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Nieuw
New

Nieuw
New

Voortreffelijke CMOS-sensor
met 16,1 MP.

16,1 MP 14x 7,5 cm
CMOS

zoom

(3 inch) lcd

Nieuw

Nieuw
New

Stijlvol en compact met 10x zoom.

16,0 MP 10x 6,7 cm
CCD

zoom

16,0 MP

(2,7 inch) lcd

CMOS

Nieuw

OLED-scherm voor levendige
kleuren.

16,0 MP
CMOS

5x

zoom

8,7 cm

(3,5 inch) OLED

Nieuw

Robuuste camera om overal
te fotograferen.

5x

zoom

7,5 cm
(3 inch) lcd

Nieuw

Een camera met projectiefunctie.

14,1 MP
CCD

5x

zoom

7,5 cm

Uitstekende kwaliteit en
draagbaarheid.

10,1 MP 7,1x 7,5 cm

(3 inch) lcd

CCD

zoom

(3 inch) lcd

Nieuw

Prestaties, elegantie en
touchscreen.

16,0 MP
CCD

7x

zoom

7,5 cm
(3 inch) lcd

Prachtige beelden met een
stijlvol touchscreen.

14,0 MP
CCD

5x

zoom

Ontworpen voor creatieve
inspiratie.

7,5 cm

12,2 MP 4,2x 7,5 cm

(3 inch) lcd

CMOS

36x zoom met astronomische
prestaties.

Gebruiksvriendelijke 21x zoom.

12,1 MP 36x 7,5 cm

14,1 MP 21x 7,5 cm

CMOS

zoom

(3 inch) lcd

Zeer plat, stijlvol en uiterst
kleurig.

14,0 MP
CCD

5x

zoom

6,7 cm

(2,7 inch) lcd

CCD

zoom

(3 inch) lcd

Slimme en stijlvolle topcamera.

12,0 MP
CCD

4x

zoom

6,7 cm

(2,7 inch) lcd

zoom

(3 inch) lcd

Stijlvolle 18x zoom.

12,1 MP 18x 7,5 cm
CMOS

zoom

(3 inch) lcd

Prachtige eenvoud.

10,1 MP
CCD

5x

zoom

6,7 cm

(2,7 inch) lcd

Opmerking: verkrijgbare camera’s en kleuren kunnen per regio verschillen.
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16,1

14x

megapixels

zoom

7,5 cm
(3 inch) lcd

Snelle, krachtige en nauwkeurige 14x optische zoom.

*
Rood

14x zoom en 16,1 megapixels voor ultracompacte
beeldkracht

Zilver

Zwart

Wit

Laat de camera het onderwerp
zoeken en erop scherpstellen

De COOLPIX S8200 is voorzien van een
nauwkeurig NIKKOR-objectief met 14x optische
zoom en ED-glas, met een brandpuntsbereik
van 25 mm groothoek tot 350 mm supertele**.
In combinatie met een CMOS-beeldsensor met
belichting via de achterzijde, VR-beeldstabilisatie
met lens-shift en geavanceerde beeldverwerking
staat dit garant voor maximale beeldkwaliteit,
ongeacht of u overdag of ’s nachts fotografeert.
** Kleinbeeldequivalent.

Conventionele CMOS
(belichting via voorzijde)

CMOS-sensor met belichting
via achterzijde

Invallend licht

Invallend licht

Laag met
metaalbedrading

Lagen met
metaalbedrading
en fotodiodes zijn
omgewisseld

Laag met
fotodiodes

Laag met
fotodiodes

Scherpstelveld geselecteerd door het nieuwe AF-systeem

De COOLPIX S8200 beschikt over een unieke, nieuw ontwikkelde
AF-stand (autofocus). Deze geavanceerde AF-functie zoekt het
onderwerp en stelt het juiste scherpstelveld in, zodat het onderwerp
altijd scherp blijft, zelfs als andere voorwerpen in het beeld zich
dichter bij de camera bevinden.

Laag met
metaalbedrading

Overige kenmerken
• Clear Color Display van 7,5 cm (3 inch) met hoge

Full HD-ﬁlmopnamen van
1080p met stereogeluid
HDMI-aansluiting (HDMI-kabel
apart verkrijgbaar)
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resolutie en circa 921.000 beeldpunten
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• Vijf geavanceerde functies voor VR-beeldstabilisatie*
• Speciale effecten beschikbaar tijdens het
fotograferen of filmen
• Filtereffecten voor opgeslagen beelden

• Glimlachtimer
• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter
(meegeleverd) of pc

• Snelle continu-opnamen van circa 6 bps
* De camera selecteert en gebruikt alleen de functies
die nodig zijn om de opname te optimaliseren.

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* Full HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 1080p.

16,0

10x 6,7 cm

megapixels

zoom

(2,7 inch) lcd

Compacte elegantie, superieure prestaties.

*
Wit

Stijlvol en compact met een krachtige 10x zoom
De COOLPIX S6200 combineert een
NIKKOR-objectief met 10x zoom en
ED-glas op elegante wijze met een
dekking van 25 mm groothoek** in een
zeer compacte behuizing. Een pluspunt
van het stijlvolle, handzame ontwerp is
de strategische indeling van de knoppen
op de achterzijde, waaronder de handige
draaibare multi-selector voor een snellere,
zekere bediening.

Zilver

Zwart

Rood

Blauw

Roze

Veelzijdige functies voor beeldaanpassing en
-bewerking
Verbeter uw beelden met unieke en artistieke speciale effecten, zoals
Zacht, Nostalgisch sepia, Monochroom met hoog contrast, High-key,
Low-key of Selectieve kleur, wanneer u foto’s maakt of films opneemt.
Of pas een van de ingebouwde filtereffecten, zoals Zacht, Selectieve
kleur, Ster, Fisheye, Miniatuureffect of Schilderij, toe op reeds gemaakte
opnamen voor een creatieve touch.

Speciale effecten
Zacht

Low-key

Nostalgisch sepia

High-key

Miniatuureffect

Selectieve kleur

Ster

** Kleinbeeldequivalent.

Prachtige resultaten, overdag en ’s nachts
16,0 effectieve megapixels pure beeldkracht staan in combinatie met
een verbeterde beeldkwaliteit en verwerkingssnelheid garant voor
altijd prachtige foto’s. Vier geavanceerde technologieën helpen u
’s nachts prachtige opnamen te maken. Deze bestaan uit een combinatie
van lens-shift en elektronische VR-beeldstabilisatie, een systeem voor
flitserregeling, een verbeterde bewegingsdetectie en ISO 3200.

Filter effects
Fisheye

Overige kenmerken
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• 4x digitale zoom is beschikbaar tijdens
het fotograferen of filmen

• Slim portretsysteem
• Automatische onderwerpselectie
• 18 geoptimaliseerde onderwerpstanden

• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter
(meegeleverd) of pc

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 720p.
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16,0

megapixels

5x

zoom

7,5 cm
(3 inch) lcd

Robuuste camera om overal te fotograferen.

*
Zwart

Ontworpen om elk moment vast te leggen, waar u
ook naartoe gaat
De COOLPIX AW100 is bestand tegen
een diepte van maximaal 10 m, tegen
schokken wanneer de camera valt
vanaf een hoogte van maximaal
1,5 m en tegen temperaturen tot
-10°C. Daardoor is deze platte
compactcamera geschikt om mee te
nemen naar bijna alle plekken die u
wilt verkennen. De camera biedt ook
actiecontrole, waarbij u toegewezen
functies met één hand kunt bedienen,
of u nu ski- of duikhandschoenen draagt. Selecteer eenvoudig de stand
Onderwater voor automatische hulp bij het vastleggen van prachtige
onderwaterfoto’s.

Druk op de actieknop

Beweeg de camera op en neer of naar
voren en naar achteren

Oranje

Camouflage

GPS-geotags en een wereldkaart
Een krachtige GPS-chip legt voor elke opname locatiegegevens vast.
De chip kan ook zo worden ingesteld dat uw verplaatsingen worden
vastgelegd, zelfs wanneer u geen foto’s maakt. U kunt foto’s en
routes vervolgens weergeven op de nieuwe ingebouwde wereldkaart.
Samen bieden deze functies allerlei leuke, nieuwe mogelijkheden op
fotografisch gebied, zoals het bijhouden van uw voortgang op een
golfbaan of het markeren van de locatie van een goede vangst of
prestatie. Er is een digitale kompasfunctie beschikbaar die de richting
van de camera tijdens de opname vastlegt.

©1993-2010 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden.

Elektronisch kompas

Kaartweergave

Overige kenmerken
• Clear Color Display van 7,5 cm (3 inch) met hoge

Full HD-ﬁlmopnamen van
1080p met stereogeluid
HDMI-aansluiting (HDMI-kabel
apart verkrijgbaar)
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resolutie en circa 460.000 beeldpunten
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• 16,0 effectieve megapixels
• CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde
• Vier geavanceerde functies voor VR-beeldstabilisatie*
• Eenvoudige automatische stand

• Slim portretsysteem
• 19 geoptimaliseerde onderwerpstanden
• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter
(meegeleverd) of pc

* De camera selecteert en gebruikt alleen de functies
die nodig zijn om de opname te optimaliseren.

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* Full HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 1080p.

16,0

megapixels

5x

zoom

8,7 cm

(3,5 inch) OLED

Helder OLED-scherm met natuurgetrouwe
weergave en diepere zwarttinten.

*
Roze

Groot OLED-scherm met een helder, levendig beeld
Elk detail van elke opname wordt weergegeven op het grote highdefinition (Full Wide VGA) OLED-touchscreen van 8,7 cm (3,5 inch)
met circa 820.000 beeldpunten. De OLED-technologie (Organic LightEmitting Diode) vereist geen achtergrondverlichting aangezien elke
diode zijn eigen licht produceert. Dit leidt tot een veel hoger contrast,
diepere zwarttinten en een helderder kleurreproductie. De diodes
reageren ook direct op wijzigingen in de stroomsterkte, waardoor
de vernieuwingsfrequentie veel hoger is en nabeelden afwezig zijn.
Het scherm heeft een grote kijkhoek van bijna 180°.

Zwart

CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde
is sterk in het donker
De COOLPIX S100 heeft een CMOS-beeldsensor van 16,0 megapixels met
belichting via de achterzijde, waardoor er meer licht valt op elke pixel,
terwijl de sensor ook snel genoeg werkt om een hogere beeldkwaliteit
en samengestelde beelden te leveren.

Stand voor 3D-opnamen*
De COOLPIX S100 heeft een
stand voor 3D-fotografie
die u helpt samengestelde
beelden te maken voor een
natuurgetrouwe weergave
op tv’s en computers met
3D-ondersteuning.

Touchscreen in een stijlvolle behuizing
van slechts 18,1 mm dik
Dankzij de intuïtieve
touchscreenbediening is het
nog leuker om foto’s te maken,
te bekijken en te delen. Met
één tik op de aanraaksluiter
ontspant u de sluiter nadat de
scherpstelling en belichting op
het onderwerp zijn vastgezet.

Full HD-ﬁlmopnamen van
1080p met stereogeluid
HDMI-aansluiting (HDMI-kabel
apart verkrijgbaar)

Rood

* In sommige omstandigheden, zoals wanneer het
onderwerp donker is of weinig contrast heeft,
wordt de 3D-foto mogelijk niet vastgelegd.

Overige kenmerken
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• Filtereffecten voor opgeslagen beelden
• Slim portretsysteem
• 20 geoptimaliseerde onderwerpstanden

• Onderwerp volgen
• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter
(meegeleverd) of pc

• Eenvoudige automatische stand

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* Full HD verwijst naar de mogelijkheid om ﬁlms op te nemen met een resolutie van 1080p.
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14,1

megapixels

5x

7,5 cm

zoom

(3 inch) lcd

Ingebouwde projector voor extra kwaliteit en veelzijdigheid.

*
Zwart

Roze

Het contrast en de kleurreproductie van de projector
zijn aanzienlijk verbeterd
Dankzij de aanzienlijk verbeterde helderheid en contrastverhouding
van de nieuwe ingebouwde projector van de COOLPIX S1200pj kunt
u uw favoriete foto’s en films nog mooier projecteren op een groot
oppervlak. De knoppen zijn afgestemd op gebruiksgemak in het donker
voor een optimale bediening. U kunt niet alleen bijeenkomsten en
feestjes opluisteren, maar ook gegevens projecteren die op een pc zijn
opgeslagen voor effectief gebruik in zakelijke situaties.

5 inch

10 inch

26 cm
50 cm

20 inch

1m

60 inch

40 inch

2m

3,1 m

Opmerking: de bovenstaande afstanden zijn benaderingen.

Projectorspeciﬁcaties
• Helderheid*1: tot 20 lumen
• Contrastverhouding: 200:1
• Beeldformaat: 13 tot 152 cm
• Projectie-afstand: circa 0,26 tot 3,1 m
• Gebruiksduur (batterij)*2: circa 1 uur
• Resolutie (uitvoer): VGA-equivalent
*1 Meting, meetomstandigheden en notatiemethode voldoen alle aan ISO 21118.
*2 Op basis van continu gebruik met een volledig opgeladen EN-EL12 batterij bij
25 °C.

Overige kenmerken
• Clear Color Display van 7,5 cm (3 inch) met hoge

resolutie en circa 460.000 beeldpunten
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• Vier geavanceerde functies voor VR-beeldstabilisatie*
• Slim portretsysteem
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• 18 geoptimaliseerde onderwerpstanden
• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter

• Eenvoudige automatische stand

(meegeleverd) of pc

• Speciale effecten beschikbaar tijdens
het fotograferen

• Filtereffecten voor opgeslagen beelden

* De camera selecteert en gebruikt alleen de functies
die nodig zijn om de opname te optimaliseren.

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* HD verwijst naar de mogelijkheid om ﬁlms op te nemen met een resolutie van 720p.

10,1

megapixels

7,1x 7,5 cm
zoom

(3,5 inch) lcd

De ultieme compactcamera is nog beter geworden.

*
Zwart

Nog sneller mooiere beelden
met Nikon’s nieuwste
beeldverwerkingssysteem

Uitzonderlijke ﬂexibiliteit en controle

De nieuwste versie van Nikon’s EXPEED C2beeldverwerkingssysteem levert betere
prestaties die garant staan voor een nog hogere
beeldkwaliteit. Dankzij een aanzienlijke toename in
de verwerkingssnelheid van de ruisonderdrukking
is het oplossende vermogen nog groter. Doordat
het systeem de aanwezigheid van ruis bij een
bepaalde gevoeligheid vooraf kan bepalen, kan de
verwerking bovendien sneller worden uitgevoerd.
Hierdoor is een nauwkeurige ruisonderdrukking
mogelijk voor randen en in het hele beeld, voor
heldere, scherpe beelden met een maximale
beeldkwaliteit.

Maximale prestaties en een
gestroomlijnde workﬂow
Dankzij een korte opstarttijd, een verbeterde
AF-snelheid en een kortere ontspanvertraging zijn
alle systeembewerkingen geoptimaliseerd voor
snelle opnamen. Doordat u sneller kunt schakelen
tussen functies en SDXC-geheugenkaarten worden
ondersteund, reageert de camera bovendien
sneller, zodat u vrijuit en zorgeloos kunt
fotograferen.

HD-ﬁlmopnamen van
720p met stereogeluid
HDMI-aansluiting (HDMI-kabel
apart verkrijgbaar)

Het gebruiksgemak wordt verder vergroot
door een kantelbaar Clear Color Display van
7,5 cm (3 inch) met een hoge resolutie en
921.000 beeldpunten dat kan worden gekanteld
voor flexibeler opnamen in uiteenlopende
situaties. Met de instelschijven op de voor- en
achterzijde kunt u instellingen regelen zonder
dat u uw handen van de greep moet halen.

Speciale effecten voor een grotere artistieke expressiviteit

Onscherpte tijdens belichting

Zoombelichting

Cross-process

Verbeter uw beelden met uiteenlopende speciale effecten die u gemakkelijk kunt instellen
tijdens de opname. Kies voor mechanische effecten zoals ’Zoombelichting’ en ’Onscherpte
tijdens belichting’ of voor digitale verwerkingsfilters zoals Zacht, Nostalgisch sepia, Monochroom
met hoog contrast, High-key, Low-key, Selectieve kleur, Creatief monochroom en Schilderij.
Er zijn ook ingebouwde filtereffecten beschikbaar, zoals Zacht, Selectieve kleur, Ster, Fisheye,
Miniatuureffect en Schilderij, die u kunt toepassen op reeds gemaakte opnamen.

Overige kenmerken
• Weergave van virtuele horizon
• Verbeterde ondersteuning van de NRW

(RAW)-bestandsindeling
• Zoomgeheugen (snel schakelen tussen zeven
vooringestelde brandpuntsafstanden)

• Informatie over toonniveaus voor snelle
en nauwkeurige beeldaanpassingen

• Veelzijdige functies voor belichtingsen witbalansbracketing

• Optionele WC-E75A groothoekconverter

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 720p.
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16,0

7x

megapixels

zoom

7,5 cm
(3 inch) lcd

Stijlvolle en elegante topcamera met touchscreen.

*
Violet

Geavanceerde prestaties in een stijlvol plat ontwerp

Zilver

Zwart

Rood

Roze

De nieuwe lcd-monitor is een lust voor het oog

Slanke, elegante en gebruiksvriendelijke topcamera met de beeldkracht
van 16,0 effectieve megapixels, een NIKKOR-objectief met 7x zoom en
ED-glas met een groothoekdekking van 28 mm** en de voordelen van
Nikon’s geavanceerde VR-beeldstabilisatie.

De COOLPIX S6150 is voorzien
van een nieuwe lcd-monitor
die rijkere, meer natuurlijke
kleuren weergeeft en een
grotere kijkhoek heeft.

** Kleinbeeldequivalent.

Leuke, intuïtieve touchscreenbediening
Het lcd-touchscreen van 7,5 cm (3 inch) met circa 460.000 beeldpunten
biedt een leuke en intuïtieve manier om beelden vast te leggen, weer
te geven en te retoucheren. U kunt de meeste functies, waaronder
de menunavigatie, met uw vingers bedienen.

Gebruiksvriendelijke touchscreeninterface

Magische diashows
Gebruik het touchscreen om originele
diashows te maken met ingebouwde
animatie-effecten en muziek.

Met één druk op het scherm geeft u duidelijke
keuzemogelijkheden weer.

Overige kenmerken
• HDMI-aansluiting (HDMI-kabel apart

verkrijgbaar)
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• Stand Dierenportret
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• Filtereffecten
• Slim portretsysteem
• Automatische onderwerpselectie
• 19 geoptimaliseerde onderwerpstanden

• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter
(meegeleverd) of pc

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 720p.

14,0

megapixels

5x

zoom

7,5 cm
(3 inch) lcd

Mooi en stijlvol met een leuk touchscreen.

*
Rood

Intuïtief touchscreen in een zeer plat en elegant ontwerp

Zilver

Zwart

Brons

Paars

Gebruiksvriendelijke interface

Deze elegante, zeer platte camera heeft een lcd-touchscreen van 7,5 cm (3 inch)
met circa 460.000 beeldpunten en ligt perfect in de hand. Dankzij het touchscreen
is het gebruik nog leuker en efficiënter, ongeacht of u navigeert in menu’s of
de opname- en weergavefuncties met uw vingers bedient.

In de opnamestand:

Aanraaksluiter

Onderwerp volgen

De gebruiksvriendelijke interface zit nooit in de weg
wanneer u uw aandacht wilt richten op het maken
van foto’s en de menu’s met tabs bevinden zich altijd
binnen handbereik.

Stand Dierenportret

In de weergavestand:

Verbeterd lcd-scherm

Beeldbewerkingsfuncties

Diashow met
animatie-effecten

De COOLPIX S4150 is voorzien van een nieuwe
lcd-monitor die natuurlijker uitziende beelden met
rijkere kleuren weergeeft en een grotere kijkhoek
heeft.

Met uw vinger door
beelden bladeren

Overige kenmerken
• Vier geavanceerde functies voor VR-beeldstabilisatie* • 19 geoptimaliseerde onderwerpstanden
• Slim portretsysteem
• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter
(meegeleverd) of pc
• Automatische onderwerpselectie

* De camera selecteert en gebruikt alleen de functies
die nodig zijn om de opname te optimaliseren.

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 720p.
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12,2

megapixels

4,2x 7,5 cm
zoom

(3 inch) lcd

Ontworpen voor schitterende foto’s.

*
Zwart

Helder f/1.8-objectief en CMOS-beeldsensor van 12,2 MP
met belichting via de achterzijde

Prachtige nachtopnamen die alleen
mogelijk zijn met een snel objectief

De COOLPIX P300 biedt uitstekende camerafuncties in een zeer
compact ontwerp. Het hart wordt gevormd door een speciaal
ontwikkeld f/1.8 NIKKOR-objectief dat glas met een hoge
brekingsindex gebruikt om scherpe beelden met een hoog contrast
te produceren. Het grote diafragma, 4,2x optische zoom en
een groothoekdekking van 24 mm** bieden nog meer creatieve
mogelijkheden. De CMOS-beeldsensor met belichting via de
achterzijde biedt extra kracht in omstandigheden met weinig licht
aangezien er meer licht op elke pixel valt, waardoor de gevoeligheid toeneemt en de ruis
afneemt.

Diverse innovatieve technologieën helpen u
’s nachts gemakkelijk prachtige foto’s te maken.
Deze technologieën lopen uiteen van de voordelen
van een objectief met een groot diafragma, een
CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde
en zeer effectieve functies voor VR-beeldstabilisatie tot
de geoptimaliseerde onderwerpstanden Nachtportret,
Tegenlicht (HDR) en Nachtlandschap.
© Fraser Harding

** Kleinbeeldequivalent.

Met handmatige instellingen kunt u het gewenste beeld creëren
Met een speciale standknop boven op de camera kunt u de belichtingsstanden P/S/A/M
selecteren en volledig naar wens instellen, terwijl de knop ook toegang biedt tot de
onderwerpstanden. U kunt de diafragma-instellingen wijzigen met een aparte instelschijf.
En met de speciale effecten die beschikbaar zijn wanneer u fotografeert of filmt, kunt u
gemakkelijk leuke en creatieve beelden maken.

Zacht

Low-key

Nostalgisch sepia

High-key

12,2 megapixels, ISO 160, diafragmavoorkeuze

Overige kenmerken
Full HD-ﬁlmopnamen van
1080p met stereogeluid
HDMI-aansluiting (HDMI-kabel
apart verkrijgbaar)
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• Clear Color Display van 7,5 cm (3 inch) met hoge

resolutie en circa 921.000 beeldpunten
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• Snelle continu-opnamen van circa 8 bps
• Geavanceerde compositiefuncties met meervoudige
belichting voor prachtige nachtportretten uit de hand

• Eenvoudige panoramastand (360°/180°)
• Slow motion en snelle filmopnamen
• Creatieve instelknop voor eenvoudige
beeldaanpassingen tijdens de opname

• Filtereffecten (in de weergavestand)

Opmerking: met uitzondering van foto’s waarbij opnamegegevens worden vermeld, zijn de beelden op deze pagina gesimuleerd.
* Full HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 1080p.

12,1

36x 7,5 cm

megapixels

Superieure prestaties met
een ongelooﬂijk bereik.

zoom

(3 inch) lcd

Zwart

36x optische zoom voor een uitmuntende dekking
© Fraser Harding

22,5 mm (kleinbeeldequivalent)

810 mm (kleinbeeldequivalent)

Het NIKKOR-objectief met 36x zoom van de COOLPIX P500 bevat een element
van ED-glas, biedt een dekking van 22,5 mm groothoek tot 810 mm supertele**
en heeft een nieuwe zijzoomknop voor een stabiele bediening. Het veelzijdige
bereik wordt nog verder uitgebreid door een kantelbaar Clear Color Display van
7,5 cm (3 inch) met een hoge resolutie en circa 921.000 beeldpunten dat tot
90 graden omhoog en 82 graden omlaag kan worden gekanteld.
** Kleinbeeldequivalent.

*

Overige kenmerken

Full HD-ﬁlmopnamen van
1080p met stereogeluid

• Slow motion en snelle filmopnamen
• Standen Nachtportret, Tegenlicht (HDR) en

HDMI-aansluiting (HDMI-kabel
apart verkrijgbaar)

• Standknop voor eenvoudige toegang tot handige

Nachtlandschap voor prachtige foto’s bij weinig licht
• Snelle continu-opnamen van circa 8 bps

functies

• Geavanceerde opnamestanden (P, S, A en M)
• Elektronische zoeker voor scherpe, stabiele opnamen
• Eenvoudige panoramastand (360°/180°)

* Full HD verwijst naar de mogelijkheid om ﬁlms op te nemen met een resolutie van 1080p.

14,1

21x

megapixels

21x zoom voor prachtige
herinneringen.

Rood

zoom

7,5 cm
(3 inch) lcd

Zwart

21x zoom met groothoekmogelijkheden
U beschikt over zeer veel compositiemogelijkheden dankzij een NIKKOR-objectief
met 21x optische zoom met een brandpuntsbereik van 25 mm groothoek tot
525 mm supertele.**
De beeldkracht van
14,1 megapixels en
Nikon’s EXPEED C2beeldverwerkingssysteem
staan garant voor
maximale beeldkwaliteit
en systeemprestaties.
** Kleinbeeldequivalent.

25 mm (kleinbeeldequivalent)

525 mm (kleinbeeldequivalent)

Vakmanschap met een lcd-monitor met hoge resolutie

*

De bedieningsonderdelen zijn strategisch geplaatst in
de verfijnde behuizing en zijn daardoor gemakkelijk
toegankelijk en zeer gebruiksvriendelijk. Op de achterzijde
bevindt zich een grote TFT-lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch)
met een hoge resolutie en circa 921.000 beeldpunten
die Nikon’s Clear Color Display-technologie gebruikt en
daardoor zowel binnen als buitenshuis een scherp, goed
zichtbaar beeld biedt.

Overige kenmerken
• Vier geavanceerde functies voor

VR-beeldstabilisatie*
• HDMI-aansluiting (HDMI-kabel apart verkrijgbaar)
• Stand Sport continu met drie snelheden (H, M, L)

• Gevoed door alom verkrijgbare R6/AA-batterijen
• Eenvoudige automatische stand
• Slim portretsysteem
• Stand Dierenportret

* De camera selecteert en gebruikt alleen de functies
die nodig zijn om de opname te optimaliseren.

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 720p.
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12,1

18x 7,5 cm

megapixels

18x optische zoom. Verﬁjnd
en gebruiksklaar.

Zilver

zoom

Zwart

(3 inch) lcd

Rood

Stijlvol plat ontwerp met 18x zoom
Verfijnd vakmanschap met slanke, stijlvolle lijnen die aangenaam in de hand
liggen, gecombineerd met het veelzijdige bereik van een NIKKOR-objectief met
18x optische zoom, ED-glas en een brandpuntsbereik van 25 mm tot 450 mm.**
** Kleinbeeldequivalent.

Probleemloos fotograferen bij weinig licht
In de onderwerpstanden Nachtportret en Nachtlandschap kunt u ’s nachts
gemakkelijker prachtige foto’s maken doordat deze standen gebruikmaken van
de voordelen van de CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde en
het EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem. Beeldstabilisatie met sensor-shift en
elektronische VR-beeldstabilisatie helpen u altijd scherpe resultaten te verkrijgen.
Prachtig resultaat

Onderwerp én achtergrond prachtig vastleggen

*
Reeks achtergrondbeelden

Flitsopname van het onderwerp

Onderwerp en achtergrond
samengevoegd

Overige kenmerken
• Clear Color Display van 7,5 cm (3 inch) met

hoge resolutie en circa 921.000 beeldpunten
• Full HD-filmopnamen van 1080p met stereogeluid
• HDMI-aansluiting (HDMI-kabel apart verkrijgbaar)

• Speciale effecten beschikbaar tijdens

• Snelle continu-opnamen van circa 9,5 bps
• Stand Dierenportret
• Creatieve instelknop voor eenvoudige

het fotograferen of filmen
• Slow motion en snelle filmopnamen
• Eenvoudige panoramastand (360°/180°)

beeldaanpassingen tijdens de opname

* Full HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 1080p.

14,0

5x

megapixels

Elegant plat ontwerp
met een groot bereik.

Paars

zoom

Zilver

Zwart

6,7 cm

(2,7 inch) lcd
Rood

Geel

Blauw

Roze

5x groothoekzoom in een zeer platte body
De elegante, stijlvolle en zeer platte body is slechts 18,4 mm dik en herbergt de
functionele schoonheid van een NIKKOR-objectief met 5x zoom, de beeldkracht
van 14,0 megapixels en Nikon’s EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem.

Retoucheerﬁltereffecten voor creatief plezier
Selecteer een van de ingebouwde filtereffecten Fisheye, Miniatuureffect,
Selectieve kleur, Zacht of Ster en maak in een handomdraai uw eigen originele
beelden in de camera.

Fisheye

Miniatuureffect

Selectieve kleur

Zacht

Ster

*

Overige kenmerken
• Vier geavanceerde functies voor VR-beeldstabilisatie*
• Stand Dierenportret
• Slim portretsysteem
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• Automatische onderwerpselectie
• 18 geoptimaliseerde onderwerpstanden
• Onderwerp volgen

• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter
(meegeleverd) of pc

* De camera selecteert en gebruikt alleen de functies
die nodig zijn om de opname te optimaliseren.

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
* HD verwijst naar de mogelijkheid om films op te nemen met een resolutie van 720p.

12,0

megapixels

Zeer plat en aantrekkelijk ontwerp.

Zilver

4x

zoom

Zwart

Rood

6,7 cm

(2,7 inch) lcd
Roze

Zeer plat en stijlvol met 4x groothoekzoom
Dankzij het elegante, zeer platte ontwerp zult u de COOLPIX S2500 graag overal
mee naartoe nemen. De camera is echter minstens zo leuk om te gebruiken,
dankzij een NIKKOR-objectief met 4x zoom met een groothoek van 27 mm*, de
beeldkracht van 12,0 megapixels en Nikon’s EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem.
* Kleinbeeldequivalent.

Altijd probleemloos mooie foto’s maken
Dankzij de automatische onderwerpselectie kunt u uw aandacht volledig richten
op de compositie doordat automatisch de juiste onderwerpstand voor de huidige
situatie wordt geselecteerd. Bewegingsdetectie en meevolgende scherpstelling
zijn handig wanneer u onderwerpen fotografeert die niet stil blijven staan.
De glimlachtimer, de knipperdetectie en de functie Huid verzachten helpen u
altijd mooie portretten te maken.

De automatische onderwerpselectie kiest automatisch de beste
onderwerpstand voor de beoogde opname

Portret

Landschap

Nachtportret

Nachtlandschap Close-up

Tegenlicht

Overige kenmerken
• Opladen via USB met lichtnetlaadadapter (meegeleverd) of pc

• VGA-filmopname (circa 30 bps)

10,1

megapixels

Altijd gereed om herinneringen
optimaal vast te leggen.

Roze

5x

zoom

Zilver

Zwart

6,7 cm

(2,7 inch) lcd
Rood

Blauw

Bereik en kracht voor prachtige foto’s
De COOLPIX L23 beschikt over een zeer plat ontwerp, hoge prestaties en
geavanceerde functies, zodat fotograferen zeer eenvoudig is. Een NIKKOR-objectief
met 5x zoom en een groothoek van 28 mm* biedt de optische kwaliteit en
compositiemogelijkheden voor zeer creatieve opnamen.
* Kleinbeeldequivalent.

Eenvoudige automatische
stand en slim portretsysteem
In de eenvoudige automatische stand
kunt u de camera aanzetten en direct
fotograferen. Het geavanceerde slimme
portretsysteem biedt functies die u
helpen altijd mooie portretten te maken,
zoals gezichtprioriteit-AF, glimlachtimer,
knipperwaarschuwing, knipperdetectie,
huid verzachten en rode-ogenreductie.

Overige kenmerken
• EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem
• VGA-filmopnamen (circa 30 bps)

• Gevoed door alom verkrijgbare R6/AA-batterijen

Opmerking: afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.
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- TOPFUNCTIES
Beeldstabilisatie

Scene
Auto Selector/
Automatische
onderwerpselectie/
eenvoudige
automatische stand
Easy
Auto Mode

VR-beeldstabilisatie

Alle modellen

Nikon’s VR-technologieën (vibratiereductie) voor beeldstabilisatie
helpen u prachtig scherpe, heldere beelden te produceren wanneer u
fotografeert bij weinig licht of in onstabiele omstandigheden.
Bewegingsdetectie

Alle modellen

Bewegingsdetectie selecteert automatisch een kortere sluitertijd
en een hogere ISO (lichtgevoeligheid) om zo bewegingen van het
onderwerp of cameratrilling te corrigeren.
Hoge
gevoeligheid

Alle modellen

Dankzij deze functies kunt u in allerlei situaties
snel en probleemloos fotograferen doordat het
onderwerp en de omgeving worden bepaald en
vervolgens automatisch de juiste onderwerpstand
voor de opname wordt geselecteerd.

Onderwerp
volgen

Onderwerp volgen helpt u betere foto’s te maken doordat bewegingen
van het onderwerp worden gevolgd.

Alle modellen

Bij een hoge ISO-gevoeligheid kunt u onderwerpen met weinig licht
prachtig vastleggen zonder dat dit nadelig van invloed is op het
natuurlijke licht of een lange belichtingstijd vereist. Aangezien kortere
sluitertijden kunnen worden gebruikt, is het bovendien gemakkelijker
om snelbewegende onderwerpen scherper vast te leggen.

CMOS-sensor
met
Back Illuminated
belichting
via achterzijde
CMOS Sensor

Belichting via de achterzijde verbetert de gevoeligheid van de
beeldsensor en de ruisonderdrukking, waardoor nachtelijke
onderwerpen of situaties binnenshuis met weinig licht uitstekend
Backside Illumination
kunnen worden
vastgelegd.
CMOS Sensor

Full HD-film

HD-film

COOLPIX-camera’s met het HD-logo kunnen films opnemen van 1280 x
720 pixels (720p). Camera’s met het Full HD-logo kunnen films opnemen
van 1920 x 1080 pixels (1080p).

Projector

アウトラインなし

Invallend licht

アウトラインあり

Laag met
metaalbedrading

Projecteer uw favoriete foto’s of films op een groot oppervlak, afzonderlijk of als diashow, compleet met muziek en toegevoegde effecten.

Invallend licht
Lagen met
metaalbedrading
en fotodiodes zijn
omgewisseld

Laag met
fotodiodes

Laag met
fotodiodes

Conventionele CMOS
(belichting via voorzijde)

Laag met
metaalbedrading

CMOS-sensor met
belichting via achterzijde

Clear Color
Display

Robuuste
betrouwbaarheid

Waterbestendige, schokbestendige en weerbestendige COOLPIX-modellen zijn zo robuust dat
ze goed blijven functioneren terwijl u geniet van
buitenactiviteiten in elke tijd van het jaar.

Ingebouwde
GPS

Nikon’s innovatieve Clear Color Display-technologie
verbetert de zichtbaarheid, zodat beelden levendiger
en scherper worden weergegeven, tijdens en na de
opname.

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)
Een krachtige GPS-chip slaat de lengte- en breedtegraad, zodat u weet
waar elke foto is gemaakt.

Het verschil van Clear Color

Ingebouwde
wereldkaart

Touchscreen

Raak eenvoudig het scherm aan om het onderwerp te selecteren, de
autofocus en de belichting te vergrendelen, in te zoomen voor een
close-up of beelden te selecteren die u wilt bekijken.

Deze kaart vormt een handige referentie en toont de locatie waar foto’s
zijn gemaakt of de route die u hebt afgelegd aan de hand van gegevens
die zijn vastgelegd door de GPS-chip.

3D-fotografie

Slim portretsysteem

Elke geavanceerde functie van het slimme portretsysteem is bedoeld
om u te helpen altijd mooie portretten te maken.
Huid verzachten

Alle modellen

Gezichtprioriteit-AF

Alle modellen

Glimlachtimer

Alle modellen

Knipperwaarschuwing

Alle modellen

Met de functie voor 3D-opnamen kunt u gemakkelijk samengestelde beelden maken voor een
natuurgetrouwe weergave op tv’s en computers
met 3D-ondersteuning.

Knipperdetectie
Rode-ogenreductie in de camera
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Alle modellen

Opmerking: de beschikbaarheid van deze functie verschilt per cameramodel.
Afbeeldingen op deze pagina zijn gesimuleerd.

Specificaties
Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Effectieve pixels

16,1 miljoen

16,0 miljoen

16,0 miljoen

16,0 miljoen

14,1 miljoen

Objectief

NIKKOR met 14x zoom;
4,5-63,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 25-350 mm);
f/3.3-5.9; digitale zoom:
tot 2x (kleinbeeldequivalent:
circa 700 mm)

NIKKOR met 10x zoom;
4,5-45,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 25-250 mm);
f/3.2-5.8; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 1000 mm)

NIKKOR met 5x zoom;
5,0-25,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 28-140 mm);
f/3.9-4.8; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 560 mm)

NIKKOR met 5x zoom;
5,0-25,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 28-140 mm);
f/3.9-4.8; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 560 mm)

NIKKOR met 5x zoom;
5,0-25,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 28-140 mm);
f/3.9-5.8; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 560 mm)

Scherpstelbereik
(vanaf voorzijde
van objectief)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
1 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
10 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
1 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
1 cm tot oneindig (∞)

30 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
3 cm tot oneindig (∞)

Monitor

TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 921.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

TFT-lcd-monitor
van 6,7 cm (2,7 inch) met
circa 230.000 beeldpunten
en anti-reflectiecoating

TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 460.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

OLED-monitor
van 8,7 cm (3,5 inch) met
een grote kijkhoek,
circa 820.000 beeldpunten
touchscreenbediening en
anti-reflectiecoating

TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 460.000 beeldpunten
en anti-reflectiecoating

Opslagmedia

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

ISO-gevoeligheid

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 100-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 100-400, 100-800),
Hoge snelheid continu
(ISO 100-1600)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 80-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 125, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 125-800),
Vast bereik automatisch
(ISO 125-400)

ISO 125, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 125-800),
Vast bereik automatisch
(ISO 125-400)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, 6400,
Automatisch (automatische
versterking van ISO 80-800),
Vast bereik automatisch
(ISO 80-200, 80-400)

Voedingsbronnen

Meege
leverd

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL12,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL12,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL12,
batterijlader MH-65

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL19,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL12,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Optioneel

Lichtnetadapter EH-62F,
batterijlader MH-65

Lichtnetadapter EH-62F,
batterijlader MH-65

Lichtnetadapter EH-62F

Lichtnetadapter EH-62G,
batterijlader MH-66

Lichtnetadapter EH-62F,
batterijlader MH-65

Gebruiksduur
batterij*1

Circa 250 opnamen
met EN-EL12 batterij

Circa 250 opnamen
met EN-EL12 batterij

Circa 250 opnamen
met EN-EL12 batterij

Circa 150 opnamen
met EN-EL19 batterij

Circa 220 opnamen
met EN-EL12 batterij

Afmetingen
(BxHxD)

Circa 103,7 x 59,3 x 32,7 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 93,0 x 56,7 x 25,4 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 110,1 x 64,9 x 22,8 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 99,0 x 65,2 x 18,1 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 107,0 x 63,4 x 22,6 mm
zonder uitstekende delen*4

Gewicht

Circa 213 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 160 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 178 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 138 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 186 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

*1 Op basis van CIPA-industrienorm voor het meten van de gebruiksduur van camerabatterijen. Gemeten bij 23°C; zoom is
aangepast bij elke opname, ingebouwde flitser is gebruikt om de andere opname, beeldstand ingesteld op Normaal.
*2 Niet compatibel met MMC (Multi Media Card).
*3 Instelling is alleen beschikbaar voor het beeldformaat 3M (2048 x 1536) of kleiner.
*4 Methode om afmetingen en gewicht te noteren is in overeenstemming met de CIPA-richtlijn DCG-005-2009.

Opmerking: verkrijgbare camera’s en kleuren kunnen per regio verschillen.
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18

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Effectieve pixels

10,1 miljoen

16,0 miljoen

14,0 miljoen

12,2 miljoen

12,1 miljoen

Objectief

NIKKOR met 7,1x zoom;
6,0-42,6 mm (kleinbeeld
equivalent: 28-200 mm);
f/2.8-5.6; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 800 mm)

NIKKOR met 7x zoom;
5,0-35,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 28-196 mm);
f/3.7-5.6; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 784 mm)

NIKKOR met 5x zoom;
4,6-23,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 26-130 mm);
f/3.2-6.5; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 520 mm)

NIKKOR met 4,2x zoom;
4,3-17,9 mm (kleinbeeld
equivalent: 24-100 mm);
f/1.8-4.9; digitale zoom:
tot 2x (kleinbeeldequivalent:
circa 200 mm)

NIKKOR met 36x zoom;
4,0-144 mm (kleinbeeld
equivalent: 22,5-810 mm);
f/3.4-5.7; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 3240 mm)

Scherpstelbereik
(vanaf voorzijde
van objectief)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
2 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
3 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
10 cm tot oneindig (∞)

30 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
3 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
1 cm tot oneindig (∞)

Monitor

Kantelbare TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 921.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

TFT-lcd-touchscreen
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 460.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

TFT-lcd-touchscreen
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 460.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 921.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

Kantelbare TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 921.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

Opslagmedia

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

ISO-gevoeligheid

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Hi 1 (equivalent
met 6400), Automatisch
(automatische versterking
van ISO 100-800),
Hoge ISO-gevoeligheid
automatisch (ISO 100-1600),
Vaste bereik automatisch
(ISO 100-200, 100-400),
Nachtstand met weinig ruis
(ISO 400-12.800)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 80-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 80-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 160-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 160-400, 160-800)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 160-800),
Hoge ISO-gevoeligheid
automatisch (ISO 160-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 160-200, 160-400)

Voedingsbronnen

Meegeleverd

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL14,
batterijlader MH-24

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL12,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL19,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL12,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL5,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Optioneel

Lichtnetadapter EH-5b
met stroomaansluiting EP-5A

Lichtnetadapter EH-62F,
batterijlader MH-65

Lichtnetadapter EH-62G,
batterijlader MH-66

Lichtnetadapter EH-62F,
batterijlader MH-65

Lichtnetadapter EH-62A,
batterijlader MH-61

Gebruiksduur
batterij*1

Circa 350 opnamen
met EN-EL14 batterij

Circa 180 opnamen
met EN-EL12 batterij

Circa 160 opnamen
met EN-EL19 batterij

Circa 240 opnamen
met EN-EL12 batterij

Circa 220 opnamen
met EN-EL5 batterij

Afmetingen
(BxHxD)

Circa 116,3 x 76,9 x 48,0 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 97,9 x 58,0 x 26,6 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 95,0 x 56,8 x 19,9 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 103,0 x 58,3 x 32,0 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
zonder uitstekende delen*4

Gewicht

Circa 395 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 172 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 128 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 189 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 494 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

*1 Op basis van CIPA-industrienorm voor het meten van de gebruiksduur van camerabatterijen. Gemeten bij 23°C; zoom is
aangepast bij elke opname, ingebouwde flitser is gebruikt om de andere opname, beeldstand ingesteld op Normaal.
*2 Niet compatibel met MMC (Multi Media Card).
*3 Instelling is alleen beschikbaar voor het beeldformaat 3M (2048 x 1536) of kleiner.
*4 Methode om afmetingen en gewicht te noteren is in overeenstemming met de CIPA-richtlijn DCG-005-2009.
*5 Bij gebruik van vier Energizer® Ultimate AA-lithiumbatterijen.
*6 Bij gebruik van twee Energizer® Ultimate AA-lithiumbatterijen.

14,1 miljoen

12,1 miljoen

14,0 miljoen

12,0 miljoen

10,1 miljoen

NIKKOR met 21x zoom;
4,5-94,5 mm (kleinbeeld
equivalent: 25-525 mm);
f/3.1-5.8; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 2100 mm)

NIKKOR met 18x zoom;
4,5-81,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 25-450 mm);
f/3.5-5.9; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 1800 mm)

NIKKOR met 5x zoom;
4,6-23,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 26-130 mm);
f/3.2-6.5; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 520 mm)

NIKKOR met 4x zoom;
4,9-19,6 mm (kleinbeeld
equivalent: 27-108 mm);
f/3.2-5.9; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 432 mm)

NIKKOR met 5x zoom;
4,0-20,0 mm (kleinbeeld
equivalent: 28-140 mm);
f/2.7-6.8; digitale zoom:
tot 4x (kleinbeeldequivalent:
circa 560 mm)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
1 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
4 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
10 cm tot oneindig (∞)

50 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
8 cm tot oneindig (∞)

30 cm tot oneindig (∞),
macro-close-up-stand:
3 cm tot oneindig (∞)

TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 921.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

TFT-lcd-monitor
van 7,5 cm (3 inch) met
circa 921.000 beeldpunten,
grote kijkhoek en
anti-reflectiecoating

TFT-lcd-monitor
van 6,7 cm (2,7 inch) met
circa 230.000 beeldpunten
en anti-reflectiecoating

TFT-lcd-monitor
van 6,7 cm (2,7 inch) met
circa 230.000 beeldpunten

TFT-lcd-monitor
van 6,7 cm (2,7 inch) met
circa 230.000 beeldpunten

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

SD/SDHC/SDXCgeheugenkaart*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 80-800),
Stand Sport continu
(ISO 400-3200)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 160-800),
Vast bereik automatisch
(ISO 160-400),
Hoge snelheid continu
(ISO 160-3200)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 80-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Automatisch
(automatische versterking
van ISO 80-1600),
Vast bereik automatisch
(ISO 80-400, 80-800)

Automatisch (automatische
versterking van ISO 80-1600)

Vier AA-alkalinebatterijen
(LR6/L40)

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL12,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL19,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Oplaadbare
Li-ionbatterij EN-EL19,
lichtnetlaadadapter EH-69P

Twee AA-alkalinebatterijen
(LR6/L40)

Vier AA-lithiumbatterijen (FR6/L91),
vier EN-MH2 oplaadbare
Ni-MH-batterijen,
lichtnetadapter EH-67,
batterijlader MH-73

Lichtnetadapter EH-62F,
batterijlader MH-65

Lichtnetadapter EH-62G,
batterijlader MH-66

Lichtnetadapter EH-62G,
batterijlader MH-66

Twee FR6/L91 AA-lithiumbatterijen,
twee EN-MH2 oplaadbare
Ni-MH-batterijen,
lichtnetadapter EH-65A,
batterijlader MH-72/MH-73

Circa 330 opnamen met
alkalinebatterijen, 890 opnamen
met lithiumbatterijen*5 of 520
opnamen met EN-MH2 batterij

Circa 270 opnamen
met EN-EL12 batterij

Circa 220 opnamen
met EN-EL19 batterij

Circa 220 opnamen
met EN-EL19 batterij

Circa 250 opnamen met
alkalinebatterijen, 660 opnamen
met lithiumbatterijen*6 of 420
opnamen met EN-MH2 batterij

Circa 109,9 x 76,5 x 78,4 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 104,8 x 62,0 x 34,6 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 93,5 x 57,5 x 18,4 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 93,1 x 57,1 x 20,0 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 96,7 x 59,9 x 29,3 mm
zonder uitstekende delen*4

Circa 431 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 214 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 118 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 117 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Circa 170 gram met batterij
en SD-geheugenkaart*4

Opmerking: verkrijgbare camera’s en kleuren kunnen per regio verschillen.
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I AM AT THE HEART OF THE IMAGE
www.nikon.nl
www.nikon.be
Microsoft®, Windows®, Windows Vista™ en Windows® 7 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh ®, Mac ® OS en QuickTime ® zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het SDXC-logo is een gedeponeerd
handelsmerk SD-3C, LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen. PictBridge is een handelsmerk. Het FotoNation-logo is
een handelsmerk. NetFront is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van ACCESS Co., LTD in Japan, de Verenigde
Staten en/of andere landen en regio’s. ‘ZENRIN’ is een gedeponeerd handelsmerk van ZENRINCO., LTD. NAVTEQ Maps is een
handelsmerk van NAVTEQ. DLP ® en het DLP-logo zijn handelsmerken van Texas Instruments. Het iFrame-logo en het iFramesymbool zijn handelsmerken van Apple Inc. Producten en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van hun respectieve eigenaars. Afbeeldingen op schermen in deze brochure zijn gesimuleerd.
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