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Pregătiţi-vă să
treceţi dincolo
de obişnuit.

Nou
Zoom de 18x cu stil.

12,1

megapixeli

Zoom

18x

Nou
Creaţi amintiri cu stil.

14,0

megapixeli

Zoom

5x

LCD de

7,5 cm

LCD de

16,0

megapixeli

(3 inci)

Zoom

7x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Nou
Ultra-subţire, stilat şi extrem de creativ.

7,5 cm

Nou
Calitate cu o notă de eleganţă.

14,0

megapixeli

(3 inci)

Zoom

5x

LCD de

6,7 cm

Nou
Construit pentru a inspira creativitate.

12,2

megapixeli

(2,7 inci)

Zoom

LCD de

4,2x 7,5 cm
(3 inci)

Nou
Performanţă supremă.

10,1

megapixeli

Zoom

Zoom de 36x cu performanţă
extraordinară.
LCD de

7,1x 7,5 cm

12,1

megapixeli

(3 inci)

Zoom

36x

Nou
Performanţă inteligentă şi stilată.

12,0

megapixeli

Zoom

4x

LCD de

6,7 cm

14,1

megapixeli

Zoom

5x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

14,1

megapixeli

(3 inci)

Zoom

21x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Nou
Facil şi frumos.

10,1

megapixeli

(2,7 inci)

Distracţie pentru toată lumea
pe un ecran mare.

LCD de

7,5 cm

Nou
Zoom de 21x uşor de utilizat.

Zoom

5x

Frumuseţe care inspiră.

LCD de

6,7 cm
(2,7 inci)

Eliberaţi puterea de expresie.

12,1

megapixeli

Zoom

10x

14,1

megapixeli

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Zoom

5x

OLED de

8,7 cm
(3,5 inci)

Potrivirea perfectă.

12,2

megapixeli

Zoom

5x

LCD de

6,7 cm
(2,7 inci)

Notă: Gama de aparate foto şi disponibilitatea opţiunilor de culoare pot varia în funcţie de regiune.
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Zoom optic 18x. Rafinat şi gata de acţiune.

12,1

megapixeli

Zoom

18x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Design subţire şi stilat cu zoom de 18x
Execuţia de fineţe începe cu liniile subţiri şi stilate ale unui aparat foto compact care încape confortabil în
mână. Adaugă apoi în corpul mic raza de acţiune şi intervalul versatile ale unui obiectiv NIKKOR cu sticlă ED şi
zoom de 18x care asigură o distanţă focală de la unghi larg de 25 mm până la supertelefotografic de 450 mm.*

Înregistrare film Full HD
cu sunet stereo

* format echivalent 35 mm.

Fotografiere sigură în situaţii cu iluminare dificilă
Modurile scenă Portret de noapte şi Peisaj de noapte uşurează surprinderea unor fotografii
frumoase în timpul nopţii, utilizând avantajele de reducere a vibraţiilor aparatului foto şi
a zgomotului oferite de senzorul de imagine CMOS cu iluminare din spate şi motorul de
procesare a imaginii EXPEED C2. Un selector de moduri aflat la îndemână asigură acces
rapid la fiecare mod. Funcţiile de stabilizare a imaginii VR prin deplasarea senzorului şi
electronică asigură rezultate clare în orice ocazie.

Rezultate frumoase

Surprinde frumos atât subiectul, cât şi fundalul

Înregistraţi filme full HD 1080p cu sunet
stereo cu o simplă apăsare a unui buton.
Utilizaţi zoom-ul optic de 18x în timpul
înregistrării sau salvaţi o imagine statică, în
orice moment, prin apăsarea declanşatorului.
De asemenea, conectorul mini HDMI
încorporat, compatibil HDMI-CEC, vă permite
să redaţi pe televizorul dumneavoastră de
înaltă definiţie.*
*Cablul HDMI este disponibil separat.

O serie de imagini cu fundalul

Imagine a subiectului realizată cu bliţ

Alte funcţii
• Afişaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluţie
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•
•
•

cu 921.000 puncte (aproximativ)
Efecte speciale disponibile când realizaţi filme sau imagini
Înregistrare film încetinită sau accelerată
Mod panoramare facil 360°/180°

Imaginile cu subiectul şi fundalul
combinate

• Fotografiere continuă la viteză ridicată de aprox. 9,5 fps
• Mod portret animale de casă
• Cursor creativ pentru ajustarea facilă a imaginilor în
timpul fotografierii

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Performanţă superioară cu o notă de eleganţă.

16,0

megapixeli

Performanţă superioară
cu o notă de eleganţă.
Eleganţa subţire întâlneşte performanţa ridicată
prietenoasă în COOLPIX S6100. 16,0 megapixeli
efectivi de putere de imagine pură, un obiectiv
NIKKOR cu sticlă ED şi zoom de 7x cu acoperire
unghi larg de 28 mm* şi avantajele sistemului
avansat de stabilizare a imaginii VR de la Nikon vă
ajută să surprindeţi imagini frumoase întotdeauna.
* format echivalent 35 mm.

Zoom

7x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Funcţionare intuitivă şi distractivă cu ecran tactil
Monitorul LCD tactil de 7,5 cm (3 inci),
cu 460.000 de puncte al COOLPIX
S6100 oferă o modalitate intuitivă şi
plăcută de fotografiere, vizualizare
şi retuşare a imaginilor. Bucuraţivă de controlul oferit de vârful
degetului asupra majorităţii funcţiilor
de fotografiere şi redare, precum şi
asupra navigării în meniurile cu file
ale interfeţei prietenoase.

Interfaţă tactilă prietenoasă

O atingere afişează selecţii uşor de înţeles.

Prezentare de diapozitive
Utilizaţi funcţionarea tactilă cu
caracterele cu efecte animate
încorporate şi muzică pentru a crea
prezentări originale de diapozitive.

Înregistrare film HD cu sunet stereo
Înregistraţi filme HD 720p cu sunet stereo cu o simplă apăsare a unui buton.
Conectorul mini HDMI permite redarea pe un HDTV*. De asemenea, puteţi
utiliza zoom-ul optic 7x când înregistraţi.
*Cablul HDMI este disponibil separat.

Alte funcţii
• Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
• Mod portret animale de casă
• Efecte filtru
• Sistem portret inteligent

• Selector automat scenă
• 20 moduri scenă optimizate
• Încărcare prin USB, prin adaptor CA (furnizat) sau computer
Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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Fotografiere distractivă cu o abordare nouă şi stilată.

14,0

megapixeli

Zoom

5x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Control tactil intuitiv într-un corp elegant ultra-subţire

Nouă interfaţă prietenoasă

Liniile ultra-subţiri încadrează cu eleganţă un ecran tactil LCD de 7,5 cm (3 inci), cu 460.000 de puncte
(aproximativ). Aparatul foto se potriveşte perfect în mână şi cu stilul dumneavoastră de fotografiere. Controlul
tactil maximizează distracţia şi eficienţa, indiferent dacă navigaţi în interfaţa prietenoasă de meniu sau vă
bucuraţi de controlul oferit de vârful degetului asupra majorităţii funcţiilor de fotografiere şi redare.

Interfaţa prietenoasă nu vă stă în cale atunci când
doriţi să vă concentraţi asupra fotografierii. Dar
accesul rapid este la distanţă de numai o atingere,
iar selecţiile din meniu afişate sub formă de file
sunt uşor de înţeles şi de utilizat.

În modul de fotografiere:
Declanşare la atingere

Urmărire subiect

Mod portret animale
de casă

În modul de redare:
Funcţii de editare
a imaginilor

Prezentare diapozitive
cu efecte animate

Derulare a imaginilor
cu control cu vârful
degetului

Înregistrare filme HD
cu o atingere
Înregistraţi filme HD 720p cu o simplă apăsare
a butonului dedicat din partea din spate a
aparatului foto.

Alte funcţii
• Patru funcţii avansate VR de stabilizare a imaginii*
• Sistem portret inteligent
• 20 moduri scenă optimizate, inclusiv Selector
6

automat scenă

• Încărcare prin USB, prin adaptor CA (furnizat)
sau computer

* Aparatul foto selectează şi utilizează doar funcţiile necesare
pentru a optimiza fiecare imagine.
Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Eleganţă ultra-subţire cu rază de acţiune extinsă.

14,0

megapixeli

Zoom

5x

LCD de

6,7 cm
(2,7 inci)

Obiectiv cu unghi ultra larg cu zoom 5x într-un corp ultra-subţire

Înregistrare filme HD
cu o atingere

Eleganţa stilată şi un corp ultra-subţire de 18,4 mm (0,8 inci)
ascund frumuseţea funcţională a unui obiectiv NIKKOR precis
cu zoom 5x şi acoperire unghi larg de 26 mm*, împreună cu
senzorul de 14 megapixeli şi motorul de procesare a imaginii
EXPEED C2 de înaltă performanţă de la Nikon.

Înregistraţi filme HD 720p cu o simplă apăsare
a butonului dedicat din partea din spate a
aparatului foto.

* format echivalent 35 mm.

Efectele cu filtre de retuşare adaugă creativitate distracţiei
Utilizaţi efectele de filtru încorporate şi creaţi cu uşurinţă propriile lucrări digitale chiar în aparatul foto
COOLPIX S3100. Selectaţi dintre obiectiv ochi de peşte, miniatură, culoare selectivă, filtru catifelat şi ecran
încrucişat şi bucuraţi-vă de expresia artistică adusă imaginilor dumneavoastră preferate.

Efect obiectiv
ochi de peşte

Efect miniatură

Alte funcţii
• Patru funcţii avansate VR de stabilizare a imaginii*
• Mod portret animale de casă
• Sistem portret inteligent
• 19 moduri scenă optimizate, inclusiv Selector automat scenă

Culoare selectivă

Catifelat

• Urmărire subiect
• Încărcare prin USB, prin adaptor CA (furnizat) sau

Ecran încrucişat

* Aparatul foto selectează şi utilizează doar funcţiile
necesare pentru a optimiza fiecare imagine.

computer

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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Proiectat pentru excelenţă fotografică.

12,2

megapixeli

Zoom

LCD de

4,2x 7,5 cm
(3 inci)

Obiectiv luminos f/1.8 şi senzor
de imagine CMOS de 12,2MP
cu iluminare din spate

Setările manuale vă permit să
realizaţi imaginea pe care o
închipuiţi
Un selector dedicat de moduri din partea de
sus a aparatului foto oferă acces rapid şi control
creativ complet asupra modurilor de expunere
P/S/A/M, precum şi asupra selectării modurilor
scenă. Un selector de comandă independent vă
permite să modificaţi diafragma după dorinţă. Iar
efectele speciale disponibile când realizaţi imagini
statice sau filme vă permit să vă exprimaţi uşor şi
distractiv latura creativă.

COOLPIX P300 este proiectat pentru a aduna
funcţii extraordinare într-o formă extrem de
compactă. Elementul cheie al performanţei este
un obiectiv NIKKOR f/1.8 proiectat special, care
dispune de sticlă cu indice mare de refracţie
pentru a asigura imagini clare cu contrast
ridicat. Diafragma rapidă, zoom-ul optic 4,2x
şi acoperirea cu unghi larg de 24 mm* extind
posibilităţile creative. Un senzor de imagine CMOS
cu sensibilitate ridicată şi zgomot scăzut adaugă
putere în situaţii cu iluminare dificilă, crescând
cantitatea de lumină primită de fiecare pixel.

Catifelat

Înregistrare film Full HD
cu sunet stereo

Lumina incidentală

Cheie înaltă

Strat de
fotodiode
Strat de sârmă
de metal

CMOS convenţional
(tip cu iluminare din faţă)
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Sepia nostalgic

Lumina incidentală
Stratul de sârmă din
metal şi stratul de
fotodiode sunt
inversate

Strat de
fotodiode

Tehnologiile inovatoare care vă permit să
surprindeţi cu uşurinţă fotografii de noapte
frumoase variază de la avantajele oferite de
un obiectiv cu diafragmă rapidă, un senzor de
imagine CMOS iluminat din spate şi funcţii de
stabilizare a imaginii VR extrem de eficiente, până
la modurile scenă optimizate Portret de noapte,
iluminare din spate (HDR) sau Peisaj de noapte.

Cheie joasă

* format echivalent 35 mm.

Strat de sârmă
de metal

Imagini de noapte frumoase, cum
numai un obiectiv rapid poate crea

Înregistraţi filme full HD 1080p cu sunet
stereo cu o simplă apăsare a unui buton.
Puteţi utiliza zoom-ul optic când înregistraţi.
De asemenea, conectorul mini
HDMI încorporat, compatibil
HDMI-CEC, vă permite să redaţi
pe televizorul dumneavoastră de
înaltă definiţie.*
*Cablul HDMI este disponibil separat.

Senzor CMOS iluminat din spate

Alte funcţii
• Afişaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluţie cu

• Funcţii de imagine complexă cu expunere

•
•

• Înregistrare film încetinită sau accelerată
• Cursor creativ pentru ajustarea facilă a imaginilor în

•

• Efecte filtru (pentru redare)

921.000 puncte (aproximativ)
Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
Fotografiere continuă la viteză ridicată de aprox. 8 fps

multiplă avansată pentru portrete de noapte
frumoase cu aparatul ţinut în mână
Mod panoramare facil 360°/180°

timpul fotografierii

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate

Exprimaţi-vă creativitatea cu cel mai performant model compact.

10,1

megapixeli

Zoom

LCD de

7,1x 7,5 cm
(3 inci)

Capacitate ISO extinsă
Setările de sensibilitate la lumină de până la ISO 6400 vă ajută să obţineţi
fotografii mai clare, cu aspect mai natural, într-o varietate de condiţii de
iluminare scăzută sau când surprindeţi subiecţi în mişcare rapidă. Modul de
noapte cu zgomot scăzut extinde sensibilitatea la ISO 12800* minimizând
zgomotul la ISO ridicat prin combinarea mai multor pixeli pentru a obţine
rezultate optimizate.
*Setarea este disponibilă doar pentru dimensiune a imaginii de 3M (2048 x 1536) sau mai mică.

Funcţionare personalizată optimizată
C

Selectorul independent pentru meniu rapid oferă acces rapid şi sigur la ISO,
balans de alb, calitatea imaginii, bracketing şi setări pentru alte funcţii versatile.
De asemenea, există un selector independent pentru compensarea expunerii
care oferă control direct asupra compensării de până la ±3 EV în paşi de 1/3
EV. Puteţi preseta până la trei profiluri diferite pentru distanţe focale preferate
şi setări ale aparatului foto, apoi puteţi comuta între aceste setări cu doar o
apăsare de buton.

Bob Krist

• Distanţă focală: 28 mm (format echivalent 35 mm)
• Expunere: Mod prioritate diafragmă, 1/100 secunde, f/5.6
• Balans de alb: Auto
• Sensibilitate ISO: 100
• Picture Control: Standard

Tehnologie de înaltă calitate ce oferă
precizie şi posibilităţi excepţionale
Senzorul de imagine CCD de 1/1,7 inci al COOLPIX
P7000 şi motorul de procesare a imaginii EXPEED C2
sunt proiectate pentru rezoluţie ridicată, detalii fine şi
calitate extraordinară a imaginii, asigurând, în acelaşi
timp, performanţa sistemului la cel mai înalt nivel. Un
obiectiv NIKKOR de precizie cu unghi larg cu zoom
de 7,1x, cu două elemente de sticlă ED şi acoperind o
distanţă focală de 28-200 mm*, maximizează libertatea
compoziţională.

Instrumente creative pentru libertate de expresie
Informaţiile privind nivelul de tonuri sunt un instrument creativ puternic ce afişează nivelul tonurilor pentru orice
punct din imaginea încadrată şi vă permite să realizaţi ajustări fine ale compensării expunerii, diafragmei, vitezei
declanşatorului şi setărilor ISO. Indicatorul pentru orizontul virtual oferă feedback vizual în timp real care vă
permite să confirmaţi înclinarea orizontului şi dacă aparatul foto este aliniat relativ la planul orizontal.

Înregistrare film HD
cu sunet stereo

* format echivalent 35 mm.
Informaţii nivel tonuri

Indicator orizont virtual

Notă: 	Informaţiile afişate pe aparatul foto diferă de cele
prezentate mai sus.

Alte funcţii
• Afişaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluţie
•
•

cu 921.000 puncte (aproximativ)
Stabilizare optică a imaginii VR cu deplasarea
obiectivului
Filtru încorporat ND (densitate neutră)

• Format NRW (RAW) îmbunătăţit
• Active D-Lighting
• Funcţie versatile de bracketing AE şi balans de alb
• Memorie zoom (Comutare rapidă între şapte
distanţe focale presetate)

Înregistraţi filme HD la 720p (1280 x 720,
24 fps) cu sunet stereo, indiferent dacă utilizaţi
microfonul încorporat sau dacă vă bucuraţi
de avantajele mufei încorporate pentru
microfoane externe.

• Conectivitate HDMI (cablu HDMI disponibil separat)
• Fotografiere macro chiar şi la o apropiere de 2 cm (0,8 inci)
9

Performanţă superbă cu zoom incredibil.

12,1

megapixeli

Zoom

36x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Zoom-ul optic de 36x acoperă toate unghiurile

Obiectivul NIKKOR cu zoom de 36x al COOLPIX P500 dispune de un element de sticlă
ED, unghi larg de 22,5 mm până la supertelefotografic de 810 mm*, precum şi un
buton de control al zoom-ului montat lateral pentru manevrare stabilă. Raza de acţiune
şi intervalul versatil sunt şi mai mult îmbunătăţite de un afişaj Clear Color cu rezoluţie
ridicată, de 7,5 cmm (3 inci), cu unghi variabil şi aproximativ 921.000 de puncte care
poate fi înclinat cu până la 90 de grade în sus sau 82 de grade în jos.

Calitate ridicată a imaginii pentru
imagini statice şi filme
Un senzor de imagine CMOS de 12,1 megapixeli
cu iluminare din spate asigură imagini frumoase în
timpul nopţii sau în condiţii de iluminare dificilă,
asigurând o sensibilitate mai ridicată cu zgomot
mai scăzut. Funcţiile de stabilizare a imaginii VR
prin deplasarea senzorului şi electronică contribuie
de asemenea la calitatea imaginii. Iar procesorul
dual de imagine EXPEED C2 de la Nikon oferă
puterea necesară pentru reducerea zgomotului şi
distorsiunii în filme şi pentru corectarea distorsiunii
în imaginile statice realizate cu unghi foarte larg.

* format echivalent 35 mm.

Opţiuni versatile de fotografiere continuă la viteză ridicată
Când fotografiaţi în modurile de expunere P/S/A/M, modul Setare utilizator sau Portret animal de casă, o
apăsare a noului buton dedicat pentru modul de fotografiere continuă permite comutarea rapidă de la cadru
unic la fotografiere continuă rapidă la 8 fps (aprox.) pentru imagini cu rezoluţie maximă (4000 x 3000)*. Alte
moduri de fotografiere continuă includ Continuu H (aprox. 60 fps/120 fps) şi Cache prefotografiere.

Înregistrare film Full HD
cu sunet stereo
Înregistraţi filme full HD 1080p cu sunet
stereo cu o simplă apăsare a unui buton.
Utilizaţi zoom-ul optic în timpul înregistrării
sau salvaţi o imagine statică, în orice moment,
prin apăsarea declanşatorului. De asemenea,
conectorul mini HDMI încorporat, compatibil
HDMI-CEC, vă permite să redaţi pe televizorul
dumneavoastră de înaltă definiţie.*
*Cablul HDMI este disponibil separat.

*Până la cinci imagini consecutive.

Alte funcţii
• Înregistrare film încetinită sau accelerată
• Moduri Portret de noapte, iluminare din spate
10

(HDR) şi Peisaj de noapte pentru imagini frumoase
în condiţii dificile

• Selector de moduri pentru acces rapid la funcţii utile
• Moduri avansate de fotografiere (P, S, A şi M)
• Vizor electronic pentru fotografiere clară, stabilă
• Mod panoramare facil 360°/180°
Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Zoom 21x optimizat pentru surprinderea perfectă a amintirilor.

14,1

megapixeli

Zoom

21x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Zoom 21x cu funcţie de unghi larg

Gamă completă de funcţii VR

Vă puteţi bucura de libertate compoziţională cu un obiectiv NIKKOR cu zoom optic 21x care acoperă o distanţă
de la 25 mm unghi larg la 525 mm supertelefotografic*. 14,1 megapixeli de putere de imagine şi motorul de
procesare a imaginii EXPEED C2 de la Nikon maximizează calitatea imaginii şi performanţa sistemului.

Funcţiile de stabilizare a
imaginii VR cu deplasarea
obiectivului şi electronică
se combină cu funcţia
de detecţie a mişcării şi
setările de sensibilitate
de până la ISO 6400
pentru a asigura în mod consistent rezultate clare.
Butonul de control al zoom-ului plasat lateral şi
prinderea ergonomică contribuie, de asemenea, la
manevrarea stabilă şi utilizarea lină.

* format echivalent 35 mm.

Execuţia de fineţe include un monitor LCD de înaltă rezoluţie
Butoanele de control sunt poziţionate strategic pe carcasa atent
proiectată pentru facilitarea accesului şi caracter practic. Pe partea
din spate este un monitor LCD TFT de înaltă rezoluţie de 7,5 cm
(3 inci) şi 921.000 de puncte (aprox.) care dispune de tehnologia
Clear Color Display de la Nikon pentru a rămâne vizibil şi clar,
indiferent dacă este utilizat în exterior sau interior.

Fără VR

Cu VR

Înregistrare film HD cu sunet stereo
Înregistraţi filme HD 720p cu sunet stereo cu o simplă apăsare a unui buton dedicat. Puteţi
utiliza zoom-ul optic în timpul înregistrării, iar conectorul mini HDMI încorporat, compatibil HDMI-CEC,
vă permite să redaţi pe televizorul dumneavoastră de înaltă definiţie*.
*Cablul HDMI este disponibil separat.

Alte funcţii
• Mod fotografiere continuă sport cu 3 viteze (H, M, L)
• Alimentat de baterii format AA/R6 disponibile în mod
obişnuit

• Sistem portret inteligent
• Mod portret animale de casă

• Mod automat facil cu selector automat scenă
Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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Ultra-subţire cu design atrăgător.

12,0

megapixeli

Zoom

4x

LCD de

6,7 cm
(2,7 inci)

Obiectiv ultra-subţire cu unghi larg cu
zoom de 4x cu adevărat stilat
Eleganţa aparatului foto COOLPIX S2500 ultra-subţire îl face foarte plăcut
de purtat. Şi este cel puţin la fel de distractiv de utilizat datorită frumuseţii
obiectivului NIKKOR cu zoom de 4x cu acoperire unghi larg de 27 mm*,
puterea de imagine a unui senzor de imagine de 12 megapixeli şi puterea şi
calitatea de procesare a motorului de procesare a imaginii EXPEED C2 de la
Nikon.

Selectorul automat de scenă selectează automat cel mai bun mod
scenă pentru fotografia vizată
Portret

Peisaj

Portret de noapte

Peisaj de noapte

Prim-plan

Luminare din spate

* format echivalent 35 mm.

Vă ajută să realizaţi întotdeauna imagini extraordinare
Selectorul automat scenă vă permite să vă concentraţi asupra compoziţiei
selectând automat, în diferite situaţii, cel mai bun mod scenă pentru decorul
în care fotografiaţi. Funcţiile de detecţie a mişcării şi urmărire subiect
recunosc şi urmăresc mişcarea subiectului pentru a asigura rezultate clare
când surprindeţi subiecţi care nu stau locului. Funcţiile avansate cronometru
zâmbet, ochi deschişi şi estompare piele ale sistemului portret inteligent vă
permit să realizaţi portrete extraordinare în mod consistent.

Alte funcţii
• Încărcare prin USB, prin adaptor CA (furnizat) sau computer
• Înregistrare filme VGA (aprox 30 fps)
12

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Întotdeauna gata să păstreze amintirile frumoase.

10,1

megapixeli

Zoom

5x

LCD de

6,7 cm
(2,7 inci)

Tehnologie la dispoziţia talentului
dumneavoastră creativ

Modul automat facil şi sistemul portret
inteligent

COOLPIX L23 dispune de o formă stilată,
performanţă ridicată şi funcţiile avansate pentru
a fotografia cu uşurinţă. Iar obiectivul NIKKOR cu
zoom 5x şi acoperire unghi larg de 28 mm* asigură
calitatea optică şi libertatea compoziţională de
care aveţi nevoie pentru creativitate adevărată.

Modul automat facil vă permite să porniţi pur şi simplu
aparatul foto şi să fotografiaţi în timp de selectorul
automat de scenă selectează automat modul scenă
corespunzător pentru decor. Funcţiile automate ale
sistemului portret inteligent care vă permit să realizaţi
portrete extraordinare în mod consistent includ AF cu
prioritate faţă, cronometru zâmbet, avertizare clipire,
estompare piele şi funcţie încorporată de reducere a
ochilor roşii.

* format echivalent 35 mm.

Baterii R6/AA pentru fotografiere convenabilă, oriunde
Bucuros să funcţioneze cu baterii alcaline R6/AA disponibile în mod obişnuit, pe
bază de litiu sau acumulatori reîncărcabili Ni-MH, COOLPIX L23 elimină grija de a
rămâne fără energie, aproape oriunde, oricând, în mişcare sau nu.

Alte funcţii
• Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
• Înregistrare filme VGA (aprox 30 fps)
Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
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14,1

Zoom

megapixeli

5x

8,7 cm
(3,5 inci)
OLED

Aparat foto sofisticat ce dispune de un nou ecran tactil OLED vibrant.
Ecranul OLED remarcabil este o plăcere la atingere şi la fotografiere
Un ecran tactil OLED mare, de 8,7 cm (3,5 inci) de înaltă rezoluţie cu 819.000 puncte (aprox.) şi înaltă definiţie (VGA
format lat) reproduce fiecare detaliu al fiecărei imagini în culori vii şi contrast clar. Controlul tactil intuitiv asupra
funcţiilor aparatului foto se combină cu un unghi de vizualizare de aproape 180° pentru a mări plăcerea realizării,
vizualizării şi împărtăşirii fotografiilor.

Cu ajutorul interfeţei prietenoase, realizarea şi împărtăşirea
fotografiilor sunt mai distractive
Controlul tactil intuitiv şi interfaţa prietenoasă oferă utilizare lină şi facilă, indiferent de orientare, verticală sau
orizontală.orientation.

Afişare alternativă a pictogramelor

Alte funcţii
• Obiectiv NIKKOR ultra subţire cu zoom optic 5x
• Cinci funcţii avansate VR de stabilizare a imaginii
• Înregistrare film HD complet 720p cu sunet stereo
• Conectivitate HDMI (cablu HDMI disponibil
separat)

• Sistem portret inteligent
• Mod automat facil
• Efecte filtru creative pentru retuşare
• Încărcare prin USB, prin adaptor CA (furnizat) sau
computer

Funcţie de acordare calificativ

Pictogramele nu împiedică
realizarea compoziţiei
cadrului dorit.

14,1

Sortaţi imaginile favorite în dosare
diferite, clasificându-le pe baza
unui sistem de cinci stele.

Zoom

megapixeli

5x

LCD de

7,5 cm
(3 inci)

Proiectaţi-vă pasiunea cu stil.
Cu proiectorul îmbunătăţit o varietate de scene devin mai distractive
Un proiector încorporat vă permite să proiectaţi fotografiile sau filmele preferate pe orice suprafaţă plană. Imaginile
proiectate pot fi vizualizate simultan pe monitorul LCD al aparatului foto, îmbunătăţind semnificativ uşurinţa utilizării
şi eficienţa. În plus faţă de însufleţirea adunărilor şi petrecerilor, puteţi proiecta, de
asemenea, şi informaţii stocate pe un computer, putând fi folosit şi în situaţii de afaceri.
Controlul tactil asupra funcţiilor interactive permite desenarea de note sau ilustraţii direct
pe imaginile proiectate prin atingerea ecranului tactil de mari dimensiuni de 7,5 cm
(3 inci) cu rezoluţie ridicată cu 460.000 puncte (aprox.).

Specificaţii proiector
• Luminozitate*1: Până la 14 lumeni
• Dimensiune imagine: 13 până la 120 cm (5 până la 47 inci)
• Distanţă de proiectare: Aprox. 26 cm până la 2,4 m (10 inci
până la 7 ft. 10 inci)
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• Anduranţă (durata de funcţionare a acumulatorului)*2:
Aprox. 1 oră

Alte funcţii
• Înregistrare film HD la 720p (1280 x 720, 30 fps)
• Obiectiv NIKKOR cu unghi larg cu zoom de 5x
• Efecte filtru retuşare
• Realizare facilă de prezentări diapozitive cu
muzică şi efecte

• Cinci funcţii avansate VR de stabilizare a
imaginii

• Sistem portret inteligent
• Selector automat scenă
• Telecomandă fără fir inclusă

• Rezoluţie (ieşire): echivalent VGA
*1	Măsurătoarea, condiţiile de măsurare şi metoda de notare sunt în
conformitate cu ISO 21118.
*2	Calculată pe baza utilizării continue a unui acumulator EN-EL12
complet încărcat la 25 °C.

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

12,1

megapixeli

LCD de

Zoom

10x 7,5 cm
(3 inci)

Senzor CMOS cu iluminare din spate vă ajută să surprindeţi acele clipe speciale.
Fotografiere sigură, chiar şi în situaţii cu iluminare dificilă
Modul portret de noapte vă permite să realizaţi frumoase portrete de noapte cu aparatul foto ţinut în mână. După o
serie de imagini pentru surprinderea clară a fundalului, COOLPIX S8100 realizează o serie de expuneri suplimentare,
utilizând bliţul, pentru a surprinde subiectul şi apoi le combină într-o singură imagine finală. Realizează acest lucru
combinând avantajele funcţiei VR de stabilizare a imaginii cu deplasare a obiectivului cu senzorul CMOS cu iluminare
din spate pentru a expune şi combina rapid o serie de imagini.

Rezultate frumoase

Surprinde frumos atât subiectul, cât şi fundalul

Imaginile
cu subiectul
şi fundalul
combinate

Imagine a
subiectului
realizată cu
bliţ

Serie cu imagini
cu fundalul

Alte funcţii
• Afişaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă
rezoluţie cu 921.000 puncte (aproximativ)

• Obiectiv de precizie NIKKOR cu zoom 10x,
cu sticlă ED

• Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo
• Cursor creativ pentru ajustarea facilă a
imaginilor în timpul fotografierii

• Fotografiere macro chiar şi la o apropiere
de 1 cm (0,4 inci)

• Încărcare prin USB, prin adaptor CA (furnizat)
sau computer

Răspuns rapid şi fotografiere la viteză ridicată
Rămâneţi cu un pas înaintea acţiunii, cu timpul de pornire ultra-rapid, funcţionare rapidă a AF şi timp scurt dintre cadre.
De asemenea, puteţi fotografia cinci imagini consecutive la dimensiune maximă (4000 x 3000) la o viteză ridicată de
10 fps (aprox). Alte opţiuni cu viteză ridicată sunt Mod Sport continuu şi Cache prefotografiere.

12,2

megapixeli

Zoom

5x

LCD de

6,7 cm
(2,7 inci)

Frumuseţe într-un corp subţire, pregătit să petreacă noaptea cu stil.
Cinci tehnologii avansate pentru imagini frumoase, chiar şi noaptea
Funcţia avansată de control al bliţului şi funcţia de stabilizare a imaginii VR cu deplasarea obiectivului se combină
cu funcţia avansată de detecţie a mişcării, capacitatea ISO 3200 şi o setare de detectare automată a setării expunerii
pentru trepied şi fotografiere din mână pentru a asigura rezultate frumoase când lumina este slabă.
Notă: Detecţia automată funcţionează doar când funcţia de stabilizare a imaginii VR este activată în meniul de setare şi este
selectat modul scenă Peisaj de noapte, fie manual, fie cu ajutorul Selectorului automat de scenă.

Alte funcţii

• Obiectiv NIKKOR cu unghi larg cu zoom de 5x
• Înregistrare film HD la 720p (1280 x 720, 30 fps)
• Sistem portret inteligent
• Selector automat scenă
• Urmărire subiect cu blocare automată
• Încărcare prin USB, prin adaptor CA (furnizat)
sau computer

Răspunsul rapid vă permite să controlaţi momentul
Cu timp de pornire rapid, focalizare rapidă AF şi timp scurt între declanşări,
sunteţi mereu gata să surprindeţi acele momente speciale.

12,2 megapixeli, ISO 100, Programat automat

Notă: 	Exceptând imaginile care conţin date de fotografiere,
imaginile de pe această pagină sunt simulate.
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FUNCŢII PREMIUM
Stabilizarea imaginii

Sistem portret
inteligent

Stabilizare a
imaginii prin VR

Toate modelele

Tehnologiile VR de la Nikon vă ajută să realizaţi imagini clare atunci când fotografiaţi
în condiţii de iluminare scăzută sau în condiţii instabile.
Unele modele COOLPIX oferă funcţii VR cu deplasare a obiectivului sau a senzorului
de imagine, care compensează mişcarea aparatului foto pentru a asigura imagini clare
şi încadrare mai stabilă pe monitor.
Alte modele oferă stabilizare electronică VR, funcţie ce aplică datele de mişcare procesării imaginii pentru a transforma imaginile înceţoşate în rezultate încântător de clare.

Estompare piele

Toate modelele

Folosind tehnologia încorporată de detectare a feţei
pentru a asigura tonuri line pe feţele subiecţilor,
funcţia de estompare a pielii poate fi aplicată cu unul
dintre cele trei niveluri de ajustare.
Fără funcţia de estompare Cu funcţia de
a pielii
estompare a pielii

AF prioritate chip

Toate modelele

Indiferent dacă fotografiaţi indivizi sau grupuri, AF cu prioritate faţă detectează până
la 12 chipuri şi ajustează expunerea în cadru pentru a asigura portrete frumoase la o
simplă apăsare a butonului declanşatorului

Cronometru zâmbet

Toate modelele

Cronometrul zâmbet eliberează automat declanşatorul când
subiectul zâmbeşte pentru a vă ajuta să înregistraţi cu acurateţe
momentul
Fără VR

Cu VR

Cronometru zâmbet PORNIT

Avertizare clipire

Detecţie
mişcare

Toate modelele

Funcţia de detecţie a mişcării selectează automat o viteză mai rapidă a
declanşatorului şi o setare ISO (sensibilitate la lumină) mai ridicată pentru a
compensa mişcarea subiectului sau a aparatului foto.

Toate modelele

Avertizarea de clipire vă semnalează atunci când un subiect clipeşte în timpul
expunerii, permiţându-vă imediat să realizaţi din nou fotografia.

Ochi deschişi
Funcţia ochi deschişi realizează două fotografii şi o salvează pe cea în care ochii
subiectului sunt deschişi.

Sensibilitate
ridicată

Toate modelele

Capacitatea ISO ridicată vă permite să surprindeţi subiecţii într-o modalitate plăcută,
în condiţii de iluminare scăzută, fără a compromite lumina naturală sau fără a fi
nevoie de timp lung de expunere. Permiţând selectarea unor viteze mai rapide ale
declanşatorului, este uşurată surprinderea cu o mai mare claritate a subiecţilor aflaţi
în mişcare rapidă.

Funcţie încorporată de remediere a ochilor roşii

Selector automat scenă

Back
SenzorIlluminated
CMOS iluminat
din spate
CMOS
Sensor

Structura de iluminare din spate îmbunătăţeşte sensibilitatea senzorului de imagine
şi reducerea zgomotului pentru capacitate crescută de fotografiere a scenelor de
noapte sau a situaţiilor întunecate de interior.

Toate modelele

Această funcţie analizează automat imaginea surprinsă şi corectează prezenţa
efectului de ochi-roşii înainte de a salva imaginea în memorie. Unele modele dispun
şi de opţiunea pre-bliţ.

Toate modelele

Selectorul automat de scenă de la Nikon oferă o fotografiere
rapidă, fără griji într-o varietate de situaţii, determinând
subiectul şi condiţiile înconjurătoare şi apoi selectând
automat modul scenă corespunzător.

アウトラインなし

Backside Illumination
CMOS Sensor

Lumina incidentală

Lumina incidentală
Stratul de sârmă din
metal şi stratul de
fotodiode sunt
inversate

アウトラインあり

Strat de sârmă de metal
Strat de fotodiode

Urmărire
subiect
Strat de fotodiode

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

Strat de sârmă de metal
CMOS convenţional
(tip cu iluminare din faţă)

Senzor CMOS iluminat din spate

ClearClear
ColorColor
Afişaj
Display

Film HD complet

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

Film HD

Înregistrare film de înaltă definiţie la 720p. Anumite modele COOLPIX cu funcţie
înregistrare film Full HD vă permit să înregistraţi filme Full HD 1080p cu sunet stereo.
Diferenţa Clear Color

Ecran
tactil

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.
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Proiector

Proiectaţi imaginile sau filmele dumneavoastră favorite pe orice suprafaţă plată,
individual sau ca prezentare, cu muzică şi efecte suplimentare.
Notă:	Disponibilitatea funcţiilor variază în funcţie de modelul aparatului foto.
Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Specificaţii

Argintiu
Negru
Roşu

Violet
Argintiu
Negru

Roşu
Roz

Roşu
Argintiu
Negru

Bronz
Mov

Mov
Argintiu
Negru
Roşu

Galben
Albastru
Roz

Negru

Pixeli efectivi

12,1 milioane

16,0 milioane

14,0 milioane

14,0 milioane

12,2 milioane

Obiectiv

NIKKOR zoom 18x;
4,5-81,0 mm (echivalent
format fotografie 35 mm
[135]: 25-450 mm); f/3.5-5.9;
Zoom digital: până la
4x (echivalent format
fotografie 35 mm [135]:
aprox. 1800 mm)

NIKKOR zoom 7x;
5,0-35,0 mm (echivalent
format fotografie 35 mm
[135]: 28-196 mm); f/3.7-5.6;
Zoom digital: până la
4x (echivalent format
fotografie 35 mm [135]:
aprox. 784 mm)

NIKKOR zoom 5x;
4,6-23,0 mm (echivalent
format fotografie 35 mm
[135]: 26-130 mm); f/3.2-6.5;
Zoom digital: până la
4x (echivalent format
fotografie 35 mm [135]:
aprox. 520 mm)

NIKKOR zoom 5x;
4,6-23,0 mm (echivalent
format fotografie 35 mm
[135]: 26-130 mm); f/3.2-6.5;
Zoom digital: până la
4x (echivalent format
fotografie 35 mm [135]:
aprox. 520 mm)

NIKKOR zoom 4,2x;
4,3-17,9 mm (echivalent
format fotografie 35 mm
[135]: 24-100 mm); f/1.8-4.9;
Zoom digital: până la
2x (echivalent format
fotografie 35 mm [135]:
aprox. 200 mm)

Distanţă de
focalizare
(de la obiectiv)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la
infinit (∞), Mod prim-plan
macro: 4 cm (1,6 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la
infinit (∞), Mod prim-plan
macro: 3 cm (1,2 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la
infinit (∞), Mod prim-plan
macro: 10 cm (4 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la
infinit (∞), Mod prim-plan
macro: 10 cm (4 inci)
până la infinit (∞)

30 cm (1 ft. ) până la
infinit (∞), Mod prim-plan
macro: 3 cm (1,2 inci)
până la infinit (∞)

Monitor

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte,
unghi larg de vizualizare
şi strat anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 460.000 puncte,
unghi larg de vizualizare,
ecran tactil şi strat
anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 460.000 puncte,
cu ecran cu control tactil
şi strat anti-reflexie

LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci),
aprox. 230.000 puncte,
cu strat anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte,
unghi larg de vizualizare
şi strat anti-reflexie

Suport stocare

Card de memorie SD/SDHC/
SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/
SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/
SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/
SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/
SDXC*2

Sensibilitate ISO

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (modificare
automată ISO 160-800),
interval fix automat
(ISO 160-400), Continuu la
viteză ridicată (ISO 160-3200)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (modificare
automată ISO 80-1600)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (modificare
automată ISO 80-1600),
interval fix automat
(80-400, 80-800)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (modificare
automată ISO 80-1600),
interval fix automat
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (modificare
automată ISO 160-1600),
interval fix automat
(ISO 160-400, 160-800)

Surse de Furnizat
alimentare

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
Adaptor de încărcare
CA EH-69P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
Adaptor de încărcare
CA EH-69P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL19,
Adaptor de încărcare
CA EH-69P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL19,
Adaptor de încărcare
CA EH-69P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
Adaptor de încărcare
CA EH-69P

Adaptor CA EH-62F,
Încărcător acumulator
MH-65

Adaptor CA EH-62F,
Încărcător acumulator
MH-65

Adaptor CA EH-62G,
Încărcător acumulator
MH-66

Adaptor CA EH-62G,
Încărcător acumulator
MH-66

Adaptor CA EH-62F,
Încărcător acumulator
MH-65

Durata de
funcţionare a
acumulatorului*1

Aprox. 270 cadre cu
acumulator EN-EL12

Aprox. 210 cadre cu
acumulator EN-EL12

Aprox. 190 cadre cu
acumulatorul EN-EL19

Aprox. 220 cadre cu
acumulatorul EN-EL19

Aprox. 240 cadre cu
acumulator EN-EL12

Dimensiuni (lăţime x
înălţime x adâncime)

Aprox.104,8 x 62,0 x 34,6 mm
(4,2 x 2,5 x 1,4 inci) fără
proiecţii*4

Aprox. 97,9 x 58,0 x 26,6 mm
(3,9 x 2,3 x 1,0 inci) fără
proiecţii*4

Aprox. 95,0 x 56,8 x 19,9 mm
(3,8 x 2,3 x 0,8 inci) fără
proiecţii*4

Aprox. 93,5 x 57,5 x 18.,4 mm
(3,7 x 2,3 x 0,8 inci) fără
proiecţii*4

Aprox. 103,0 x 58,3 x 32,0 mm
(4,1 x 2,3 x 1,3 inci) fără
proiecţii*4

Greutate

Aprox. 214 g (7,6 oz.)
cu acumulator şi card
de memorie SD*4

Aprox. 175 g (6,2 oz.)
cu acumulator şi card
de memorie SD*4

Aprox. 131 g (4,7 oz.)
cu acumulator şi card
de memorie SD*4

Aprox. 118 g (4,2 oz.)
cu acumulator şi card
de memorie SD*4

Aprox. 189 g (6,7 oz.)
cu acumulator şi card
de memorie SD*4

Opţional

*1 Pe baza standardelor pentru domeniu CIPA pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor pentru aparate foto.
Măsurat la 23°C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal.
*2 Nu este compatibil cu Multi Media Cards (MMC).
*3 Setarea este disponibilă doar pentru dimensiune a imaginii de 3M (2048 x 1536) sau mai mici.
*4 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-005-2009.

Notă: Gama de aparate foto şi disponibilitatea opţiunilor de
culoare pot varia în funcţie de regiune.
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Specificaţii

Negru

18

Negru

Roşu
Negru

Argintiu
Negru

Roşu
Roz

Pixeli efectivi

10,1 milioane

12,1 milioane

14,1 milioane

12,0 milioane

Obiectiv

NIKKOR zoom 7,1x; 6,0-42,6 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 28-200 mm); f/2.8-5.6;
Zoom digital: până la 4x (echivalent
format fotografie 35 mm [135]:
aprox. 800 mm)

NIKKOR zoom 36x; 4,0-144 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 22,5-810 mm);
f/3.4-5.7; Zoom digital: până
la 4x (echivalent format fotografie
35 mm [135]: aprox. 3240 mm)

NIKKOR zoom 21x; 4,5-94,5 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 25-525 mm);
f/3.1-5.8; Zoom digital: până
la 4x (echivalent format fotografie
35 mm [135]: aprox. 2100 mm)

NIKKOR zoom 4x; 4,9-19,6 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 27-108 mm);
f/3.2-5.9; Zoom digital: până
la 4x (echivalent format fotografie
35 mm [135]: aprox. 432 mm)

Distanţă de focalizare
(de la obiectiv)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la infinit (∞),
Mod prim-plan macro: 2 cm (0,8 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la infinit (∞),
Mod prim-plan macro: 1 cm (0,4 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la infinit (∞),
Mod prim-plan macro: 1 cm (0,4 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la infinit (∞),
Mod prim-plan macro: 8 cm (3,2 inci)
până la infinit (∞)

Monitor

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte, unghi larg
de vizualizare şi strat anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte, unghi larg
de vizualizare şi strat anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte, unghi larg
de vizualizare şi strat anti-reflexie

LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci),
aprox. 230.000 puncte

Suport stocare

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Sensibilitate ISO

ISO 100, 200, 400, 800, 1600,
3200, Hi 1 (echivalent 6400), Auto
(modificare automată ISO 100-800),
interval fix automat (ISO 100-200,
100-400)

ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Auto (modificare automată
ISO 160-800), automat cu
sensibilitate ISO ridicată
(ISO 160-1600), interval fix automat
(ISO 160-200, 160-400)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, Auto (modificare
automată ISO 80-800), mod
continuu sport (ISO 400-3200)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200, Auto (modificare automată
ISO 80-1600), interval fix automat
(ISO 80-400, 80-800)

Surse de
alimentare

Furnizat

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL14,
Încărcător acumulator MH-24

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL5,
Adaptor de încărcare CA EH-69P

Patru baterii LR6/L40 (AA) alcaline

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL19,
Adaptor de încărcare CA EH-69P

Opţional

Adaptor CA EH-5a cu conector
electric EP-5A

Adaptor CA EH-62A,
Încărcător acumulator MH-61

Patru baterii FR6/L91 (AA)
cu litiu, patru acumulatori
reincărcabili EN-MH2 Ni-MH,
adaptor EH-67, Incărcător MH-73

Adaptor CA EH-62G,
Încărcător acumulator MH-66

Durata de funcţionare
a acumulatorului*1

Aprox. 350 cadre cu
acumulatorul EN-EL14

Aprox. 220 cadre cu
acumulatorul EN-EL5

Aprox. 330 cadre cu baterii
alcaline*5, 890 cadre cu baterii cu
litiu*5 sau 520 cadre cu acumulator
EN-MH2

Aprox. 220 cadre cu
acumulatorul EN-EL19

Dimensiuni (lăţime x
înălţime x adâncime)

Aprox. 114,2 x 77,0 x 44,8 mm
(4,5 x 3,1 x 1,8 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
(4,6 x 3,3 x 4,1 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 109,9 x 76,5 x 78,4 mm
(4,4 x 3,1 x 3,1 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 93,1 x 57,1 x 20,0 mm
(3,7 x 2,3 x 0,8 inci) fără proiecţii*4

Greutate

Aprox. 360 g (12,7 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Aprox. 494 g (17,5 oz) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Aprox. 431g (15.3 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Aprox. 117 g (4,2 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

*1 Pe baza standardelor pentru domeniu CIPA pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor pentru aparate foto.
Măsurat la 23°C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ încorporat declanşat la fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal.
*2 Nu este compatibil cu Multi Media Cards (MMC).
*3 Setarea este disponibilă doar pentru dimensiune a imaginii de 3M (2048 x 1536) sau mai mici.
*4 Metoda de notare a dimensiunilor şi greutăţii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-005-2009.
*5 În cazul în care utilizaţi patru baterii AA Energizer® Ultimate Lithium.
*6 În cazul în care utilizaţi patru baterii AA Energizer® Ultimate Lithium.

Roz
Argintiu
Negru

Roşu
Albastru

Roşu
Negru

Verde lime
Negru jet

Negru
Roşu

Negru
Argintiu şampanie
Roz

Mov
Albastru
Roşu

10,1 milioane

14,1 milioane

14,1 milioane

12,1 milioane

12,2 milioane

NIKKOR zoom 5x; 4,0-20,0 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 28-140 mm); f/2.7-6.8;
Zoom digital: până la 4x (echivalent
format fotografie 35 mm [135]:
aprox. 560 mm)

NIKKOR zoom 5x; 6,3-31,5 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 35-175 mm); f/3.6-4.8;
Zoom digital: până la 4x (echivalent
format fotografie 35 mm [135]:
aprox. 700 mm)

Zoom NIKKOR 5x; 5,0-25,0 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 28-140 mm); f/3.9-5.8;
Zoom digital: până la 4x (echivalent
format fotografie 35 mm [135]:
aprox. 560 mm)

NIKKOR zoom 10x; 5,4-54,0 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 30-300 mm); f/3.5-5.6;
Zoom digital: până la 4x (echivalent
format fotografie 35 mm [135]:
aprox. 1200 mm)

NIKKOR zoom 5x; 5,0-25,0 mm
(echivalent format fotografie
35 mm [135]: 28-140 mm); f/2.7-6.6;
Zoom digital: până la 2x (echivalent
format fotografie 35 mm [135]:
aprox. 280 mm)

30 cm (1 ft.) până la infinit (∞), Mod
prim-plan macro: 3 cm (1,2 inci)
până la infinit (∞)

30 cm (1 ft.) până la infinit (∞), Mod
prim-plan macro: 7 cm (2,8 inci)
până la infinit (∞)

30 cm (1 ft.) până la infinit (∞), Mod
prim-plan macro: 3 cm (1,2 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft. 8 inci) până la infinit (∞),
Mod prim-plan macro: 1 cm
(0,4 inci) până la infinit (∞)

45 cm (1 ft. 6 inci) până la infinit (∞),
Mod prim-plan macro: 2 cm
(0,8 inci) până la infinit (∞)

LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci),
aprox. 230.000 puncte

Monitor OLED cu unghi larg de
vizualizare, de 8,7 cm (3,5 inci),
aproximativ 819.000 puncte,
cu control tactil şi strat
anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aproximativ 460.000 puncte,
cu ecran cu control tactil

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte, unghi larg
de vizualizare şi strat anti-reflexie

LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci),
aprox. 230.000 puncte, cu strat
anti-reflexie

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC/SDXC*2

Card de memorie SD/SDHC*2

Auto (modificare
automată ISO 80-1600)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, Auto (modificare
automată ISO 80-800), interval
fix automat (ISO 80-200, 80-400)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, Auto (modificare
automată ISO 80-800), interval fix
automat (ISO 80-200, 80-400)

ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Auto (modificare automată
ISO 160-800), interval fix automat
(ISO 160-400)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Auto (modificare automată
ISO 100-1600), interval fix automat
(ISO 100-400, 100-800)

Două baterii LR6/L40 (AA) alcaline

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL10,
Adaptor de încărcare CA EH-68P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
Încărcător acumulator MH-65

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
Adaptor de încărcare CA EH-68P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL10,
Adaptor de încărcare CA EH-68P

Doi acumulatori
reîncărcabili EN-MH2 Ni-MH,
adaptor CA EH-65A, încărcător
acumulator MH-72/MH-73

Adaptor CA EH-62D,
Încărcător acumulator MH-63

Adaptor CA EH-62F

Adaptor CA EH-62F,
Încărcător acumulator MH-65

Adaptor CA EH-62D,
Încărcător acumulator MH-63

Aprox. 250 cadre cu baterii alcaline,
660 cadre cu baterii pe litiu*6 sau
420 cadre cu acumulator EN-MH2

Aprox. 150 cadre cu
acumulatorul EN-EL10

Aprox. 220 cadre cu
acumulatorul EN-EL12

Aprox. 210 cadre cu
acumulatorul EN-EL12

Aprox. 200 cadre cu
acumulatorul EN-EL10

Aprox. 96,7 x 59,9 x 29,3 mm
(3,9 x 2,4 x 1,2 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 98,8 x 62,6 x 16,5 mm
(3,9 x 2,5 x 0,7 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 100,8 x 62,7 x 24,1 mm
(4,0 x 2,5 x 1,0 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 104,0 x 59,2 x 29,9 mm
(4,1 x 2,4 x 1,2 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 97,1 x 56,9 x 21,6 mm
(3,9 x 2,3 x 0,9 inci) fără proiecţii*4

Aprox. 170 g (6,0 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Aprox. 133 g (4,7 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Aprox. 180 g (6,4 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Aprox. 209 g (7,4 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Aprox. 132 g (4,7 oz.) cu acumulator
şi card de memorie SD*4

Notă: Gama de aparate foto şi disponibilitatea opţiunilor
de culoare pot varia în funcţie de regiune.
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