I AM THE NIKON COOLPIX B500

COOLPIX B500

I AM SIMPLY STUNNING
Η φωτογραφική μηχανή COOLPIX B500 διαθέτει ισχυρό φακό NIKKOR με οπτικό zoom
40x, με δυνατότητα επέκτασης σε Dynamic Fine Zoom 80x1, ιδανικό για να αποτυπώνετε
όλη τη χαρά μιας οικογενειακής γιορτής, να τραβάτε ποιοτικές φωτογραφίες σε συναυλίες
ή αθλητικούς αγώνες καθώς και να εγγράφετε video Full HD για τα χόμπι σας όπως η
παρακολούθηση πουλιών. Εάν θέλετε εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς ιδιαίτερο κόπο, θα
λατρέψετε τη διαισθητική λειτουργία της και τα διάφορα χαρακτηριστικά της που παρέχονται
για αυτοματοποίηση των διαφόρων ρυθμίσεων και βελτίωση της λήψης πορτραίτων.
Παράλληλα, το SnapBridge απλοποιεί τη χρήση κοινωνικών μέσων χάρη στην αυτόματη
μεταφορά εικόνων.
Κύρια χαρακτηριστικά:
Απλή και διαισθητική λειτουργία με κορυφαία ποιότητα εικόνας. Απολαύστε
ευκολία χρήσης με εγγυημένα εξαιρετικά αποτελέσματα που σας αφήνει την ελευθερία
να επικεντρώνεστε στις δημιουργικές σας συνθέσεις.

Παρεχόμενα αξεσουάρ

Φακός NIKKOR οπτικού zoom 40x. Αποτυπώστε τη δράση σε αθλητικά γεγονότα,
τραβήξτε μακρινά θέματα με εντυπωσιακή λεπτομέρεια σε αστικά τοπία ή φωτογραφίστε
με ασύλληπτη καθαρότητα το φεγγάρι και τον νυχτερινό ουρανό, χάρη στο φακό οπτικού
zoom NIKKOR 40x, με δυνατότητα επέκτασης σε Dynamic Fine Zoom 80x1.

Λουράκι φωτογραφικής μηχανής
AN-CP21

Απόσβεση κραδασμών (VR) υψηλής απόδοσης. Η λειτουργία VR υψηλής
απόδοσης ουσιαστικά καταργεί το θάμπωμα που προκαλείται από το κούνημα της
φωτογραφικής μηχανής, ακόμη και σε πλήρες zoom 40x, εξασφαλίζοντας ευκρινείς
λήψεις.
SnapBridge. Η λειτουργία SnapBridge διατηρεί μια σταθερή σύνδεση χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας, μεταξύ της COOLPIX B500 και έως πέντε έξυπνων συσκευών.
Τραβάτε. Συγχρονίζεται. Μοιράζεστε τις καλύτερες λήψεις σας. Είναι απλό.

Καλώδιο USB UC-E16
1

Η μεγιστοποίηση του Dynamic Fine Zoom υπολογίζεται από τη μέγιστη ευρυγώνια θέση του οπτικού zoom.

S series

COOLPIX B500
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Φακός
Εστιακή απόσταση
Αριθμός f
Κατασκευή φακού
Μεγέθυνση
Απόσβεση κραδασμών
Αυτόματη εστίαση
Εύρος εστίασης

Λειτουργία επιλογής
περιοχής AF
Μέγεθος οθόνης
Ανάλυση οθόνης
Κάλυψη κάδρου
(λειτουργία λήψης)
Κάλυψη κάδρου
(λειτουργία αναπαραγωγής)
Μέσα αποθήκευσης
Σύστημα αρχείων
Αποθήκευση Μορφή αρχείων

Μέγεθος εικόνας (pixel)

Ευαισθησία ISO
Μέτρηση έκθεσης
Έλεγχος έκθεσης
Τύπος κλείστρου
Ταχύτητα κλείστρου

Συνιστώμενα αξεσουάρ

16,0 εκατομμύρια
(Η επεξεργασία εικόνας μπορεί να μειώσει τον
αριθμό των ωφέλιμων pixel.)
1/2,3 in. τύπου CMOS
Συνολικά pixel περίπου 16,76 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 40×
4,0 έως 160 mm (γωνία προβολής ισοδύναμη με
αυτήν του φακού 22,5 έως 900 mm σε φορμά 35
mm [135])
f/3 έως 6,5
12 στοιχεία σε 9 ομάδες (3 στοιχεία φακού ED)
Έως 4x (γωνία προβολής ισοδύναμη με αυτήν ενός
φακού περίπου 3.600 mm σε φορμά 35 mm [135])
VR μετατόπισης φακού (φωτογραφίες), VR
μετατόπισης φακού και ηλεκτρονικό VR (video)
AF με ανίχνευση αντίθεσης
[W]: περίπου 30 cm (1 ft) έως ∞
[T]: περίπου 3,5 m (11 ft) έως ∞
Λειτουργία macro: περίπου 1 cm (0,4 in.) έως το ∞
(ευρυγώνια θέση) (Όλες οι αποστάσεις έχουν
υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού)
Προτεραιότητα προσώπου, χειροκίνητη με 99 περιοχές
εστίασης, κέντρο, παρακολούθηση θέματος, AF
εύρεσης στόχου
7,5 cm (3 in.) διαγώνια
Περίπου 921k-dot
TFT LCD με ευρεία οπτική γωνία, ανακλαστική
επίστρωση και προσαρμογή φωτεινότητας 5
επιπέδων, με δυνατότητα κλίσης περίπου 85° προς
τα κάτω και περίπου 90° προς τα επάνω
Περίπου 99% οριζόντια και κατακόρυφη (σε
σύγκριση με την πραγματική φωτογραφία)
Περίπου 99% οριζόντια και κατακόρυφα (σε
σύγκριση με την πραγματική φωτογραφία)
SD, SDHC, SDXC
Εσωτερική μνήμη (περίπου 20 MB)
Συμβατότητα με DCF και Exif 2.3
Φωτογραφίες: JPEG
Video: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Ήχος:
στερεοφωνικός AAC)
16M (Υψηλό) [4.608 x 3.456(Fine)]
16M [4.608 x 3.456]
8M [3.264 x 2.448]
4M [2.272 x 1.704]
2M [1.600 x 1.200]
VGA [640 x 480]
16:9 [4.608 x 2.592]
1:1 [3.456 x 3.456]
ISO 125 έως 1600
ISO 3200, 6400 (διαθέσιμο κατά τη χρήση της
Αυτόματης λειτουργίας)
Matrix, κεντροβαρής (ψηφιακό zoom κάτω από 2x),
σημειακή (ψηφιακό zoom 2x ή μεγαλύτερο)
Αυτόματο πρόγραμμα έκθεσης και αντιστάθμιση
έκθεσης (-2,0 έως +2,0 EV σε βήματα του 1/3 EV)
Μηχανικό και ηλεκτρονικό κλείστρο CMOS
1/1500 έως 1 δευτ.
1/4.000 δευτ. (μέγιστη ταχύτητα κατά τις συνεχείς
λήψεις υψηλής ταχύτητας)
25 δευτ. (Star trail σε λειτουργία «Πολλαπλή έκθεση πιο
φωτεινό»)

Λουρί γρήγορης φωτογράφισης
BlackRapid Quick-Draw S
AN-SBR3

Δερμάτινη τσάντα από
γνήσιο δέρμα CS-P12

Χρονομέτρης
αυτοφωτογράφισης
Διάφραγμα
Εύρος διαφράγματος
Ενσωματωμένο φλας
Εμβέλεια φλας (περίπου)
Έλεγχος φλας
USB
Έξοδος HDMI
Υποδοχή εισόδου ρεύματος
Πρότυπα Wi-Fi
(ασύρματο LAN)
Συχνότητα λειτουργίας
Wi-Fi (ασύρματο LAN)
Ασφάλεια Wi-Fi
(ασύρματο LAN)
Πρότυπα Bluetooth

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Πηγές τροφοδοσίας

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Πραγματική διάρκεια ζωής
μπαταρίας για εγγραφή video
Υποδοχή τριπόδου
Διαστάσεις (Π x Y x Β)
Βάρος
Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία
Συνθήκες λειτουργίας Υγρασία
Παρεχόμενα εξαρτήματα

10, 2 δευτ.
5 δευτ. (χρονομέτρης αυτοπορτραίτου)
Επιλογή ηλεκτρονικά ελεγχόμενου φίλτρου ουδέτερης
πυκνότητας (ND) (-2 AV)
2 βήματα (f/3 και f/6 [W])
Ναι
[W]: 0,5 έως 6,9 m (1 ft 8 in. έως 22 ft)
[T]: 3,5 m (11 ft)
Αυτόματο φλας TTL με προκαταρκτική λάμψη φλας
Hi-Speed USB
Υποστηρίζει απευθείας εκτύπωση (PictBridge)
Χρησιμοποιείται επίσης ως υποδοχή εξόδου ήχου/video
(για την έξοδο video μπορεί να επιλεγεί NTSC ή PAL)
Micro υποδοχή HDMI (τύπος D)
Για μετασχηματιστή ρεύματος EH-67/EH-67s
(διατίθεται χωριστά)
IEEE 802.11b/g (τυπικό πρωτόκολλο ασύρματου LAN)
2.412 έως 2.462 MHz (1 έως 11 κανάλια)
Έλεγχος πιστοποίησης: ανοιχτό σύστημα, WPA2-PSK
Bluetooth Specification Version 4.1
Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Βουλγαρικά,
Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά,
Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα
και παραδοσιακά), Κορεατικά, Μαραθικά, Νορβηγικά,
Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά, Πολωνικά,
Πορτογαλικά (Ευρώπης και Βραζιλίας), Ρουμανικά,
Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Ταμιλικά,
Τελουγκουϊκά, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι
Τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες LR6/L40 (μεγέθους AA)
Τέσσερις μπαταρίες λιθίου FR6/L91 (μεγέθους AA)
Τέσσερις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH EN-MH2
(διατίθενται χωριστά)
Μετασχηματιστής ρεύματος EH-67/EH-67s
(διατίθεται χωριστά)
Περίπου 600 λήψεις με χρήση αλκαλικών μπαταριών*1
Περίπου 1.240 λήψεις με χρήση μπαταριών λιθίου*1
Περίπου 750 λήψεις με χρήση μπαταριών EN-MH2*1
Περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά με χρήση αλκαλικών
μπαταριών*1*2
Περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά με χρήση μπαταριών
λιθίου*1*2
Περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά με χρήση μπαταριών
EN-MH2*1*2
1/4 (ISO 1222)
Περίπου 113,5 x 78,3 x 94,9 mm (4,5 x 3,1 x 3,8 in.).
(χωρίς τα προεξέχοντα μέρη)
Περίπου 542 g ( 1 lb 3,2 oz ) [με αλκαλικές μπαταρίες
(μεγέθους AA)
LR6/L40 και κάρτα μνήμης]
0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)
85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Λουράκι φωτογραφικής μηχανής, 4 αλκαλικές
μπαταρίες LR6/L40 (μεγέθους AA) (Οι μπαταρίες που
περιλαμβάνονται είναι μόνο για δοκιμαστική χρήση.),
Kαπάκι φακού LC-CP31 (με καλώδιο), καλώδιο USB
UC-E16

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. Οι μπαταρίες που παρέχονται είναι για
δοκιμαστική χρήση μόνο. Οι τιμές που αναφέρονται για τις μπαταρίες λιθίου έχουν μετρηθεί με τη χρήση
μπαταριών λιθίου Energizer(R) Ultimate FR6/L91 (μεγέθους AA) που κυκλοφορούν στην αγορά.
*2 Τα μεμονωμένα αρχεία video δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 GB σε μέγεθος ή τα 29 λεπτά σε
διάρκεια. Εάν η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής ανέβει, η εγγραφή video ενδέχεται να διακοπεί
πριν από τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων.

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

