WAT E R D I C H T
K L A A R V O O R

Familievakantie? Een weekendje weg met vrienden? Maak kennis met de waterdichte
COOLPIX die u overal mee naartoe kunt nemen! Deze avontuurlijke compactcamera is
zo gebruiksvriendelijk dat iedereen hiermee schitterende foto’s en video’s kan maken.
Bovendien is hij gebouwd als een tank en verkrijgbaar in vijf opvallende kleuren.
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Waterdicht 10 m | Schokbestendig 1,8 m | Vorstbestendig -10 °C | Stofdicht
Deze COOLPIX is eenvoudig en plezierig in gebruik en kan tegen een stootje, hij blinkt uit
in kou en houdt ook van zwembadfeestjes.
Altijd prachtige resultaten
De CMOS-sensor levert uitstekende resultaten bij weinig licht en staat samen met het
nauwkeurige NIKKOR-objectief met 3x optische zoom garant voor prachtige foto’s en
video’s. Voor verafgelegen onderwerpen geeft de 6x Dynamic Fine Zoom voldoende bereik.
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Klaar voor actie
Met de speciale filmknop kunt u eenvoudig direct overschakelen naar Full HD-videoopname (1080p/30 bps) met stereogeluid.
Eenvoudig
Van sneeuwlandschappen tot vuurwerk, de COOLPIX W150 weet wat u vastlegt en
optimaliseert automatisch de instellingen.
Slim
In de stand Gezichtsdetectie onder water maakt de camera maximaal vier foto’s telkens
wanneer een gezicht wordt gedetecteerd.
Speels
U kunt fotograferen met een vereenvoudigde menu-interface of alle menuopties weergeven.
In dat geval kunt u gesproken berichten aan foto’s toevoegen, een speels welkomstscherm
activeren en meer.
Urenlang plezier
Dankzij de lange gebruiksduur van de accu kunt u blijven fotograferen en het
anti-reflecterende lcd-scherm is altijd goed zichtbaar, zelfs onder water.
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OPTIONELE ACCESSOIRES

ACC U L A D E R M H - 6 6

SnapBridge
U kunt opnamen ter plekke delen. De Nikon-app SnapBridge voor iOS en Android zet
beelden automatisch over van uw camera naar uw smartphone/tablet, zodat u ze direct
kunt delen. Bovendien kunt u uw camera op afstand bedienen met uw smartapparaat,
zodat u zelf ook op de foto kunt staan.
DRIJVENDE POLSRIEM

S P E C I F I C AT I E S

VO O R

D E

CO O L P I X

W 150

Effectieve pixels

13,2 miljoen (door beeldverwerking kan het aantal effectieve pixels afnemen)

Beeldsensor

1/3,1-inch CMOS, totaal aantal pixels: circa 14,17 miljoen

Objectief

NIKKOR-objectief met 3x optische zoom

Brandpuntsafstand

4,1 tot 12,3 mm (beeldhoek is equivalent met die van een objectief van 30 tot 90 mm in kleinbeeldformaat)

Maximaal diafragma

f/3.3 tot f/5.9

Constructie

6 elementen in 5 groepen

Digitale zoom

Maximaal 4x (beeldhoek is equivalent met die van een objectief van circa 360 mm in kleinbeeldformaat)

Vibratiereductie

Elektronische VR (video's)/elektronische VR (foto's)

Autofocussysteem

Contrastdetectie-AF

Monitorformaat
Media

TFT-lcd-monitor met een diagonaal van 6,7 cm (2,7 inch), circa 230.000 beeldpunten, anti-reflectiecoating en
instelbare helderheid met 5 niveaus
SD, SDHC, SDXC, intern geheugen (circa 21 MB)

Bestandsindelingen

Foto's: JPEG; spraakberichten: WAV; video's: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)

Video's

Groot (1080p) (1920x1080), Klein (640) (640x480), Klein (ouderwets) (640x480)

ISO-gevoeligheid

ISO 125 tot 1600

Wi-Fi (draadloos LAN)

IEEE 802.11b/g (standaardprotocol voor draadloos LAN)

Bluetooth

Bluetooth-specificatie versie 4.1; Bluetooth: 2402 tot 2480 MHz, Bluetooth Low Energy: 2402 tot 2480 MHz; Bluetooth:
3,5 dBm (EIRP), Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)

Ingebouwde flitser

Ja

Stroombronnen

Eén EN-EL19 oplaadbare Li-ionaccu (meegeleverd), EH-62G lichtnetadapter (apart verkrijgbaar)

Levensduur accu

Foto's: ca. 220 opnamen bij gebruik van EN-EL19*1/video's: ca. 1 uur en 35 minuten bij gebruik van EN-EL19*1

Waterdicht

Equivalent met JIS/IEC-beveiligingsklasse 8 (IPX8) (onder onze testomstandigheden), kan opnamen onder water maken
tot op een diepte van 10 m en gedurende 60 minuten

Stofdicht

Equivalent met JIS/IEC-beschermingsklasse 6 (IP6X) (onder onze testomstandigheden)

Schokbestendig

Voldeed tijdens onze testomstandigheden die overeenkomen met MILSTD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock

Afmetingen (BxHxD)

Circa 109,5 x 67,0 x 38,0 mm (zonder uitstekende delen)

Gewicht

Circa 177 gram (inclusief accu en geheugenkaart)

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: -10 °C tot +40 °C (bij gebruik op het droge), 0 °C tot 40 °C (bij gebruik onder water)/luchtvochtigheid
85% of minder (geen condensvorming)

Meegeleverde accessoires

Polsriem (Zwaai niet met de camera terwijl u deze aan de riem vasthoudt. De camera kan voorwerpen of mensen
raken en zo verwondingen en schade aan de camera veroorzaken.), EN-EL19 oplaadbare Li-ionaccu, EH-73P lichtnetlaadadapter (Er is een stekkeradapter bevestigd, afhankelijk van het land of de regio van aankoop. De vorm van
de stekkeradapter kan verschillen per land of regio van aanschaf. De EH-73PCH lichtnetlaadadapter kan worden
meegeleverd in plaats van de EH-73P, afhankelijk van het land of de regio waar u de camera hebt gekocht.), UC-E21
USB-kabel, borsteltje (Het borsteltje wordt gebruikt om de waterdichte behuizing schoon te maken.)

Alle metingen zijn uitgevoerd conform de normen of richtlijnen van de Camera and Imaging Products Association (CIPA).
*1 B
 ij het meten van de gebruiksduur van de accu is geen rekening gehouden met het gebruik van SnapBridge en de gebruiksduur hangt af van de gebruiksomstandigheden, zoals de temperatuur,
het interval tussen opnamen of hoe lang menu’s en beelden worden weergegeven.

WATERDICHT 10 M | SCHOKBESTENDIG 1,8 M | VORSTBESTENDIG -10 °C | FULL HD-VIDEO | SNAPBRIDGE

Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in dit document. Het uiterlijk en de specificaties van dit product kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd.
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