SUNT UN NIKON COOLPIX

SUNT GAMA DE APARATE FOTO DIGITALE NIKON COOLPIX
TOAMNA 2013

SUNT UN ZOOM IMPRESIONANT

SUNT NIKON COOLPIX S9500. Sunt un zoom conectat*. Cu 18,1 MP,
un super-zoom 22x cu interval al distanţei focale de la unghi larg de 25 mm
la 550 mm, pot înregistra perfect chiar şi de la distanţe mari. Am senzor
CMOS cu iluminare din spate şi ecran OLED de 3 inci. Dispun de conexiune
Wi-Fi încorporată, ca să-ţi poţi partaja cele mai bune imagini, şi GPS pentru
etichetarea geograﬁcă a pozelor tale. Sunt aici, acolo şi pretutindeni. nikon.ro
*Conexiune Wi-Fi necesară pentru partajarea aparatelor și ﬁlmelor pe un dispozitiv mobil.
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Surprindeţi viaţa în imagini. Imaginaţi-vă posibilităţile.
NOU

16,2 MP
CMOS în
format DX

LCD de

7,5 cm/3 inci

12,2 MP
CMOS

Zoom

7,1x

LCD de

7,5 cm/3 inci,

12,2 MP
CMOS

cu unghi variabil

Zoom

5x

LCD de

7,5 cm/3 inci

18,1 MP
CMOS

Zoom

42x

LCD de

8 cm/3,2 inci,
cu unghi variabil

NOU

16,0 MP
CMOS

Zoom

30x

LCD de

7,5 cm/3 inci

16,0 MP
CMOS

Zoom

5x

OLED de

7,5 cm/3 inci

10,1 MP
CCD

Zoom

3x

LCD de

6,7 cm/2,7 inci

13,2 MP
CMOS

Zoom

3x

LCD de

6,7 cm/2,7 inci,
cu panou tactil

NOU

18,1 MP
CMOS

16,0 MP
CMOS

Zoom

22x

Zoom

6x

OLED de

7,5 cm/3 inci

LCD de

7,5 cm/3 inci

18,1 MP
CMOS

20,1 MP
CCD

Zoom

18x

Zoom

7x

OLED de

7,5 cm/3 inci

LCD de

6,7 cm/2,7 inci

16,0 MP
CMOS

16,0 MP
CCD

Zoom

12x

Zoom

6x

LCD de

6,7 cm/2,7 inci,

16,0 MP

12x

20,1 MP

Zoom

cu unghi variabil

LCD de

6,7 cm/2,7 inci

Zoom

CMOS

CCD

5x

LCD de

7,5 cm/3 inci

LCD de

7,5 cm/3 inci

NOU

16,1 MP
CCD

Zoom

5x

LCD de

6,7 cm/2,7 inci

18,1 MP
CMOS

Zoom

14x

LCD de

7,5 cm/3 inci

Note: gama de aparate foto şi disponibilitatea opţiunilor de culoare pot varia în funcţie de regiune. Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance.
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Obiectiv NIKKOR – aici începe calitatea imaginii.
Fiecare călătorie începe cu un prim pas. Fiecare poveste începe cu un singur
cuvânt. Iar în fotograﬁe ﬁecare imagine frumoasă începe cu un obiectiv de
calitate. Toate aparatele foto Nikon COOLPIX sunt echipate cu obiective NIKKOR
– cristalizare a căutării neîncetate a excelenţei, începând de la primul obiectiv
NIKKOR creat în 1933. Fotograﬁi profesionişti au încredere în tehnologia de înaltă
performanţă a obiectivelor NIKKOR, iar acelaşi ADN se regăseşte în orice aparat
foto digital compact COOLPIX pe care l-aţi alege. Oferiţi expresiei dumneavoastră
vizuale cel mai bun start. Începeţi cu NIKKOR, ultimul cuvânt în ceea ce priveşte
optica de calitate.

Bucuraţi-vă de control total al luminii.
Bucuraţi-vă de euforia exprimării perfecte a propriei viziuni.
Simţiţi bucuria pe care v-o dă unul dintre cele mai soﬁsticate obiective din lume.
4

Notă: imaginea prezentată în această pagină este simulată.

Negru

Argintiu

Maestrul
care încape în palmǎ
The
Palm-Sized
—
—
Dimensiune compactǎ. Performanţǎ de top.

Acest
aparatcompact
foto compact,
elegant
oferăa un
nivel
performanţă usually
This sleek,
camera
offers
level
ofde
performance
rezervat, defor
obicei,
aparatelor
fotoD-SLR
Nikon D-SLR.
Calitatea
construcţiei,
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advanced
Nikon
models.
Its craftsmanship,
funcţionalitatea şi integritatea sistemului poartă marca de autenticitate
operability
and
system
integrity
are
all
authentically
Nikon.
Nikon. Pregătiţi-vă să obţineţi mai mult din viziunea dumneavoastră
Get
readycu
toun
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a
fotografică
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foto compact
de fotografiere
calitatea
compact
camera
capable
of
D-SLR
quality
photography.
unui D-SLR.

Obiectiv 18,5 mm* f/2.8: optică
de calitate comparabilă cu cea a
obiectivelor interschimbabile D-SLR
Contrucţia optică excepţională a acestui
obiectiv NIKKOR extrem de compact, de
18,5 mm* f/2.8 este proiectată special pentru
a asigura claritate incredibilă, gradaţie lină
a tonurilor, corecţie extrem de eficientă a
distorsiunilor sferice şi cromatice pentru
calitate a imaginilor la înaltă rezoluţie,
în mod constant, în întreg cadrul. Acest
obiectiv versatil cu unghi larg de 18,5 mm*
încurajează spontaneitatea, permiţându-vă
să surprindeţi orice moment care vă atrage
atenţia, păstrând în acelaşi timp expresiile
naturale ale subiectelor dumneavoastră. O
diafragmă tip iris cu şapte lamele asigură
control extraordinar şi un bokeh (estompare
a fundalului) frumos, natural şi rotunjit.

Cel mai mic aparat foto
compact cu un senzor CMOS
în format DX

Rezistenţa metalului solid pe
care vă puteţi baza
Construit pentru a fi rezistent, corpul
aparatului foto compact COOLPIX A este
construit dintr-un aliaj puternic de aluminiu,
partea superioară fiind acoperită cu aliaj de
magneziu, pentru durabilitate îmbunătăţită.
Cu zonă de prindere de piele şi selectoare
de comandă din metal, COOLPIX A transmite
sentimentul de echipament fotografic
autentic. Toate acestea şi o serie de alte
detalii de design sunt mostre valoroase ale
tradiţiei şi măiestriei Nikon.

Aparatul foto compact COOLPIX A oferă
calitate excepţională a imaginii, combinând
un senzor de imagine CMOS în format DX
cu 16,2 megapixeli efectivi cu EXPEED 2,
acelaşi sistem de procesare a imaginii de
înaltă performanţă disponibil la majoritatea
aparatelor foto Nikon D-SLR. Deoarece
senzorul impresionant de 23,6 x 15,6 mm
este de 12,9 ori mai mare decât senzorul de
1/2,3 inci disponibil pentru aparatele foto
compacte obişnuite, vă puteţi aştepta la
imagini de o claritate demnă de D-SLR, cu
gradaţii ale tonurilor şi zgomot minimizat,
chiar şi la sensibilităţi ISO ridicate.

Accesorii opţionale

*echivalent 28 mm în format de 35 mm.

Vizor optic DF-CP1

Alte funcţii
●

●

Monitor LCD de 7,5 cm/3 inci, de înaltă rezoluţie,
cu 921.000 puncte, cu panou integrat şi structură
de sticlă pentru vizibilitate clară, chiar şi în lumina
puternică a soarelui
Compatibil cu formatul RAW (NEF) pe 14 biţi, cu
procesare încorporată

●

●
●
●

Interval larg de sensibilitate ISO de la ISO 100
la 6400; se poate extinde la „Hi 2” (echivalent
ISO 25.600)
Înregistrare film Full HD (1080p) cu sunet stereo
Performanţă Active D-Lighting demonstrată
Fotografiere continuă cu până la 4 cadre pe secundă

●
●

Dispozitiv GPS GP-1A Adaptor conexiune
fără ﬁr pentru
dispozitive mobile
WU-1a

Orizont virtual electronic şi un afişaj grilă practic
Picture Control pentru reglare fină suplimentară

Specificaţii Nikon COOLPIX A
Pixeli efectivi
Obiectiv
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Focalizare automată (AF)
Interval focalizare

16,2 milioane
Obiectiv NIKKOR (7 elemente în 5 grupuri)
18,5 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al obiectivelor de 28 mm în format 35 mm [135])
f/2.8
AF detectare contrast
Aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) – infinit; aprox. 10 cm (4 inci) – infinit în mod macro
cu focalizare automată. Toate distanţele sunt măsurate din centrul suprafeţei lentilei.
Selectare zonă focalizare AF prioritate faţă, zonă extinsă, zonă normală şi urmărire subiect
Monitor
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 921.000 puncte, cu unghi larg de vizualizare, strat
anti-reflexie şi funcţie de ajustare a luminozităţii în 9 trepte
Acoperire cadru
Aproximativ 100% pe orizontală şi pe verticală (comparativ cu imaginea reală)
Stocare
Suport de stocare
Card de memorie SD/SDHC/SDXC
Sistem de fişiere
Conform cu DCF, Exif 2.3, DPOF şi PictBridge
Formate fişier
Imagini statice: JPEG, RAW (NEF; format exclusiv Nikon)
Înregistrare film: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: PCM stereo liniar)

Sensibilitate ISO
(Index de expunere
recomandat)
Surse de alimentare
Durata de funccionare a
acumulatorului*1
Dimensiuni
(lăţime x înălţime x grosime)
Greutate

ISO 100 – 3200 (Auto); se poate ajusta la ISO 6400, Hi 0,3 (echivalent ISO 8000),
Hi 0,7 (echivalent ISO 10.000),
Hi 1 (echivalent ISO 12.800) şi Hi 2 (echivalent ISO 25.600)
• Un acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL20 (furnizat)
• Adaptor CA EH-5b; este nevoie de adaptor de alimentare EP-5C (disponibil separat)
Imagini statice: aprox. 230 cadre cu EN-EL20
Înregistrare film (durata reală de funcţionare a acumulatorului pentru înregistrare)*2:
aprox. 1 oră şi 10 minute cu EN-EL20
Aprox. 111 x 64,3 x 40,3 mm (4,4 x 2,6 x 1,6 inci) fără proiecţii*3
Aprox. 299 g (10,6 oz), inclusiv acumulator şi card de memorie*3

• Dacă nu se specifică altfel, aceste cifre se referă la un acumulator complet încărcat, la o temperatură ambientală de 23 ±3°C (73,4 ±5,4°F) conform
specificaţiilor Camera and Imaging Products Association (CIPA).
*1 Cifrele se bazează pe standardele Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Performanţa pentru imagini statice măsurată
în următoarele condiţii de teste: calitatea imaginii setată la JPEG normal, dimensiunea imaginii setată la mare (4928 × 3264) şi bliţul declanşat la fiecare a doua imagine. Informaţiile
privind înregistrarea filmului iau în considerare înregistrarea la setare 1920 × 1080; 30p sau 1920 × 1080; 25p. Performanţa variază în funcţie de starea acumulatorului, temperatură,
intervalul dintre cadre şi durata de afişare a meniurilor.
*2 Se pot înregistra filme individuale până la 20 minute sau 29 minute 59 secunde; înregistrarea se poate încheia înainte de atingerea acestor limite dacă temperatura aparatului foto creşte.
*3 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii respectă reglementările CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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Funcţii originale pentru a vă stimula potenţialul

12,2
megapixeli
efectivi

Zoom

7,1x

LCD de

7,5 cm/3 inci,

Negru

cu unghi variabil

Senzor de imagine CMOS
1/1,7 inci, iluminat din spate

Utilizare şi posibilitate de
extindere aproape ca în cazul
unui D-SLR

Senzorul de imagine CMOS de mari
dimensiuni permite gradaţii frumoase ale
tonurilor, iar structura cu iluminare din spate
optimizează captarea luminii pe senzorul
CMOS, asigurând rezultate la calitate
superioară când fotografiaţi noaptea.

Obiectiv NIKKOR cu zoom, f/2–4,
cu acoperire de 28 – 200 mm
Optica NIKKOR superioară păstrează
luminozitatea imaginii în întregul interval
de zoom, de la f/2 la unghi larg de 28 mm
la f/4 la telefotografie de 200 mm*. Chiar şi
când zoom-ul este utilizat la setare maximă,
imaginile rămân luminoase, cu rezoluţie
optică ridicată. Diafragma tip iris cu şapte
lamele permite obţinerea de fundaluri
estompate frumos, în timp ce funcţia
de reducere mecanică a vibraţiilor (VR)
compensează mişcarea aparatului foto.

Deşi compact, acest aparat foto se comportă
ca un D-SLR, cu selector pentru expunere,
buton rapid de accesare a meniului şi
butoane funcţionale pentru opţiunile utilizate
frecvent. O gamă bogată de accesorii
opţionale vă permite să personalizaţi
experienţa fotografică, inclusiv Sistemul
creativ de iluminare Nikon, care vă permite să
utilizaţi bliţul încorporat al acestui aparat foto
ca dispozitiv de comandă pentru a controla
dispozitive Speedlight externe pentru utilizare
sincronizată. Dispozitive opţionale disponibile
pentru compatibilitate Wi-Fi® şi GPS.

Stil flexibil de fotografiere cu
monitorul LCD RGBW cu unghi
variabil şi vizorul electronic
Fiind echipat atât cu ecran LCD pivotant în
partea din spate, cât şi cu un vizor în partea
de sus a aparatului foto, puteţi selecta stilul
de fotografiere care vi se potriveşte cel mai
bine. Utilizarea monitorului LCD RGBW
cu setare de luminozitate ridicată permite
vizibilitate superioară în exterior.

Înregistrare film Full HD 1080p cu
setare personalizată film
Înregistraţi filme Full HD la rezoluţie 1080p.
Se poate înregistra în modurile
A/M. Ieşire stereo AV, USB şi HDMI pentru
posibilităţi versatile de conectare şi comutare
30 fps/25 fps pentru ieşire flexibilă.

270º
Unghi ridicat

*format echivalent 35 mm.

180º

Unghi scăzut

Alte funcţii
Filtru ND intern (echivalent 3 trepte)
Fotografiere continuă la o viteză de până la 8 fps
(aprox.) pentru până la 6 cadre consecutive
● Capac din aliaj de magneziu
● Orizont virtual electronic
● Acceptă fişiere în format RAW (NRW)

COOLPIX Picture Control
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Adaptor conexiune fără fir pentru dispozitive mobile
WU-1a, pentru compatibilitate Wi-Fi®
● Utilizare bliţ la distanţă cu dispozitive opţionale
Speedlight

●

●

●

●

Cuplă de accesorii pentru conectarea dispozitivului
GPS, telecomenzii prin cablu şi telecomenzii fără fir
● Parasolar obiectiv şi telecomandă, disponibile
opţional
● Filtru cu înşurubare de 40,5 mm, disponibil opţional
●

Specificaţii Nikon COOLPIX P7800
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2
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12,2 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 7,1x; 6 – 42,8 mm (format echivalent 35 mm [135]: 28 – 200 mm); f/2 – 4
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 800 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod close-up macro: aprox. 2 cm (0,8 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 921.000 puncte, cu unghi variabil, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 80 – 1600 (Auto),
ISO 3200/Hi 1 (echivalent 6400); (Setarea manuală este activată în modurile de expunere P/S/A/M)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL14, încărcător acumulator MH-24
Durata de funcţionare a
Aprox. 350 cadre cu acumulator EN-EL14
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 118,5 × 77,5 × 50,4 mm (4,7 × 3,1 × 2 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 399 g (14,1 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Creat pentru calitate, versatilitate şi control

12,2

Zoom

megapixeli
efectivi

5x

LCD de

7,5 cm/3 inci
Negru

Alb

© Steve Simon

rapid de utilizat. Iar formatul de fişier Nikon
RAW (NRW) vă permite să editaţi imaginile cu
uşurinţă, fără a pierde din calitatea imaginii.

iluminare scăzută, iar diafragma tip iris cu
7 lamele poate reda imagini naturale, cu
bokeh (estompare fundal) frumos.
*format echivalent 35 mm.

GPS vă ajută să vă reamintiţi unde
au fost realizate imaginile

Senzor CMOS de 1/1,7 inci,
iluminat din spate, pentru calitate
ridicată a imaginii

Obiectiv luminos f/1.8, cu zoom
5x, unghi larg de 24 mm* şi
funcţie avansată de reducere
mecanică a vibraţiilor
În acest aparat foto compact este inclus un
obiectiv NIKKOR cu diafragma f/1.8, cu sticlă
cu indice mare de refracţie, pentru a asigura
imagini clare cu un contrast ridicat. Dispune,
de asemenea, de funcţie mecanică de
reducere a vibraţiilor (VR) pentru a compensa
mişcarea aparatului foto, permiţând folosirea
unui timp de expunere mai lung. Diafragma
deschisă f/1.8 este excelentă pentru
fotografierea în interior sau în condiţii de

Dispozitivul GPS încorporat înregistrează
locaţia unde au fost realizate imaginile, iar
informaţiile din jurnal pot fi stocate pentru
o referinţă ulterioară sau pentru afişare
pe calculator. O bază de date încorporată
de aproximativ 1,86 milioane POI (puncte
de interes) vă permite să confirmaţi şi să
înregistraţi numele locaţiei.

Cu 12,2 megapixeli efectivi, imaginile clare
la rezoluţie ridicată vă sunt la îndemână.
Performanţa senzorului de imagine CMOS
mare, iluminat din spate, care poate primi
o cantitate substanţială de lumină, permite
rezultate bogate în detalii frumoase, mai ales
când sunt realizate în timpul nopţii.

Înregistrare cursivă, clară a
filmelor Full HD 1080/50i*,
cu sunet stereo şi zoom optic

O gamă largă de setări pentru
a surprinde exact ceea ce
fotografiaţi

După apăsarea butonului, porneşte
înregistrarea Full HD 1080/50i cu sunet
stereo, care asigură reproducere clară,
cursivă.

Aveţi la dispoziţie o gamă largă de posibilităţi.
Rotiţi selectorul de moduri la P, S, A, M sau
U (setare utilizator) pentru a înregistra exact
imaginea pe care o doriţi. Butonul Funcţie
din partea din faţă şi selectorul de comandă
pentru reglarea fină a setărilor sunt uşor şi

*sunt disponibile şi opţiunile 30p şi 25p.

Alte funcţii
Monitor LCD de 7,5 cm/3 inci, aprox. 921.000 puncte
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Selector automat scene

Funcţie de pauză înregistrare pentru înregistrare film
Mod activ pentru VR
● COOLPIX Picture Control

●

●

●

●

Adaptor conexiune fără fir pentru dispozitive mobile
WU-1a pentru compatibilitate Wi-Fi®
● Funcţie de focalizare manuală disponibilă
●

Specificaţii Nikon COOLPIX P330
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

12,2 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 5x; 5,1 – 25,5 mm (format echivalent 35 mm [135]: 24 – 120 mm);
f/1.8 – 5.6
Până la 2x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 240 mm)
[W]: aprox. 30 cm (1 ft) până la infinit, mod close-up macro: aprox. 3 cm (1,2 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 921.000 puncte, cu unghi larg de vizualizare, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 80 – 3200 (Auto),
Hi 1 (echivalent 6400)/Hi 2 (echivalent 12.800); (Setarea manuală este activată în modurile de
expunere P/S/A/M)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL12, adaptor de încărcare CA EH-69P
Durata de funcţionare a
Aprox. 200 cadre cu acumulator EN-EL12
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 103 x 58,3 x 32 mm (4,1 x 2,3 x 1,3 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 200 g (7,1 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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Performanţă de la o perspectivă înaltă

Zoom extrem de puternic 42x, cu funcţie avansată de
reducere mecanică a vibraţiilor VR
Zoomul incredibil de puternic de 42x vă oferă extrem de multe posibilităţi şi
perspective de fotografiere pe care le puteţi explora. Pentru a îmbunătăţi claritatea
imaginii, funcţia avansată de reducere mecanică a vibraţiilor (VR) reuşeşte să
compenseze cu acurateţe mişcarea aparatului foto, care se produce mai ales când
fotografiaţi la sau aproape de setarea de 42x. Modul ACTIV poate fi utilizat pentru a
minimiza efectul de neclaritate când fotografiaţi dintr-un autovehicul în mişcare sau
dintr-o altă poziţie instabilă, stabilizând atât imaginea de pe vizor, cât şi cea înregistrată.

Senzor de imagine CMOS iluminat din spate pentru calitate
ridicată a imaginii
Cei 18,1 megapixeli efectivi asigură putere suficientă pentru imagini la rezoluţie
înaltă. Iar senzorul CMOS iluminat din spate, extrem de sensibil primeşte mai
multă lumină decât senzorii obişnuiţi pentru a înregistra imagini la calitate mai
ridicată, mai ales când realizaţi fotografii în modul Peisaj de noapte cu opţiunea de
combinare a imaginilor în modul continuu.

Cel mai bun aparat
foto superzoom

18,1
megapixeli
efectivi

Zoom

42x

LCD de

8 cm/3,2 inci,
cu unghi variabil

Argintiu

Roşu

Alte funcţii
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
COOLPIX Picture Control
● Selector automat scene
● Adaptor conexiune fără fir pentru dispozitive
mobile WU-1a pentru compatibilitate Wi-Fi®

Negru

19 moduri scenă optimizate
Înregistrare film Full HD 1080/50i
● Funcţie de focalizare manuală disponibilă

●

●

●

●

Specificaţii Nikon COOLPIX P520
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor

18,1 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 42x; 4,3 – 180 mm (format echivalent 35 mm [135]: 24 – 1000 mm); f/3 – 5.9
Până la 2x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 2000 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod close-up macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 8 cm/3,2 inci, aprox. 921.000 puncte, unghi larg de vizualizare, unghi variabil, cu strat
anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4

Suport stocare
Sensibilitate ISO (Nivel
ISO 80 – 1600 (Auto),
standard al sensibilităţii)*2 ISO 3200/Hi 1 (echivalent 6400); (Setarea manuală este activată în modurile de expunere P/S/A/M),
Hi 2 (echivalent 12.800) (Monocrom ISO ridicat în modul Efecte speciale)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL5, adaptor de încărcare CA EH-69P
Durata de funcţionare a
Aprox. 200 cadre cu acumulatorul EN-EL5
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 125,2 x 84,1 x 101,6 mm (5 x 3,4 x 4 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 550 g (1 lb 3,5 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Bucuraţi-vă de zoom-ul practic de 30x

Aparat foto foarte compact, cu zoom 30x, cu funcţie de
reducere mecanică a vibraţiilor şi senzor de imagine CMOS
iluminat din spate
Cu toate că are un corp stilat şi
compact, acest aparat foto dispune
de un zoom optic 30x, pentru
acoperire de la unghi larg extrem de
22,5 mm până la super-telefotografic
de 675 mm*. Este în simbioză
perfectă cu cei 16,0 megapixeli
efectivi ai senzorului de imagine
CMOS iluminat din spate, care
asigură imagini frumoase, chiar şi în
timpul nopţii.
*format echivalent 35 mm.

16,0
megapixeli
efectivi

Zoom

30x

LCD de

7,5 cm/3 inci

Negru

Albastru

Roşu

Mov prună

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Compatibil cu card Eye-Fi
● Dispune de mod automat facil şi sistem
portret inteligent
●

●

●

●

Utilizează baterii R6/AA disponibile oriunde
Efecte speciale şi Efecte filtre

Specificaţii Nikon COOLPIX L820
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2
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16 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 30x; 4 – 120 mm (format echivalent 35 mm [135]: 22,5 – 675 mm);
f/3.0 – 5.8
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 2700 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 921.000 puncte, cu unghi larg de vizualizare, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125 – 1600 (Auto),
ISO 3200 (Setarea manuală este activată în modul Automat)

Surse de alimentare (furnizate) Patru baterii LR6/L40 alcaline (dimensiune AA)
Durata de funcţionare a
Aprox. 320 cadre cu baterii alcaline, 870 cadre cu baterii cu litiu*5 sau 540 cadre cu acumulatori EN-MH2
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 111 x 76,3 x 84,5 mm (4,4 x 3,1 x 3,4 inci) fără proiecţii*6
Aprox. 470 g (1 lb 0,6 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*6

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu Multi Media Cards (MMC).
*5 Dacă utilizaţi patru baterii cu litiu AA Energizer® Ultimate.
*6 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Pentru o abordare mai dură

Camuﬂaj
Portocaliu

16,0

Zoom

megapixeli
efectivi

5x

Albastru

OLED de

7,5 cm/3 inci

Suficient de dur pentru condiţiile
severe de exterior
Acest aparat foto poate suporta presiunea
apei până la 18 m/59 ft, păstrând nivelul
de performanţă. Mai mult decât atât, poate
suporta temperaturi de până la -10°C/14°F
şi şocul de a fi scăpat de la 2 m/6 ft 6 inci,
conferindu-i abilitatea de a se comporta
extraordinar în condiţii dure. Pentru funcţia
de control în acţiune este nevoie de o
singură mână, chiar dacă purtaţi mănuşi de
schi sau mănuşi de scufundare. O asemenea
integritate vă poate deschide ochii către mai
multă acţiune la munte, în pădure sau alte
destinaţii care aşteaptă să fie explorate.

Surprindeţi mai multă distracţie
în fotografiile de exterior
Fotografiile de exterior sunt mai memorabile
când puteţi surprinde întreaga imagine cu
funcţii de fotografiere utile. De exemplu,
unitatea GPS încorporată cu bază de date de
puncte de interes POI (aprox. 1,86 milioane),

Negru

funcţiile de jurnal şi harta lumii înregistrează
nu numai locaţia unei fotografii sau a unui
film, ci şi traseele din călătorie. La multe,
la mare sau oriunde, puteţi monitoriza
altitudinea şi adâncimea la intervale de timp
regulate şi să afişaţi grafice cu aceste date.
Barometrul care indică presiunea atmosferică
este foarte util pentru prognoza meteo. Mai
mult decât atât, informaţiile despre altitudine,
adâncimea apei, presiunea atmosferică,
latitudinea/longitudinea pot fi incluse în
imagini, pentru posteritate.

Transferul facil al imaginilor prin
Wi-Fi® vă ajută să împărtăşiţi
amintiri extraordinare
Este simplu să împărtăşiţi imagini şi filme
la calitate ridicată, deoarece aparatul foto
poate transfera conţinutul către telefoane
inteligente, tablete sau alte dispozitive
inteligente* cu Wi-Fi®, pentru încărcare pe
SNS. Puteţi utiliza un dispozitiv inteligent
pentru vizualizare în timp real pentru
declanşarea la distanţă, asigurând o mai mare
libertate de fotografiere din diferite unghiuri.
*Această funcţie necesită instalarea Wireless Mobile Utility
pe dispozitivul dumneavoastră inteligent înainte de utilizare.
Acesta se poate descărca (gratuit) din magazinul de aplicaţii
al fiecărui dispozitiv inteligent.

Monitorul OLED de 7,5 cm/3 inci
optimizează vizibilitatea chiar şi
în aer liber
În monitorul OLED de 7,5 cm/3 inci, de înaltă
definiţie, este utilizată tehnologie care asigură
contrast extrem de ridicat, culori mai clare şi
nuanţe realiste de negru, pentru a reproduce
imagini extrem de detaliate, vizibile chiar
şi când fotografiaţi sau redaţi în lumina
puternică a soarelui sau sub apă.

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR cu funcţie combinată de reducere
electronică şi mecanică a vibraţiilor (VR)
● Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Senzor de imagine CMOS iluminat din spate, cu
16 megapixeli efectivi
●

Înregistrare film Full HD 1080 cu sunet stereo
Busolă electronică
● Afişaj pentru valoarea presiunii atmosferice
● Dispune de funcţie pentru ştergerea informaţiilor GPS
●
●

●

Funcţia „Imprimare date” permite includerea
informaţiilor precum altitudine, în imagini

Specificaţii Nikon COOLPIX AW110
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

16 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 5x; 5 – 25 mm (format echivalent 35 mm [135]: 28 – 140 mm);
f/3.9 – 4.8
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 560 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) până la infinit
Monitor OLED de 7,5 cm/3 inci, aprox. 614.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125 – 1600 (Auto),
ISO 3200 (Setarea manuală este activată în modul Automat)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL12, încărcător acumulator MH-65
Durata de funcţionare a
Aprox. 250 cadre cu acumulator EN-EL12
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 110,1 x 65,3 x 24,5 mm (4,4 x 2,6 x 1 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 193 g (6,9 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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Distracţie pentru întreaga familie

Maro
Galben
Albastru

10,1

Zoom

megapixeli
efectivi

3x

LCD de
cm
inci

Roz

6,7 /2,7

Alb

Întreaga familie îl va îndrăgi,
cu siguranţă

Împărtăşiţi fotografiile cu funcţia
de prezentare diapozitive şi
schimb de mesaje

Acest aparat foto este construit să fie sigur şi
durabil pentru ca toată lumea să se distreze
cu el. Dacă este scăpat, poate rezista şocului
la impact de la o înălţime de 1,2 m/3,9 ft.
Simetria sa superbă face ca aparatul foto să
fie uşor de ţinut chiar şi de mâini mici, fără a
aluneca. Butoanele sunt aşezate optim pentru
utilizare cu două mâini. Spaţiul pentru degete
de pe panoul din spate asigură confort, dar şi
o manevrare sigură.

Rezistent la apă până la 5 m/16,4 ft,
pentru şi mai multă distracţie
Rezistenţa la murdărie şi apă asigură protecţia
aparatului foto când este scăpat sau scufundat
în apă până la 5 m/16,4 ft, astfel
că puteţi fotografia
sub apă şi nu vă veţi
face griji dacă aparatul
foto se udă la piscină
sau în altă parte.

Funcţia încorporată de realizare a albumelor
vă permite să realizaţi albume originale
de amintiri sau prezentări de diapozitive
cu imaginile preferate, cu efecte animate
şi muzică. Pentru fiecare imagine puteţi
înregistra două mesaje vocale, ceea ce
vă permite să împărtăşiţi gândurile sau
comentariile cu un prieten sau cu cineva drag.

Butoane mari, aspect simplu şi
interfaţă prietenoasă

Comutator
alimentare

Simplitatea elegantă este esenţială pentru
designul inteligent al acestui aparat foto.
Butoanele sunt poziţionate şi dimensionate
pentru ca oricine să le poată manevra. Cele
patru butoane de pe panoul din spate, de
exemplu, sunt aliniate logic pentru a facilita
utilizarea fără efort. Iar meniul din interfaţa
utilizatorului nu este numai simplu de înţeles,
ci şi uşor de văzut, graţie monitorului LCD
mare pe care se afişează.

Buton înregistrare
film

Buton
declanşare

Alte funcţii
●
●

Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
10,1 megapixeli efectivi cu senzorul de imagine CCD

●
●

Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
9 moduri scenă optimizate

●

Înregistrare filme HD 720p

Specificaţii Nikon COOLPIX S31
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2
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10,1 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 3x; 4,1 – 12,3 mm (format echivalent 35 mm [135]: 29 – 87 mm);
f/3.3 – 5.9
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 348 mm)
[W]: aprox. 30 cm (1 ft) până la infinit, Fotografiere primplanuri, Fotografiere mâncare, Fotografiere
sub apă, Oglindă, Efectuare foto estompate, Creare efect dioramă, Evidenţiere culori: aprox. 5 cm
(2 inci) până la infinit*4
Monitor LCD TFT de 6,7 cm/2,7 inci, aprox.230.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*5
ISO 80 – 1600 (Auto)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL12, încărcător acumulator MH-65
Durata de funcţionare a
Aprox. 260 cadre cu acumulator EN-EL12
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 105,4 x 64,8 x 41,5 mm (4,2 x 2,6 x 1,7 inci) fără proiecţii*6
Aprox. 185 g (6,6 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*6

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei de protecţie.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Interval de focalizare (de la suprafaţa de protecţie).
*5 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*6 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1280 x 720. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

SUNT PERECHEA TA PERFECTĂ

Calitate ridicată într-un corp mic

13,2

Zoom

megapixeli
efectivi

3x

LCD de

6,7 cm/2,7 inci,

Argintiu
oglindă

cu panou tactil

Corp stilat, extrem de compact şi
de uşor
Suficient de mic pentru a putea fi ascuns
sub un card de credit, COOLPIX S02 este
incredibil de compact. Măsurând doar 77 mm
(3,1 inci) în lungime şi 51,3 mm (2,1 inci) în
înălţime, se va potrivi perfect în buzunar. Este
şi uşor, cântărind aproximativ 100 g (3,6 oz).
Corpul cu strat de oţel inoxidabil ajută la
evitarea zgârieturilor şi este disponibil într-o
varietate de culori*, inclusiv argintiu oglindă
are un aspect unic, de oglindă.

Albastru

Roz

Alb

Senzor de imagine CMOS şi
obiectiv performante, pentru
imagini de calitate

Ecranul tactil de mari dimensiuni
asigură o funcţionare intuitivă şi
facilă

Combinaţia dintre optica NIKKOR şi
senzorul de imagine CMOS asigură imagini
extraordinare, chiar şi în lumină scăzută. Cu
modurile Scenă de noapte cu fotografiere
din mână şi HDR (High Dynamic Range) cu
iluminare din fundal, aparatul foto combină
mai multe cadre într-o singură imagine,
pentru a realiza fotografii frumoase, cu
nivel scăzut de zgomot şi neclaritate. Cei
13,2 megapixeli efectivi asigură performanţă
extraordinară. Zoom-ul optic 3x acoperă
un interval focal de la unghi larg de 30 mm
la telefotografic de 90 mm*, păstrându-şi
dimensiunile compacte.

Monitorul mare, de 6,7 cm/2,7 inci afişează
patru butoane tip pictogramă pentru
utilizare facilă. Există un meniu de comenzi
rapide pentru acces rapid la funcţii şi puteţi
personaliza Meniul meu după preferinţe.

Efecte speciale şi efectele
filtre vă permit să vă exprimaţi
creativitatea
Realizaţi imagini artistice cu o selecţie de
Efecte speciale, în timp ce fotografiaţi. De
asemenea, puteţi aplica unul dintre efectele
filtre încorporate la imaginile deja realizate,
precum Aparat foto de jucărie şi Efect de
miniaturizare.

* format echivalent 35 mm.

Înregistrare film Full HD 1080p
cu sunet stereo şi conectivitate
HDMI

* Disponibilitatea culorilor poate varia în funcţie de regiune.

Cablul HDMI este disponibil separat.

Alte funcţii
●
●

Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii

●
●

Memorie internă (aprox. 7,3 GB)
Selector automat scene

●

Bliţ încorporat

Specificaţii Nikon COOLPIX S02
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2
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13,2 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 3x; 4,1 – 12,3 mm (format echivalent 35 mm [135]: 30 – 90 mm);
f/3.3 – 5.9
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 360 mm)
[W]: aprox. 30 cm (1 ft) până la infinit, mod macro: aprox. 5 cm (2 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 6,7 cm/2,7 inci, aprox. 230.000 puncte, cu ecran cu control tactil şi strat anti-reflexie
Memorie internă (aprox. 7,3 GB)
ISO 125 – 1600 (Auto)

Surse de alimentare (furnizate) Adaptor de încărcare CA EH-70P
Durata de funcţionare a
Aprox. 210 cadre
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 77,1 × 51,3 × 17,5 mm (3,1 × 2,1 × 0,7 inci) fără proiecţii*4
Aprox. 100 g (3,6 oz)*4

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Performanţă senzaţională cu stil raﬁnat

18,1
megapixeli
efectivi

Zoom

22x

OLED de

7,5 cm/3 inci

Argintiu

Negru

18,1

Roşu

Maro

megapixeli
efectivi

Zoom

18x

OLED de

7,5 cm/3 inci

Puterea reprezentată de 18,1 megapixeli
efectivi ai senzorului de imagine CMOS
iluminat din spate şi funcţia VR combinată,
mecanică şi electronică se potrivesc perfect
pentru a surprinde peisaje largi extraordinare,
precum şi imagini super-telefotografice, chiar
şi în condiţii de iluminare slabă sau întuneric.
Această abilitate extraordinară ia o formă
compactă, care se potriveşte perfect în mâna
dumneavoastră, astfel că puteţi lua aparatul
foto oriunde, fără nicio grijă.

Negru

Roşu

Alb

locaţia pentru fiecare fotografie, dar poate
ţine şi evidenţa locaţiilor prin care treceţi,
chiar dacă nu fotografiaţi. Nu vă veţi rătăci
niciodată, graţie busolei electronice care vă
permite să verificaţi orientarea aparatului
foto. Cu o bază de date încorporată de
aproximativ 1,86 milioane POI (puncte
de interes), este mai simplu să identificaţi
locaţia de fotografiere pe loc şi să înregistraţi
punctul de interes, pentru referinţă ulterioară.
De asemenea, este simplu să împărtăşiţi
rezultatele expediţiilor fotografice, deoarece
compatibilitatea Wi-Fi® vă permite să
transmiteţi imaginile şi filmele la calitate
ridicată către dispozitive inteligente pentru
încărcare în reţelele sociale*2.

Monitorul OLED de 7,5 cm/3 inci
asigură claritatea şi intensitatea
imaginilor

Senzor de imagine CMOS iluminat
din spate, cu funcţie de reducere
a vibraţiilor (VR) combinată,
mecanică şi electronică, într-un
corp subţire și stilat

Argintiu

Monitorul OLED de 7,5 cm/3 inci, de înaltă
definiţie reproduce extraordinar detaliile,
graţie tehnologiei avansate, asigurând
contrast ridicat, nuanţe veritabile de negru şi
culori mai clare. Utilizarea aparatului foto este
optimizată pentru confort în orice moment,
toate funcţiile şi detaliile asigurând un
caracter prietenos meniului şi funcţionării.

Apropiaţi prin zoom şi împărtăşiţi
imaginile, fără dificultate
(doar S9500)

*1 format echivalent 35 mm.
*2 Această funcţie necesită instalarea Wireless Mobile Utility
pe dispozitivul dumneavoastră inteligent înainte de utilizare.
Acesta se poate descărca (gratuit) din magazinul de aplicaţii
al fiecărui dispozitiv inteligent.

Este surprinzător cum un corp atât de subţire
poate găzdui un obiectiv NIKKOR cu zoom
optic 22x, care asigură imagini extraordinare,
de la 25 mm la 550 mm*1. Cu toate acestea,
aparatul foto dispune şi de alte funcţii
neconvenţionale, cum ar fi un procesor
GPS încorporat. Nu numai că înregistrează

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Funcţia pauză înregistrare vă permite să salvaţi o
secvenţă din scena dorită ca un singur fişier

Efecte speciale pentru imagini statice şi filme
Înregistrare film Full HD 1080p
®
● Compatibilitate Wi-Fi (doar S9500)
● Efecte rapide pentru imaginile înregistrate

●

●

●

●

●

Funcţie Retuşare cosmetică îmbunătăţită

Specificaţii Nikon COOLPIX S9500/S9400
Pixeli efectivi
Obiectiv

Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

18,1 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 22x; 4,5 – 99 mm (format echivalent 35 mm [135]: 25 – 550 mm);
f/3.4 – 6.3 (S9500)/
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 18x; 4,5 – 81 mm (format echivalent 35 mm [135]: 25 – 450 mm);
f/3.4 – 6.3 (S9400)
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 2200 mm) (S9500)/
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 1800 mm) (S9400)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) până la infinit
Monitor OLED de 7,5 cm/3 inci, aprox. 614.000 puncte, cu unghi larg de vizualizare, cu strat antireflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125 – 1600 (Auto), ISO 3200 (Setarea manuală este activată în modul Automat)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL12, adaptor de încărcare CA EH-70P
Durata de funcţionare a Aprox. 230 cadre cu acumulator EN-EL12
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Approx. 110,1 x 60,3 x 30,7 mm (4,4 x 2,4 x 1,3 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 205 g (7,3 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5 (S9500)/
Aprox. 200 g (7,1 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5 (S9400)

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie,
bliţ încorporat declanşat la fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea,
în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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Păstraţi-vă stilul, cu mai multă libertate şi creativitate

Mov

16,0
megapixeli
efectivi

Zoom

12x

Roşu

LCD de
cm
inci,

6,7 /2,7

Alb
Negru

cu unghi variabil

Wi-Fi® pentru conectare
şi împărtăşire facile

să realizaţi imagini extraordinare, chiar şi
în lumină scăzută. Obiectivul cu zoom 12x
asigură acoperire de la unghi larg de 25 mm
la telefotografic de 300 mm*. Chiar şi când
realizaţi autoportrete, vă puteţi baza pe
sistemul mecanic de reducere a vibraţiilor (VR)
pentru imagini clare în mod consistent.
*format echivalent 35 mm.

Ecranul LCD cu unghi variabil
vă permite să fotografiaţi
dintr-o varietate de unghiuri, iar
Comandă prin gesturi facilitează
realizarea autoportretelor
Nu numai stilat, ci şi incredibil de funcţional,
aparatul foto dispune de un monitor LCD
cu unghi variabil care poate fi înclinat
în diferite unghiuri, pentru a permite
fotografierea din orice poziţie. Întoarceţi
ecranul spre dumneavoastră pentru a realiza
un autoportret. Utilizaţi Comandă prin
gesturi, care recunoaşte mişcările mâinii
pentru a acționa declanşatorul şi zoomul de la distanţă, cu numărătoare inversă
pentru a vă da timp să pozaţi. Eficient pentru
filme Full HD 1080/50i, precum şi pentru
fotografiere.

Efecte speciale/Efecte rapide şi
funcţii creative pentru imaginile
pe care vi le doriţi

Funcţia LAN fără fir vă oferă libertatea de a
transfera imaginile realizate cu aparatul foto
către alte dispozitive inteligente cu funcţie
Wi-Fi®, cum ar fi telefoanele inteligente şi
tabletele* pentru încărcare pe NIKON IMAGE
SPACE, precum şi pe Facebook, Twitter şi
alte reţele sociale. Informaţiile despre locaţie
(GPS) pot fi adăugate imaginilor când utilizaţi
dispozitive inteligente.

Exprimaţi-vă creativitatea cu Efecte speciale,
precum Oglindă, atunci când fotografiaţi.
Efectele rapide pot fi adăugate la imagini
deja realizate, cum ar fi Portret soft pentru
a estompa fundalul, în timp ce puteţi păstra
maxim 3 persoane în zona de claritate.
Realizaţi portrete mai expresive cu opţiunile
de Retuşare cosmetică, precum Feţe
luminoase, Ascundere cearcăne, Ochi albiţi,
Dinţi albiţi, Obraji îmbujoraţi, Estompare
piele, Faţă mică şi Ochi mari. De asemenea,
este posibilă corectarea culorii ochilor
animalelor de companie.

*Această funcţie necesită instalarea Wireless Mobile Utility
pe dispozitivul dumneavoastră inteligent înainte de utilizare.
Acesta se poate descărca (gratuit) din magazinul de aplicaţii
al fiecărui dispozitiv inteligent.

Performanţă ridicată de imagine
într-un corp compact stilat
Senzorul de imagine CMOS iluminat din
spate, cu 16,0 megapixeli efectivi vă permite

Alte funcţii
●
●

Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii

●
●

AF găsire ţintă
Sistem portret inteligent

●
●

Selector automat scene
Mod continuu cu cronometru zâmbet

Specificaţii Nikon COOLPIX S6600
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2
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16 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 12x; 4,5 – 54 mm (format echivalent 35 mm [135]: 25 – 300 mm);
f/3.3 – 6.3
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 1200 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 2 cm (0,8 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 6,7 cm/2,7 inci, aprox. 460.000 puncte, cu unghi variabil,
cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125 – 1600 (Auto),
ISO 3200/Hi 1 (echivalent ISO 6400); (Setarea manuală este activată în modul Automat)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-70P
Durata de funcţionare a
Aprox. 150 cadre cu acumulator EN-EL19
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 96,9 x 57,1 x 27,2 mm (3,9 x 2,3 x 1,1 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 165 g (5,9 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie,
bliţ încorporat declanşat la fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece,
numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Facebook® este marcă comercială înregistrată a Facebook Inc. Logo-ul Google+ este marcă comercială a Google Inc. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Zoom optic 12x cu unghi larg
de 25 mm*

Inteligent din orice perspectivă

De la unghi larg de 25 mm până la supertelefotografic de 300 mm*, zoom-ul optic
de 12x asigură un interval extrem de versatil,
într-un aparat foto subţire, stilat şi uşor de ţinut
în mână.
*format echivalent 35 mm.

Compatibilitatea Wi-Fi® vă permite să fiţi mereu în legătură
Posibilitatea de conectare la reţele LAN fără fir vă oferă libertatea de a transfera
imaginile realizate cu aparatul foto la alte dispozitive inteligente cu Wi-Fi®, cum ar fi
telefoanele inteligente şi tabletele*.
*Această funcţie necesită instalarea Wireless Mobile Utility pe dispozitivul dumneavoastră inteligent înainte
de utilizare. Acesta se poate descărca (gratuit) din magazinul de aplicaţii al fiecărui dispozitiv inteligent.

Alte funcţii

16,0
megapixeli
efectivi

Zoom

12x

LCD de
cm inci

7,5 /3

Argintiu

Negru

Roşu

Albastru

Alb

Portocaliu

Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Mod continuu cu cronometru zâmbet pentru
funcţia cel mai bun zâmbet
● Efecte speciale disponibile când realizaţi
filme sau imagini

Efecte rapide pentru imaginile înregistrate
Înregistrare filme full HD
● Monitor LCD de 7,5 cm/3 inci, aprox.
460.000 puncte

●

●

●

●

Specificaţii Nikon COOLPIX S6500
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-70P
Durata de funcţionare a
Aprox. 150 cadre cu acumulator EN-EL19
acumulatorului*3

16 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 12x; 4,5 – 54 mm (format echivalent 35 mm [135]: 25 – 300 mm);
f/3.1 – 6.5
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 1200 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 8 cm (3,2 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 460.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4

Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 95,4 x 58,3 x 26,3 mm (3,8 x 2,3 x 1,1 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 153 g (5,4 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a
doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

ISO 125 – 1600 (Auto),
ISO 3200 (Setarea manuală este activată în modul Automat)

16,0 megapixeli efectivi cu senzor de imagine CMOS iluminat
din spate

Vizaţi să impresionaţi

Modurile Peisaj de noapte şi Iluminare fundal pot fi folosite pentru efecte cu
adevărat extraordinare. Senzorul CMOS iluminat din spate produce rezultate
optime cu zgomot minim când fotografiaţi la setări ISO ridicate. Puterea pură de
16,0 megapixeli efectivi îmbunătăţeşte claritatea imaginilor cu rezoluţie ridicată.

Zoom optic 6x şi sistem extrem de eficient de reducere
mecanică a vibraţiilor
Zoomul de 6x acoperă o distanţă focală* de la unghi larg de 26 mm la telefotografic
de 156 mm, asigurând rezultate frumoase din orice perspectivă. Mai mult decât
atât, funcţia de reducere mecanică a vibraţiilor VR vă permite să obţineţi constant
imagini clare, compensând eficient tremuratul aparatului foto aşa cum ar face-o un
timp de expunere mai scurt.
*format echivalent 35 mm.

16,0
megapixeli
efectivi

Zoom

6x

LCD de

7,5 cm/3 inci

Argintiu

Negru

Albastru

Mov prună

Roşu

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Efecte rapide pentru imaginile înregistrate
● Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Efecte speciale disponibile când realizaţi
filme sau imagini

Compatibilitate Wi-Fi®
Funcţie Retuşare cosmetică îmbunătăţită
● Monitor LCD de 7,5 cm/3 inci, aprox.
460.000 puncte

●

●

●

●

Specificaţii Nikon COOLPIX S5200
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii*2)

16 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 6x; 4,6 – 27,6 mm (format echivalent 35 mm [135]: 26 – 156 mm);
f/3.5 – 6.5
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 624 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 5 cm (2 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 460.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125 – 1600 (Auto),
ISO 3200 (Setarea manuală este activată în modul Automat)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-70P
Durata de funcţionare a
Aprox. 160 cadre cu acumulator EN-EL19
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 97,7 x 58,4 x 21,3 mm (3,9 x 2,3 x 0,9 inci) fără proiecţii*5
Aprox. 146 g (5,2 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*5

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a
doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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20,1 megapixeli efectivi de imagine

Surprindeţi subiecte îndepărtate, într-o
modalitate elegantă

Acest aparat foto este capabil de a oferi o calitate extraordinară a imaginii, cu cei
20,1 megapixeli ai unui senzor de imagine CCD, ce redă imagini la rezoluţie înaltă
în cele mai fine detalii.

Fiţi creativi cu Efecte rapide şi
Retuşare cosmetică
Pentru a adăuga un plus de frumuseţe
imaginilor cu Efectele rapide încorporate,
realizaţi o imagine, selectaţi şi aplicaţi un efect
şi salvaţi rezultatul. Când editaţi o imagine,
puteţi aplica efecte în cele mai variate
combinaţii, deoarece imaginea originală este
salvată separat, în siguranţă. Mai mult decât
atât, Retuşare cosmetică dispune acum de
cinci noi funcţii, astfel că imaginile vor arăta
mai frumoase ca niciodată.

20,1

Zoom

7x

megapixeli
efectivi

LCD de

6,7 cm/2,7 inci

Argintiu

Negru

Roşu

Mov

Portocaliu

Roz

Roz
decorativ

Albastru
decorativ

Monocrom contrast ridicat

Efect de miniaturizare

Fără Ochi mari şi Obraji îmbujoraţi

Cu Ochi mari şi Obraji îmbujoraţi

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Efecte speciale disponibile când realizaţi
filme sau imagini
● Sistem portret inteligent

Selector automat scene
Monitor LCD de 6,7 cm/2,7 inci
● Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Compatibil cu card Eye-Fi

●

●

●

●

Specificaţii Nikon COOLPIX S3500
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-70P
Durata de funcţionare a
Aprox. 220 cadre cu acumulatorul EN-EL19
acumulatorului*3

20,1 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 7x; 4,7 – 32,9 mm (format echivalent 35 mm [135]: 26 – 182 mm);
f/3.4 – 6.4
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 728 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 5 cm (2 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 6,7 cm/2,7 inci, aprox.230.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4

Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 96,8 x 57,8 x 20,5 mm (3,9 x 2,3 x 0,9 inci) fără proiecţii*6
Aprox. 129 g (4,6 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*6

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a
doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Setarea este disponibilă doar pentru imagini 4M sau mai mici.
*6 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

ISO 80 – 1600 (Auto),
ISO 3200*5 (Setarea manuală este activată în modul Auto)

Aparat foto compact, subţire, prietenos, cu zoom optic 6x,
cu capacitate unghi larg de 26 mm*

Daţi viaţă amintirilor cu un stil simplu, distins

Este simplu pentru oricine să obţină exact ceea ce îşi doreşte cu acest aparat foto
compact. Obiectivul NIKKOR cu zoom optic 6x acoperă un interval focal de la unghi
larg de 26 mm la telefotografic de 156 mm*. Utilizarea este întotdeauna simplă şi
familiară. Cu un aparat foto atât de distractiv, oricine se poate simţi bine realizând
imagini memorabile.
*format echivalent 35 mm.

Selectorul automat scene activează automat modul optim
Oricine poate fotografia cu uşurinţă. Selectorul automat scene selectează cel mai
potrivit mod dintre cele şase moduri scenă: Portret, Portret de noapte, Peisaj, Peisaj
de noapte, Iluminare fundal sau Prim-plan. Aparatul foto utilizează datele pentru a
stabili automat care scenă este mai potrivită. Astfel că, fără a regla setări complicate,
oricine poate surprinde imagini care arată la fel de bine cum şi le-a imaginat.

16,0

Zoom

megapixeli
efectivi

6x

LCD de

6,7 cm/2,7 inci

Argintiu

Negru

Roşu

Albastru

Mov

Mov
decorativ

Roz
decorativ

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
16,0 megapixeli efectivi
● Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
● Efecte speciale şi Efecte filtre

Înregistrare filme HD 720p
Sistem portret inteligent
● Urmărire subiect

●

●

●

●

Specificaţii Nikon COOLPIX S2700
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

16

16 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 6x; 4,6 – 27,6 mm (format echivalent 35 mm [135]: 26 – 156 mm);
f/3.5 – 6.5
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 624 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 5 cm (2 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 6,7 cm/2,7 inci, aprox. 230.000 puncte
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 80 – 1600 (Auto),
ISO 3200*5 (Setarea manuală este activată în modul Auto)

Surse de alimentare (furnizate) Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-70P
Durata de funcţionare a
Aprox. 210 cadre cu acumulator EN-EL19
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 94,8 x 57,8 x 20,8 mm (3,8 x 2,3 x 0,9 inci) fără proiecţii*6
Aprox. 125 g (4,5 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*6

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a
doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media Cards (MMC).
*5 Setarea este disponibilă doar pentru imagini 4M (2272 x 1704), 2M (1600 x 1200) sau VGA (640 x 480).
*6 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1280 x 720. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

20,1 megapixeli efectivi de imagine

Surprindeţi cu uşurinţă esenţa vieţii

Cei 20,1 megapixeli efectivi ai senzorului de imagine
CCD asigură imagini la rezoluţie ridicată, cu detalii
fine şi calitate extraordinară a imaginii. Sistemul de
procesare a imaginii EXPEED C2 de la Nikon redă
aceste imagini rapid şi fidel, asigurând funcţionarea
tuturor sistemelor încorporate la viteză şi eficienţă
optime.

Mod automat facil
Modul automat facil vă permite să porniţi pur şi
simplu aparatul foto şi să începeţi să fotografiaţi.
Funcţia de selectare automată a scenei stabileşte
distanţa, iluminarea şi tipul de subiect înainte de a
selecta modul scenă corespunzător dintre Portret,
Portret de noapte, Peisaj de noapte, Peisaj, Iluminare fundal, Prim-plan.

20,1

Zoom

5x

megapixeli
efectivi

LCD de

7,5 cm/3 inci

Argintiu

Negru

Roşu

Roz

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Sistem portret inteligent
● Zonă prindere proiectată pentru o priză facilă
● Variaţii de culoare pentru inelul de aluminiu
al obiectivului şi cilindrul obiectivului

Reducerea neclarităţii cauzate de mişcare
Corp stilat cu exterior metalic de calitate
● Utilizează baterii R6/AA disponibile oriunde

●

●

●

●

Specificaţii Nikon COOLPIX L28
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

Surse de alimentare (furnizate) Două baterii alcaline LR6/L40 (dimensiune AA)
Durata de funcţionare a
Aprox. 280 cadre cu baterii alcaline, 890 cadre cu baterii cu litiu*5 sau 530 cadre cu acumulatori EN-MH2
acumulatorului*3

20,1 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 5x; 4,6 – 23 mm (format echivalent 35 mm [135]: 26 – 130 mm);
f/3.2 – 6.5
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 520 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 10 cm (4 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 230.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4

Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 95,4 x 59,8 x 29 mm (3,8 x 2,4 x 1,2 inci) fără proiecţii*6
Aprox. 164 g (5,8 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*6

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a
doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media (MMC).
*5 În cazul în care utilizaţi două baterii cu litiu AA Energizer® Ultimate.
*6 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

ISO 80 – 1600 (Auto)

Zoom 5x cu funcţie de unghi larg

Surprindeţi momentul cu un aparat foto
cu adevărat compact

Obiectivul NIKKOR cu zoom optic 5x acoperă
un interval focal de la unghi larg de 26 mm
la telefotografic de 130 mm*. Aceasta
facilitează surprinderea portretelor de grup
şi peisajelor cu ajutorul unghiului larg sau a
prim-planurilor expresive de la distanţă, prin
setarea telefotografică.
*format echivalent 35 mm.

Înregistraţi filme HD 720p
cu o atingere
Ori de câte ori doriţi să înregistraţi un film în locul unei imagini
statice, pur şi simplu apăsaţi butonul de înregistrare film.

16,1

Zoom

megapixeli
efectivi

5x

LCD de

6,7 cm/2,7 inci

Argintiu

Negru

Roşu

Alb

Alte funcţii
Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Monitor LCD de 6,7 cm/2,7 inci
● Sistem portret inteligent
● Zonă prindere proiectată pentru o priză
facilă

Mov
decorativ

Reducerea neclarităţii cauzate de mişcare
Corp stilat cu exterior metalic de calitate
● Utilizează baterii R6/AA disponibile oriunde

●

●

●

●

Specificaţii Nikon COOLPIX L27
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2

16,1 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 5x; 4,6 – 23 mm (format echivalent 35 mm [135]: 26 – 130 mm);
f/3.2 – 6.5
Până la 4x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 520 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 10 cm (4 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 6,7 cm/2,7 inci, aprox. 230.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 80 – 1600 (Auto)

Surse de alimentare (furnizate) Două baterii alcaline LR6/L40 (dimensiune AA)
Durata de funcţionare a
Aprox. 200 cadre cu baterii alcaline, 650 cadre cu baterii cu litiu*5 sau 360 cadre cu acumulatori EN-MH2
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x grosime)
Greutate

Aprox. 96,4 x 59,2 x 28,9 mm (3,8 x 2,4 x 1,2 inci) fără proiecţii*6
Aprox. 161 g (5,7 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*6

*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a
doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media (MMC).
*5 În cazul în care utilizaţi două baterii cu litiu AA Energizer® Ultimate.
*6 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1280 x 720. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

17

Calitate şi simplitate la îndemână

18,1
megapixeli
efectivi

Zoom

14x

LCD de

7,5 cm/3 inci
Negru

18,1 megapixeli efectivi cu
senzor de imagine CMOS iluminat
din spate

pentru a surprinde subiectele în mişcare
rapidă, precum sportivii sau animalele de
companie.

Senzorul de
imagine CMOS
iluminat din spate
asigură următoarele
beneficii:

●

●

Calitate ridicată a imaginilor, chiar şi în
situaţii cu lumină scăzută

●

Tehnologie de combinare a cadrelor din
fotografierea continuă

Combinând mai multe cadre într-o singură
imagine, această tehnologie reduce
neclaritatea şi zgomotul, permiţând obţinerea
unor cadre frumoase, la fotografierea din
mână, în zone întunecate.
●

Mai multe opţiuni de fotografiere
continuă

Dispune de funcţia de fotografiere continuă
la viteză ridicată şi alte opţiuni. Aceste funcţii
asigură viteză suplimentară de procesare,

Roşu

modul continuu cu cronometru zâmbet
(BSS) declanșează obturatorul de 5 ori în
succesiune rapidă, apoi salvează imaginea cu
cel mai bun zâmbet.

Înregistrare film Full HD 1080/50i

Corp compact cu priză solidă
pentru cadre clare

Zoom optic 14x cu sistem extrem
de eficient de reducere mecanică
a vibraţiilor

În plus faţă de corpul
compact şi portabil, forma
şi textura acestuia oferă o
prindere confortabilă pentru
fotografiere stabilă.

Obiectivul cu zoom 14x asigură acoperire
de la unghi larg de 25 mm la telefotografic
de 350 mm*. Iar utilizând funcţia mecanică
de reducere a vibraţiilor (VR), imaginile sunt
în mod constant clare, cu nivel redus de
neclaritate.

Efecte şi filtre creative
Selectaţi dintre 8 filtre, inclusiv Aparat foto
de jucărie şi Ochi de peşte sau utilizaţi efecte
speciale, precum
Monocrom cu
contrast ridicat şi
Sepia nostalgică,
pentru a adăuga
un plus de savoare
cadrelor.

*format echivalent 35 mm.

Lăsaţi în grija aparatului realizarea
unor fotografii extraordinare
În modul automat facil, aparatul foto
selectează automat modul scenă
corespunzător, potrivit cadrului fotografiat.
În modul automat, Găsire ţintă AF realizează
cadre frumoase cu orice scenă, fără efort,
deoarece localizează imediat subiectul vizat şi
optimizează focalizarea în funcţie de acesta.
Creaţi cadre cu mult zâmbete, deoarece

Sepia nostalgică

Alte funcţii
●
●

Obiectiv NIKKOR de înaltă performanţă
Alimentat de baterii format AA/R6 disponibile în mod
obişnuit

Sistem EXPEED C2 de procesare a imaginii
Sistem portret inteligent
● Efecte speciale şi Efecte filtre
●

●

Compatibil cu card Eye-Fi

●

Specificaţii Nikon COOLPIX L620
Pixeli efectivi
Obiectiv
Mărire zoom digital
Interval de focalizare*1
Monitor
Suport stocare
Sensibilitate ISO
(Nivel standard al
sensibilităţii)*2
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18,1 milioane
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 14x; 4,5 – 63 mm (format echivalent 35 mm [135]: 25 – 350 mm);
f/3.3 – 5.9
Până la 2x (format echivalent 35 mm [135]: aprox. 700 mm)
[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit, mod macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) până la infinit
Monitor LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 460.000 puncte, cu strat anti-reflexie
Card de memorie SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125 – 1600 (Auto), ISO 3200 (Setarea manuală este activată în modul Automat)

Surse de alimentare (furnizate) Două baterii alcaline LR6/L40 (dimensiune AA)
Aprox. 150 cadre cu baterii alcaline, 660 cadre cu baterii cu litiu*5 sau 410
Durata de funcţionare a
cadre cu acumulatori EN-MH2
acumulatorului*3
Dimensiuni (lăţime x
Aprox.
108,3 x 68,7 x 34,1 mm (4,3 x 2,8 x 1,4 inci) fără proiecţii*6
înălţime x grosime)
Greutate
Aprox. 237 g (8,4 oz) cu acumulator şi card de memorie SD*6
*1 Toate distanţele măsurate de la centrul suprafeţei lentilei.
*2 În funcţie de condiţii, este posibil ca unele setări să nu fie configurate.
*3 Pe baza standardelor CIPA din industrie pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor. Măsurat la 23°C (+/-3°C); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la
fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal. Într-un mediu rece, numărul de cadre poate scădea, în funcţie de caracteristicile acumulatorului.
*4 Nu este compatibil cu cardurile Multi Media (MMC).
*5 În cazul în care utilizaţi două baterii cu litiu AA Energizer® Ultimate.
*6 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-002-2012.

Note: Full HD se referă la abilitatea de a înregistra filme în format 1920 x 1080. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

FUNCŢII PREMIUM

Sunt utilizate diferite tehnologii de compensare a
tremuratului aparatului foto pentru a asigura imagini
clare şi frumoase, inclusiv VR mecanică.
Reducere opticǎ a
vibraţiilor (VR)

Reducerea
neclaritǎţii cauzate
de mişcare

Sensibilitate
ridicatǎ

Senzor de imagine
CMOS iluminat
din spate

Selector
automat scene/
Mod automat facil

Puteţi realiza imagini frumoase şi clare cu funcţia de
reducere a neclarităţii, graţie funcţiei de detecţie
a mişcării care selectează automat un timp de
expunere mai scurt şi o setare ISO (sensibilitate la
lumină) mai ridicată pentru a compensa mişcarea
subiectului sau a aparatului foto.
Sensibilitatea ridicată ISO permite utilizarea la maxim
a luminii naturale disponibile, eliminând nevoia de a
utiliza bliţ sau un timp lung de expunere. Permiţând
selectarea unui timp de expunere mai scurt, devine
mai uşor să surprindeţi cu o mai mare claritate
subiectele care se mişcă rapid.
Structura cu iluminare din spate îmbunătăţeşte
sensibilitatea senzorului de imagine şi reducerea
zgomotului, pentru o capacitate crescută de
fotografiere a scenelor de noapte sau a celor de
interior, cu lumină scăzută.

Gǎsire ţintǎ AF

Urmǎrire subiect

Film Full HD

Fiabilitate şi
robusteţe

Afişaj Clear Color

Ecran tactil

Tehnologia inovatoare de
afişaj Clear Color de la Nikon
îmbunătăţeşte vizibilitatea pentru
o previzualizare şi o redare a
imaginii mai clară, mai intensă.

Găsire ţintă AF evaluează instantaneu subiectul
vizat şi ajustează automat zona AF în funcţie de
dimensiunea acestuia, pentru a vă asigura că obţineţi
imagini clar focalizate.

Funcţia de urmărire subiect îmbunătăţeşte
experienţa de fotografiere urmărind mişcarea
subiectului.

Filmare HD

Cele care poartă logo-ul HD pot înregistra
video la 1280 x 720 pixeli (720p).

Modelele COOLPIX rezistente la apă, şocuri şi
intemperii au o construcţie suficient de puternică
pentru a vă sta la dispoziţie atunci când vă bucuraţi
de activităţi în aer liber, în orice perioadă a anului.

O unitate GPS cu performanţă ridicată înregistrează
latitudinea şi longitudinea pentru locaţia fiecărei
imagini.
GPS încorporat
Diferenţa Clear Color

Atingeţi pur şi simplu ecranul cu degetele pentru
a selecta subiectul, pentru a bloca focalizarea
automată şi expunerea, pentru a vă apropia pentru
prim-planuri sau pentru a derula prin imagini sau a
le selecta pentru vizualizare.

Fiecare dintre funcţiile avansate ale Sistemului Portret
inteligent vă ajută să realizaţi portrete de calitate în
mod constant.
Sistem portret
inteligent

*Disponibil ca „Fotografiere instantanee” cu aparatul foto S31.

Aparatele COOLPIX care prezintă
logo-ul Full HD pot înregistra video la
1920 x 1080 pixeli (1080p).

Senzorul de imagine CMOS asigură viteză crescută
de procesare, cu un consum scăzut de energie.
Senzor de
imagine CMOS

Aceste funcţii oferă o fotografiere rapidă, fără
griji, într-o varietate de situaţii, evaluând mai
întâi subiectul şi condiţiile înconjurătoare şi apoi
selectând automat modul scenă corespunzător*.

Oferă o referinţă mereu la îndemână prin afişarea
locaţiilor unde au fost realizate fotografiile sau ruta
definită în jurnale realizate cu unitatea GPS.
Funcţie încorporatǎ
Harta lumii

Fotografiere 3D

• Estompare piele • AF prioritate faţă
• Cronometru zâmbet • Avertizare clipire
• Ochi deschişi • Remediere ochi roşii

încorporată

*Disponibilitatea funcţiilor sistemului Portret inteligent variază în
funcţie de modelul aparatului foto.

Transfer fǎrǎ fir al
imaginilor

Funcţia de fotografiere 3D
facilitează procesul de realizare a
imaginilor complexe pentru redare
realistă pe televizoare şi computere
cu capacitate 3D.

Aparatul foto dispune de o funcţie de comunicare
încorporată care permite transmiterea imaginilor
statice şi a filmelor prin intermediul unei conexiuni
LAN fără fir.

Note: disponibilitatea funcţiei variază în funcţie de modelul aparatului foto. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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SUNT ÎN PRIM-PLANUL IMAGINII
www.nikon.ro
Microsoft®, Windows®, Windows Vista™, Windows® 7 şi Windows® 8 sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. Macintosh®, Mac® OS şi QuickTime® sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Logo-ul
SDXC este marcă comercială înregistrată a SD-3C, LLC în Statele Unite şi/sau alte ţări. PictBridge este o marcă comercială.
Logo-ul Digital Optics Corporation este o marcă comercială. Logo-ul iFrame şi simbolul iFrame sunt mărci comerciale
ale Apple Inc. Numele de mărci şi de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor
companii. iMovie, Mac şi logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Logo-ul
Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc. „ZENRIN” este marcă comercială înregistrată a ZENRIN CO.,
LTD. NAVTEQ Maps este marcă comercială a NAVTEQ. Numele de mărci şi de produse sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale respectivelor companii. Imaginile de pe monitoarele afişate în această broşură sunt simulate.

Speciﬁcaţiile şi echipamentul pot suferi modiﬁcări fără înştiinţarea prealabilă sau alte obligaţii din partea producătorului. Septembrie 2013
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