R E I K

De COOLPIX P950-bridgecamera beschikt over een ongelooflijke 83x optische zoom
(equivalent met 2000 mm) in een robuuste camerabody. Of u nu op een luchtvaartshow
of op safari bent, u kunt meer fotograferen doordat u minder fotokansen misloopt.

V E R D E R

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

K E N M E R K E N
Ongelooflijke zoom
Dankzij het brandpuntsbereik van 24–2000 mm komt elk onderwerp binnen handbereik.
De 166x Dynamic Fine Zoom breidt de bovengrens voor de zoom digitaal uit tot een
ongelooflijke 4000 mm.1
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Lichtsterk NIKKOR-objectief
Het lichtsterk NIKKOR-objectief met een maximaal diafragma van f/2.8 biedt uitstekende
resultaten. Super ED-glas vermindert vertekening bij ver inzoomen.
RAW-beelden vastleggen
De COOLPIX P950 ondersteunt RAW (NRW)-beeldopnamen, zodat u bestanden met een
hoge kwaliteit kunt bewerken.
Kantelbare TFT-lcd-monitor
U kunt de grote lcd-monitor in bijna elke richting kantelen en draaien. Of u kunt de heldere
elektronische zoeker met OLED-scherm met 2.359.000 beeldpunten gebruiken.
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Spannende 4K-films met superzoom
Maak eenvoudig 4K/UHD-opnamen van 30p met stereogeluid of neem Full HD-video’s
(1080p) op met een beeldsnelheid van maximaal 60p. In de handmatige filmstand kunt u
belangrijke belichtingsinstellingen aanpassen tijdens het filmen. Ideaal bij wisselend licht.
Time-lapse-functie in de camera
Neem magische time-lapse-video’s met een duur van circa 10 seconden op. Perfect voor
het vastleggen van vergezichten, sterrensporen of planten die zich op een open plek in
het bos ontvouwen.
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Gereed voor accessoires
Bevestig Speedlight-flitsers van Nikon en microfoons op de grote flitsschoen. Of probeer
Nikon’s DF-M1 laserzoeker, een uitklapbare zoeker waarmee u zelfs snel vliegende vogels
kunt volgen en in het midden van het beeld kunt houden.
SnapBridge
De camera blijft verbonden met uw smartapparaat om schitterende foto’s te kunnen
synchroniseren terwijl u ze maakt, waarna u ze direct kunt delen. Gebruik uw
smartapparaat om de camera op afstand te bedienen.
De vergroting van Dynamic Fine Zoom wordt berekend op basis van het totaal van optische en
elektronische zoom bij de maximale groothoekstand.
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Type
Effectieve pixels
Beeldsensor
Objectief
Brandpuntsafstand
f/-waarde
Constructie
Vibratiereductie
Autofocussysteem
Selectie scherpstelveld

Digitale compactcamera
16,0 miljoen (door beeldverwerking kan het aantal effectieve pixels afnemen)
1/2,3-inch CMOS. Totaal aantal pixels: circa 16,79 miljoen
NIKKOR-objectief met 83x optische zoom
4,3 tot 357 mm (beeldhoek is equivalent met die van een objectief van 24 tot 2000 mm in kleinbeeldformaat)
f/2.8 tot f/6.5
16 elementen in 12 groepen (5 ED-lenselementen en 1 Super ED-lenselement)
Lens-shift (foto's), combinatie van lens-shift en elektronische VR (video's)
Contrastdetectie-AF
AF met doelopsporing, gezichtprioriteit, handmatig (spot), handmatig (normaal), handmatig (breed), onderwerp
volgen, centrum (spot), centrum (normaal), centrum (breed)

Zoeker

Elektronische zoeker, OLED-scherm van 1 cm met circa 2.359.000 beeldpunten en functie voor dioptrieregeling
(-3 tot +3 m-1)

Monitorformaat
Monitorresolutie

8,1 cm
Draai- en kantelbare TFT-lcd-monitor met circa 921.000 beeldpunten (RGB), een grote kijkhoek, anti-reflectiecoating
en instelbare helderheid met vijf niveaus

Media
Bestandsindelingen
Foto

SD, SDHC, SDXC
Foto's: JPEG, RAW (NRW) (Nikon's eigen indeling); video's: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)
16 M [4608 x 3456], 8 M [3264 x 2448], 4 M [2272 x 1704], 2 M [1600 x 1200], 16:9 12 M [4608 x 2592],
3:2 14 M [4608 x 3072], 1:1 12 M [3456 x 3456]

Video

2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p,
720/50p, HS 480/4x, HS 720//2x, HS 1080/0,5x

ISO-gevoeligheid (standaard
uitvoergevoeligheid)

ISO 100 tot 1600 [100-400], [100-800], [100-1600] (standaardinstelling), [100-3200], [100-6400], [100], [200], [400],
[800], [1600], [3200] en [6400] zijn beschikbaar in de stand P, S, A, M of de handmatige filmstand

Ingebouwde flitser
Accessoireschoen
USB-aansluiting
HDMI-uitgang
Externe-microfoonaansluiting
Accessoire-aansluiting

Ja
ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling
Micro-USB-aansluiting (gebruik geen andere USB-kabel dan de meegeleverde UC-E21 USB-kabel), Hi-Speed USB
HDMI-micro-aansluiting (type D)
Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Compatibel met de volgende accessoires (apart verkrijgbaar): MC-DC2 afstandsbedieningskabel,
WR-R10/WR-1 draadloze afstandsbediening

Wi-Fi (draadloos LAN) - normen
Communicatieprotocollen
Stroombronnen

IEEE 802.11b/g (standaardprotocol voor draadloos LAN)
Bluetooth-specificatie versie 4.1
Eén EN-EL20a oplaadbare Li-ionaccu (meegeleverd) EH-5d lichtnetadapter, vereist EP-5C stroomaansluiting
(apart verkrijgbaar)

Oplaadtijd
Gebruiksduur van de accu bij
fotograferen

Circa 3 uur (bij gebruik van de EH-73P/EH-73PCH lichtnetlaadadapter en als de accu helemaal leeg is)
Circa 290 opnamen bij gebruik van EN-EL20a*1

Gebruiksduur van de accu bij
video-opnamen (werkelijke
gebruiksduur voor opname)

Circa 1 uur en 20 min. bij gebruik van EN-EL20a*1*2

Afmetingen (BxHxD)
Gewicht

Circa 140,2 x 109,6 x 149,8 mm (zonder uitstekende delen)
Circa 1005 gram (inclusief accu en geheugenkaart)
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*1 Bij 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.
*2 Afzonderlijke videobestanden kunnen niet langer dan 29 minuten zijn, zelfs niet als er voldoende vrije ruimte op de geheugenkaart is voor een langere opname. De maximale bestandsgrootte voor één videobestand is 4 GB. Als de bestandsgrootte de grens van 4 GB overschrijdt, wordt de opname in meerdere bestanden gesplitst en kan deze niet doorlopend worden afgespeeld, zelfs niet als de opname minder
dan 29 minuten duurt. De opname kan worden beëindigd voordat de maximale opnameduur is bereikt als de cameratemperatuur toeneemt.
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