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Οικογενειακές διακοπές; Ένα Σαββατοκύριακο με φίλους; Καλωσορίστε την αδιάβροχη
COOLPIX που έχει σχεδιαστεί για να πηγαίνει οπουδήποτε! Αυτή η compact
φωτογραφική μηχανή σχεδιασμένη για περιπέτειες είναι τόσο εύχρηστη ώστε όλοι
να μπορούν να αποτυπώσουν υπέροχες φωτογραφίες και video με αυτή. Επιπλέον,
είναι “σκληρό” καρύδι και κυκλοφορεί σε πέντε απίθανα χρώματα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
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Αδιάβροχη 10 m | Αντικραδασμική 1,8 m | Ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες -10 °C |
Ανθεκτική στη σκόνη
Απολαύστε την πραγματική ευκολία στόχευσης και φωτογράφισης της COOLPIX που μπορεί
να αντέξει λίγες σταγόνες, να αποδώσει στο κρύο και που απλά αγαπά ένα πάρτι σε πισίνα.
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Πάντα όμορφα αποτελέσματα
Ο αισθητήρας χαμηλού φωτισμού CMOS και ο φακός ακριβείας NIKKOR με οπτικό zoom
3x αποτυπώνουν όμορφες φωτογραφίες και video. Για απομακρυσμένη δράση, το Dynamic
Fine Zoom 6x σας προσφέρει μεγάλο εύρος.
Έτοιμη για δράση
Το ειδικό κουμπί λήψης video διευκολύνει την άμεση μετάβαση στην εγγραφή πλάνων video
Full HD [1080p/30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)] με στερεοφωνικό ήχο.
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Ευκολία
Από χιονισμένα τοπία μέχρι πυροτεχνήματα σε πανηγύρια, η COOLPIX W150 γνωρίζει τι
τραβάτε και βελτιστοποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις.
Πανέξυπνη
Στη λειτουργία Υποβρύχια λήψη προσώπου, η φωτογραφική μηχανή τραβάει μέχρι τέσσερις
φωτογραφίες κάθε φορά που εντοπίζει ένα πρόσωπο.
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ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Παιχνιδιάρικη
Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με μια απλή διεπαφή μενού ή να ενεργοποιήσετε το
Μενού ποικιλίας. Αυτό σας επιτρέπει να επισυνάπτετε φωνητικά μηνύματα σε φωτογραφίες,
να ενεργοποιείτε παιχνιδιάρικες οθόνες καλωσορίσματος και άλλα.
Συνεχής διασκέδαση
Η μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας αυτής της φωτογραφικής μηχανής σας επιτρέπει να
τραβάτε για ώρα, ενώ η ανακλαστική οθόνη LCD προσφέρει καθαρή ορατότητα, ακόμη και
μέσα στο νερό.
SnapBridge
Φωτογραφίστε και μοιραστείτε άμεσα. Η εφαρμογή SnapBridge της Nikon για iOS και Android
μεταφέρει αυτόματα φωτογραφίες από τη φωτογραφική σας μηχανή στο κινητό/tablet σας
για άμεση κοινοποίηση. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για
να τραβήξετε φωτογραφίες από απόσταση και να βρίσκεστε μέσα στη λήψη.
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Ωφέλιμα pixel

13,2 εκατομμύρια (η επεξεργασία εικόνας μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ωφέλιμων pixel)

Αισθητήρας εικόνας

1/3,1 ιντσών τύπου CMOS, συνολικά pixel: περίπου 14,17 εκατομμύρια

Φακός

Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 3x

Εστιακή απόσταση

4,1 έως 12,3 mm (γωνία προβολής ισοδύναμη με αυτήν του φακού 30-90 mm σε φορμά 35 mm [135])

Μέγιστο διάφραγμα

f/3,3 έως 5,9

Κατασκευή

6 στοιχεία σε 5 ομάδες

Μεγέθυνση ψηφιακού zoom

Έως 4x (γωνία προβολής ισοδύναμη με αυτήν ενός φακού περίπου 360 mm σε φορμά 35 mm [135])

Απόσβεση κραδασμών

Ηλεκτρονικό VR (video) / Ηλεκτρονικό VR (φωτογραφίες)

Σύστημα αυτόματης εστίασης

AF με ανίχνευση αντίθεσης

Μέγεθος οθόνης
Μέσα αποθήκευσης

οθόνη TFT LCD με διαγώνιο 6,7 cm (2,7 ίντσες), Περίπου 230k-dot, με ανακλαστική επίστρωση και προσαρμογή φωτεινότητας
5 επιπέδων
Κάρτα μνήμης SD, SDHC, SDXC, εσωτερική μνήμη (περίπου 21 MB)

Μορφές αρχείων

Φωτογραφίες: JPEG, Φωνητικά μηνύματα: WAV, Video: MP4 (Εικόνα: H.264/MPEG-4 AVC, Ήχος: AAC stereo)

Video

Μεγάλο (1080p) (1920x1080), Μικρό (640) (640x480), Μικρό (ρετρό) (640x480)

Ευαισθησία ISO

ISO 125 έως 1600

Wi-Fi (Ασύρματο LAN)

IEEE 802.11b/g (τυπικό πρωτόκολλο ασύρματου LAN)

Bluetooth

Bluetooth Specification Version 4.1, Bluetooth: 2.402 έως 2.480 MHz, Bluetooth Low Energy: 2.402 έως 2.480 MHz, Bluetooth:
3,5 dBm (EIRP), Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)
Ναι

Ενσωματωμένο φλας
Τροφοδοσία
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Αδιάβροχη
Ανθεκτική στη σκόνη
Αντικραδασμική

Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19 (περιλαμβάνεται), μετασχηματιστής ρεύματος EH-62G (διατίθεται
ξεχωριστά)
Λήψη φωτογραφιών: Περίπου 220 λήψεις με χρήση μπαταριών EN-EL19*1 / Video: Περίπου 1 ώρα και 35 λεπτά με χρήση
μπαταριών EN-EL19*1
Προστασία κατά τα πρότυπα JIS/IEC αντίστοιχη κατηγορίας 8 (υπό τις συνθήκες της δικής μας δοκιμής), Δυνατότητα
υποβρύχιων λήψεων σε βάθος έως 10 m (33 ft) για 60 λεπτά
Προστασία κατά τα πρότυπα JIS/IEC αντίστοιχη κατηγορίας 6 (IP6X) (υπό τις συνθήκες της δικής μας δοκιμής)

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)

Πέρασε με επιτυχία τη δοκιμή υπό τις συνθήκες της δικής μας δοκιμής1 συμβατής με το πρότυπο MILSTD-810G w/
Change 1 Method 516.7-Shock
Περίπου 109,5 x 67,0 x 38,0 mm (4,4 x 2,7 x 1,5 in.) (χωρίς τις προεξοχές)

Βάρος

Περίπου 177 g (6,3 oz) (με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης)

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία: –10°C έως +40°C (14°F έως 104°F) (για χρήση εκτός νερού), 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) (για υποβρύχια
χρήση) /υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Λουρί (Μην κρεμάτε τη φωτογραφική μηχανή από το λουρί ταλαντεύοντάς τη. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να χτυπήσει σε
αντικείμενα ή άτομα προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά στη φωτογραφική μηχανή.), Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL19, Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-73P (Ένας προσαρμογέας βύσματος συνδέεται ανάλογα με τη
χώρα ή την περιοχή της αγοράς. Το σχήμα του προσαρμογέα βύσματος ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή της
αγοράς. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-73PCH αντί για τον EH-73P, ανάλογα
με τη χώρα ή την περιοχή όπου έχετε αγοράσει τη φωτογραφική μηχανή.), Καλώδιο USB UC-E21, Βούρτσα (Η βούρτσα
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του αδιάβροχου περιβλήματος.)

Παρεχόμενα αξεσουάρ

Όλες οι μετρήσεις εκτελούνται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ένωσης Φωτογραφικών Μηχανών και Προϊόντων Απεικόνισης (Camera and Imaging
Products Association - CIPA). *1 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν περιλαμβάνει τη χρήση του SnapBridge και ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, όπως η θερμοκρασία, το
μεσοδιάστημα μεταξύ λήψεων και ο χρόνος για τον οποίο εμφανίζονται τα μενού και οι φωτογραφίες.

ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ 10 M | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΉ 1,8 M | ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΕ ΧΑΜΗΛΈΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ -10 °C |
VIDEO FULL HD | SNAPBRIDGE

Η Nikon δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά

