dybdeskarphed.
Kameraet fokuserer
uendeligt.

Sport

Alle modeller*

Aftenportræt

Øger lukkertiden, så du
kan fastfryse handlingen
på et enkelt billede og
optage bevægelserne i en
række billeder.

Alle modeller

Fest/
indendørs

Alle modeller

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.

*COOLPIX P80 er udstyret
med indstillingen Sport
kontinuerlig hast.

Strand/sne

Alle modeller

Solnedgang

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

Museum

Alle modeller

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

Alle modeller

Indfanger de smukke
nuancer ved solnedgang
og solopgang.

Fyrværkeri

Skumring/
morgengry

Aftenlandskab

Alle modeller

Kombinerer skarphed
med højere kontrast end
normalt, så tekst eller
billeder fremstår tydeligere
i sort og hvid.

Alle modeller

Nærbillede

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

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

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

Alle modeller

Modlys

Alle modeller

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

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

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

Panorama-assist
Sammensat billede

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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Alle modeller

COOLPIX-TILBEHØR
Medfølgende tilbehør

Batteriladere

Ekstraudstyr

Batterilader
MH-61

Batterilader
MH-63

Batterilader
MH-64

Batterier

Batterilader
MH-65

Batterilader
MH-72

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL5

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL10

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL11

AV/USB-kabler

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL12

Genopladeligt
Ni-MH-batteri
EN-MH2

USB-kabel
UC-E6

USB-kabel
UC-E13

AV/USB-kabel
UC-E12

AV-kabel
EG-CP14

AV-kabel
EG-CP15

COOLPIX S710
COOLPIX S610c
COOLPIX S610
COOLPIX S600
COOLPIX S560
COOLPIX S550
COOLPIX S520
COOLPIX S210
COOLPIX S60
COOLPIX P6000
COOLPIX P80
COOLPIX L18
COOLPIX L16

Medfølgende tilbehør

Lysnetadaptere

Ekstraudstyr

Lysnetadapter
EH-62A

Lysnetadapter
EH-62D

Lysnetadapter
EH-62E

Lysnetadapter
EH-62F

Forsatskonvertere

Lysnetadapter
EH-63

Lysnetadapter
EH-65A

Lysnetadapter
EH-66

Vidvinkelkonverter
WC-E76*

Adapterring
UR-E21

Speedlights

Speedlight
SB-400

Speedlight
SB-600

Software

Speedlight
SB-900

Software Suite

COOLPIX S710
COOLPIX S610c
COOLPIX S610
COOLPIX S600
COOLPIX S560
COOLPIX S550
COOLPIX S520
COOLPIX S210
COOLPIX S60
COOLPIX P6000
COOLPIX P80
COOLPIX L18
COOLPIX L16
* Ved brug med adapterring UR-E21.

Software Suite*1
Operativ- Macintosh: Mac OS X version 10.3.9, 10.4.11, 10.5.2
Windows: Windows Vista (32 bit), Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional*2 forudinstalleret
system
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

29

Speciﬁkationer

Effektive pixels:

14,5 millioner

10,0 millioner

10,0 millioner

10,0 millioner

10,0 millioner

10,0 millioner

Objektiv:

N I K KO R - o b j e k t i v m e d 3,6x zo o m,
6,0 -21,6 mm (billedvinkel svarende
omregnet til 28-101 mm), F/2.8-5.6,
7 elementer i 6 grupper, digital zoom:
op til 4x (billedvinkel svarende omregnet
til 404 mm)

NIKKOR med 4x zoom, 5,0-20,0 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
28-112 mm), F/2.7-5.8, 7 elementer
i 6 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
448 mm)

NIKKOR med 4x zoom, 5,0-20,0 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
28-112 mm), F/2.7-5.8, 7 elementer
i 6 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
448 mm)

NIKKOR med 4x zoom, 5,0-20,0 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
28-112 mm), F/2.7-5.8, 7 elementer
i 6 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
448 mm)

NIKKOR med 5x zoom, 6,3-31,5 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
34,8-174 mm), F/5-5,6, 8 elementer
i 6 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
696 mm)

NIKKOR med 5x zoom, 6,3-31,5 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
36-180 mm), F/3.5-5.6, 8 elementer
i 6 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
720 mm)

50 cm til uendeligt (∞), makroindstilling:
10 cm til uendeligt (∞)

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

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

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

60 cm til uendeligt (∞), makroindstilling:
10 cm til uendeligt (∞) med vidvinkel

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

Skærm:

3,0” TFT LCD-skærm med ca. 230.000
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

3,0” TFT LCD-skærm med ca. 230.000
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

3,0” TFT LCD-skærm med ca. 230.000
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

2,7” TF T LCD -skærm med 230.0 0 0
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

2,7” TF T LCD -skærm med 230.0 0 0
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

2,5” TFT LCD-skærm med ca. 230.000
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

Lagringsmedier:

Indbygget hukommelse (ca. 42 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 45 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 45 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 45 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 44 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 50 MB),
SD-hukommelseskort*2

ISO-følsomhed:

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400* 3, 12,800* 3, Auto (automatisk
forøgelse til ISO 100-1600), Auto. høj
ISO-følsom. (ISO 100-3200)

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

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

I S O 10 0, 20 0, 4 0 0, 8 0 0, 16 0 0,
320 0, Auto (automatisk forø g els e
til ISO 10 0 - 8 0 0), High -Sensitivit yoptageindstilling (ISO 100-2000)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000,
3200*3, Auto (automatisk forøgelse til
ISO 64-800)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
20 0 0, Auto (automatisk forø g els e
t i l I S O 6 4 - 8 0 0 ), H i g h -S e n s i t i v i t y optageindstilling (ISO 64-1600)

Strømkilder:

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12
(medfølger) og lysnetadapter EH-62F
(ekstraudstyr)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12
(medfølger) og lysnetadapter EH-63
(medfølger)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12
(medfølger) og lysnetadapter EH-63
(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)

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

Batterilevetid*1:

Ca. 250 billeder med EN-EL12-batteri

Ca. 290 billeder med EN-EL12-batteri

Ca. 290 billeder med EN-EL12-batteri

Ca. 190 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 160 billeder med EN-EL11-batteri

Ca. 200 billeder med EN-EL11-batteri

Mål (BxHxD):

Ca. 92,5 x 57,5 x 24,0 mm, uden fremspringende dele

Ca. 96,5 x 57 x 22,5 mm, uden fremspringende dele

Ca. 94 x 57 x 22,5 mm, uden fremspringende dele

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

Ca. 93 x 54,5 x 23,5 mm, uden fremspringende dele

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

Vægt:

Ca. 155 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 130 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 130 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 130 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 120 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Fokusområde
(fra objektiv):

*1
*2
*3
*4
30

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.
Ikke kompatibelt med multimediekort (MMC)
Indstillingen kan kun benyttes til billedstørrelser på 3M (2048 x 1536) eller mindre.
Indstillingen kan kun benyttes til billedstørrelser på 5M (2592 x 1944) eller mindre.

8,0 millioner

8,0 millioner

10,0 millioner

13,5 millioner

10,1 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 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
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 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
456 mm)

NIKKOR med 5x zoom, 5,9-29,5 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
33-165 mm), F/3.8-4.8, 12 elementer
i 10 g r u p p e r, d i g i t a l zo o m: o p t il
4x (billedvinkel svarende omregnet til
660 mm)

NIKKOR med 4x zoom, 6,0-24,0 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
28-112 mm), F/2.7-5.9, 9 elementer
i 7 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
448 mm)

NIKKOR med 18x zoom; 4,7-84,2 mm
(billedvinkel svarende omregnet til
27-486 mm), F/2.8-4.5, 14 elementer
i 11 g r u p p e r, d i g i t a l zo o m: o p t il
4x (billedvinkel svarende omregnet til
1944 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 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
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 g r u p p e r, d i g i t a l z o o m: o p t i l
4x (billedvinkel svarende omregnet til
420 mm)

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

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

60 cm til uendeligt (∞), makroindstilling:
9 cm til uendeligt (∞)

50 cm til uendeligt (∞), makroindstilling:
2 cm til uendeligt (∞)

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

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

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

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

2,5” TFT LCD-skærm med ca. 230.000
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

3,5” bred trykfølsom TFT LCD-skærm
m e d c a . 2 3 0 . 0 0 0 p u n k t e r, b r e d
betragtningsvinkel og antireﬂekterende
belægning

2,7” TF T LCD -skærm med 230.0 0 0
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning

2,7” TFT LCD-skærm med ca. 230.000
punkter, bred betragtningsvinkel og
antireﬂekterende belægning. Elektronisk
søger, 0,24”, ca. 230.000 punkter

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), SDhukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 20 MB), SDhukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 48 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 50 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 21 MB),
SD-hukommelseskort*2

Indbygget hukommelse (ca. 21 MB),
SD-hukommelseskort*2

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

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
20 0 0, Auto (automatisk forø g els e
t i l I S O 6 4 - 8 0 0 ), H i g h -S e n s i t i v i t y optageindstilling (ISO 64-1600)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000,
3200*4 , Auto (automatisk forøgelse
t i l I S O 6 4 - 8 0 0 ), H i g h -S e n s i t i v i t y optageindstilling (ISO 64-1600)

ISO 6 4, 10 0, 20 0, 4 0 0, 8 0 0, 160 0,
2000, 3200*3, 6400*3, Auto (automatisk
forøgelse til ISO 64-800), High-Sensitivityoptageindstilling (ISO 64-1600), Fast
auto-ISO (ISO 64-100, 200, 400)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
2000, 3200*3, 6400*3, Auto (automatisk
forøgelse til ISO 64-800), High-Sensitivityoptageindstilling (ISO 64-1600), Fast
auto-ISO (ISO 64-100, 200, 400)

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-EL10
(medfølger) og lysnetadapter EH-63
(ekstraudstyr)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL5
(medfølger) og lysnetadapter EH-66
(medfølger)

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 NiMH-batterier EN-MH2 (ekstraudstyr),
lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

2 stk. alkaliske batterier (medfølger),
litiumbatterier eller OxyrideTM -batterier
i AA-størrelse, 2 stk. genopladelige NiMH-batterier EN-MH2 (ekstraudstyr),
lysnetadapter EH-65A (ekstraudstyr)

Ca. 180 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 220 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 140 billeder med EN-EL10-batteri

Ca. 260 billeder med EN-EL5-batteri

Cirka 250 billeder med EN-EL5-batteri

Ca. 180 billeder med alkaliske batterier,
650 billeder med litiumbatterier eller
390 billeder med EN-MH2-batterier

Ca. 180 billeder med alkaliske batterier,
650 billeder med litiumbatterier eller
400 billeder med EN-MH2-batterier

Ca. 94 x 53 x 22,5 mm, uden fremspringende dele

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

Ca. 97,5 x 60 x 22 mm, uden fremspringende dele

Ca. 107 x 65,5 x 42 mm, uden fremspringende dele

Cirka 110 x 79 x 78 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. 145 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 240 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Cirka 365 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Ca. 125 g, uden batteri og SD-hukommelseskort

Bemærk! Kameramodeller og farver kan variere alt efter området.
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Nikons digitale spejlreﬂekskameraer – ekstra kvalitet, hurtigere respons, spændende nyt potentiale

Udforsk nye territorier

Al magt til kreativiteten

Yderst præcist og højtydende
med hidtil uset brugervenlighed

Exceptionel ydelse.
Handy design.

Fremragende ydelse for alle
ambitiøse fotografer

Flotte billeder lige ved hånden

Designet til at tage ﬂotte
billeder med høj opløsning
for alle

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

ADVARSEL!

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

Microsoft®, 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-Lightingteknologien leveres af Apical Limited. FotoConnect-logoet er et varemærke. FotoNationlogoet er et varemærke. FSE-teknologien (Face Sensing Engine) leveres af OKI. HD Pictmotionteknologi leveres af Nikon Systems Inc. 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 LCDskærme i denne brochure, er simulerede.
Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende
forpligtelser fra producentens side. August 2008 ©2008 Nikon Corporation

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