I AM A NIKON COOLPIX

I AM THE NIKON COOLPIX COMPACT DIGITAL CAMERA LINEUP
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013

I AM SPECTACULAR ZOOMING

I AM THE NIKON COOLPIX S9500. Διαθέτω δυνατότητα δικτύωσης και τέλειο
zoom*. Με 18,1 MP, super zoom 22x με εστιακό εύρος από ευρυγώνια κάλυψη 25 mm έως
550 mm, μπορώ να απαθανατίζω άψογες εικόνες ακόμη και σε μακρινές αποστάσεις. Διαθέτω
αισθητήρα CMOS οπίσθιου φωτισμού και οθόνη OLED 3“. Επιπλέον, προσφέρω ενσωματωμένη
δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης ώστε να μοιράζεσαι τις καλύτερες λήψεις σου και GPS για
GeoTagging. Είμαι εδώ, είμαι εκεί, είμαι παντού. nikon.gr
*Για κοινή χρήση φωτογραφιών και video σε μια κινητή συσκευή απαιτείται σύνδεση Wi-Fi.
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Απεικονίστε τη ζωή σας. Φανταστείτε τις δυνατότητες.
NEO

16,2 MP

Οθόνη LCD

Αισθητήρας CMOS
με φορμά DX

7,5 cm/3 in.

12,2 MP
CMOS

Zoom

7,1x

Πτυσσόμενη
οθόνη LCD

7,5 cm/3 in.

12,2 MP
CMOS

Zoom

Οθόνη LCD

5x

7,5 cm/3 in.

18,1 MP
CMOS

Zoom

42x

Πτυσσόμενη
οθόνη LCD

8 cm/3,2 in.

NEO

16,0 MP
CMOS

Zoom

Οθόνη LCD

30x

7,5 cm/3 in.

16,0 MP
CMOS

Zoom

Οθόνη OLED

5x

7,5 cm/3 in.

10,1 MP
CCD

Zoom

Οθόνη LCD

3x

6,7 cm/2,7 in.

Zoom

Πτυσσόμενη
οθόνη LCD

13,2 MP
CMOS

Zoom

3x

Οθόνη αφής
LCD

6,7 cm/2,7 in.

NEO

18,1 MP

Zoom

Οθόνη OLED

CMOS

22x

7,5 cm/3 in.

16,0 MP

Zoom

Οθόνη LCD

6x

7,5 cm/3 in.

CMOS

18,1 MP

Zoom

Οθόνη OLED

CMOS

18x

7,5 cm/3 in.

20,1 MP

Zoom

Οθόνη LCD

7x

6,7 cm/2,7 in.

CCD

16,0 MP

Zoom

Οθόνη LCD

6,7 cm/2,7 in.

12x

7,5 cm/3 in.

Zoom

Οθόνη LCD

Οθόνη LCD

6,7 cm/2,7 in.

20,1 MP

Zoom

6x

5x

7,5 cm/3 in.

12x

16,0 MP
CCD

16,0 MP
CMOS

CMOS

CCD

NEO

16,1 MP
CCD

Zoom

Οθόνη LCD

5x

6,7 cm/2,7 in.

18,1 MP
CMOS

Zoom

Οθόνη LCD

14x

7,5 cm/3 in.

Σημειώσεις: οι διαθέσιμες σειρές φωτογραφικών μηχανών και τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
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Φακός NIKKOR: αυτή είναι η αρχή
της ποιότητας στην εικόνα.
Κάθε ταξίδι αρχίζει με το πρώτο βήμα. Κάθε ιστορία αρχίζει με μία λέξη.
Και στη φωτογραφία, κάθε όμορφη εικόνα αρχίζει με ένα φακό υψηλής
ποιότητας. Όλες οι φωτογραφικές μηχανές Nikon COOLPIX διαθέτουν φακούς
NIKKOR: η ενσάρκωση της επίμονης επιδίωξής μας για τελειότητα ξεκινάει με
τον πρώτο φακό NIKKOR ο οποίος κατασκευάστηκε το 1933. Οι επαγγελματίες
φωτογράφοι εμπιστεύονται την τεχνολογία υψηλής απόδοσης των φακών
NIKKOR. Το ίδιο DNA, από το οποίο κατασκευάζονται τα επαγγελματικά
προϊόντα, υπάρχει σε κάθε compact ψηφιακή φωτογραφική μηχανή COOLPIX
που επιλέγετε. Δώστε στην οπτική σας έκφραση το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.
Αρχίστε με τον NIKKOR, την τελευταία λέξη στα ποιοτικά οπτικά συστήματα.

Νιώστε την ικανοποίηση του απόλυτου ελέγχου του φωτός.
Βιώστε τη χαρά της τέλειας έκφρασης του οράματός σας.
Γνωρίστε την ευτυχία που πηγάζει από την κατοχή ενός από τους πιο τεχνολογικά εξελιγμένους φακούς του κόσμου.
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Σημείωση: η εικόνα που παρουσιάζεται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένη.

Μαύρο

Ασημί

Ο καλλιτέχνης που χωράει στην παλάμη σας
— Μικρό μέγεθος. Κορυφαία απόδοση. —
Αυτή η κομψή, compact φωτογραφική μηχανή προσφέρει επίπεδο
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Φακός 18,5 mm* f/2,8: οπτική
ποιότητα που συγκρίνεται με
τους εναλλάξιμους φακούς
D-SLR
Ο άρτιος οπτικός εξοπλισμός αυτής της
εξαιρετικά compact φωτογραφικής μηχανής
με φακό NIKKOR 18,5 mm* f/2,8 έχει
σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει εκπληκτική
ευκρίνεια, ομαλή διαβάθμιση τόνων, ιδιαίτερα
αποτελεσματική σφαιρική εκτροπή και
διόρθωση κόμης για ομοιομορφία στην
ποιότητα της εικόνας υψηλής ανάλυσης
σε όλο το κάδρο. Χάρη στον ευέλικτο,
ευρυγώνιο φακό 18,5 mm*, μπορείτε να είστε
όσο αυθόρμητοι θέλετε και να αποτυπώνετε
αμέσως κάθε στιγμή που τραβάει την προσοχή
σας ενώ διατηρούνται οι φυσικές εκφράσεις
των θεμάτων σας. Το διάφραγμα ίριδας επτά
λεπίδων εξασφαλίζει άριστο έλεγχο του
διαφράγματος και προσδίδει ένα φυσικό,
πανέμορφο, κυκλικό θάμπωμα φόντου (bokeh).

Η μικρότερη compact
φωτογραφική μηχανή που
διαθέτει αισθητήρα CMOS με
φορμά DX

Η αξιόπιστη ισχύς του μασίφ
μετάλλου
Το compact σώμα της COOLPIX A
περιβάλλεται από σκληρό κράμα
αλουμινίου με την επάνω επιφάνεια να
καλύπτεται από κράμα μαγνησίου για
μεγάλη ανθεκτικότητα. Με λαβή από
δερματίνη και επιλογείς που έχουν κοπεί από
μεταλλικό block, η COOLPIX A δημιουργεί
μια αίσθηση αξιόπιστου φωτογραφικού
εξοπλισμού. Αυτά και μια πλειάδα άλλων
σχεδιαστικών λεπτομερειών αποτελούν
πολύτιμα παραδείγματα της μοναδικής
κατασκευαστικής κληρονομιάς της Nikon.

Η compact φωτογραφική μηχανή COOLPIX A
προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας
συνδυάζοντας τον αισθητήρα CMOS με
φορμά DX που χρησιμοποιεί 16,2 ωφέλιμα
megapixel με τον ίδιο μηχανισμό επεξεργασίας
εικόνας EXPEED 2 υψηλής απόδοσης που
χρησιμοποιείται σε πολλές φωτογραφικές
μηχανές D-SLR της Nikon. Δεδομένου ότι
το εντυπωσιακό μέγεθος του αισθητήρα
23,6 x 15,6 mm είναι 12,9 φορές μεγαλύτερο
από τον τύπο 1/2,3 in. που υπάρχει στις
συμβατικές compact ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές, μπορείτε να περιμένετε φωτογραφίες
με ευκρίνεια εφάμιλλη των D-SLR, διαβάθμιση
τόνων και ελαχιστοποιημένο θόρυβο ακόμα
και σε υψηλές τιμές ευαισθησίας ISO.

Προαιρετικά εξαρτήματα

*Ισοδύναμο σε φορμά 35 mm: 28 mm.

Οπτικό σκόπευτρο
DF-CP1

Μονάδα GPS GP-1A

Ασύρματος
προσαρμογέας για
σύνδεση με συμβατές
κινητές συσκευές WU-1a

Άλλες λειτουργίες
●

●

Οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 7,5 cm/3 in., περίπου
921k-dot με ενιαίο πίνακα και γυάλινο σκελετό
Προσφέρει καθαρή προβολή ακόμη και σε έντονο
ηλιακό φως
Υποστήριξη μορφής αρχείων RAW (NEF) 14 bit με
επεξεργασία εντός της φωτογραφικής μηχανής

●

●
●

Μεγάλο εύρος ευαισθησίας ISO που κυμαίνεται
από 100 έως 6400, με δυνατότητα επέκτασης σε «Hi
2» (ισοδύναμο με ISO 25600)
Video Full HD (1080p) με στερεοφωνικό ήχο
Ενεργό D-Lighting με αποδεδειγμένα υψηλή
απόδοση

●

●

●

Συνεχείς διαδοχικές λήψεις με ταχύτητα μέχρι
4 καρέ ανά δευτερόλεπτο
Ηλεκτρονικός εικονικός ορίζοντας και πρακτική
εμφάνιση πλέγματος
Picture Control για περαιτέρω βελτιστοποίηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφικών μηχανών COOLPIX A της Nikon
Ωφέλιμα pixel
Φακός
Εστιακή απόσταση
Μέγιστο διάφραγμα
Αυτόματη εστίαση (AF)
Εύρος εστίασης
Επιλογή περιοχής
εστίασης
Οθόνη
Κάλυψη κάδρου
Αποθήκευση
Μέσα αποθήκευσης
Σύστημα αρχείων
Μορφές αρχείων

16,2 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR (7 στοιχεία σε 5 ομάδες)
18,5 mm (γωνία προβολής ισοδύναμη με αυτήν του φακού 28 mm σε φορμά 35 mm [135])
f/2,8
AF με ανίχνευση αντίθεσης
Περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το άπειρο, περίπου 10 cm (4 in.) έως το άπειρο σε λειτουργία
αυτόματης εστίασης macro. Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της
πρόσοψης του φακού
Προτεραιότητα προσώπου, κανονική περιοχή, ευρεία περιοχή και AF παρακολούθησης
θέματος
TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 921k-dot με ευρεία οπτική γωνία, ανακλαστική επίστρωση και
προσαρμογή φωτεινότητας 9 επιπέδων
Περίπου 100% οριζόντια και κατακόρυφα (σε σύγκριση με την πραγματική εικόνα)
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC
Συμβατότητα με DCF, Exif 2.3, DPOF και PictBridge
Φωτογραφίες: JPEG, RAW (NEF, αποκλειστική μορφή της Nikon) Εγγραφή video:
MOV (Εικόνα: H.264/MPEG-4 AVC, Ήχος: γραμμικός στερεοφωνικός PCM)

Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης
έκθεσης)
Τροφοδοσία
Διάρκεια ζωής μπαταρίας*1
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

ISO 100-3200 (Αυτόματη). Μπορεί να προσαρμοστεί με τη βοήθεια της Ευαισθησίας
ISO έως 6400, Hi 0,3 (ισοδύναμη με ISO 8000), Hi 0,7 (ισοδύναμη με ISO 10000),
Hi 1 (ισοδύναμη με ISO 12800) και Hi 2 (ισοδύναμη με ISO 25600)
• Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL20 (παρέχεται)
• Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5C (διατίθεται
ξεχωριστά)
Φωτογραφίες: περίπου 230 λήψεις με τις μπαταρίες EN-EL20 Εγγραφή video (αντοχή για
εγγραφή video)*2: περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά με μπαταρία EN-EL20
Περίπου 111,0 x 64,3 x 40,3 mm (4,4 x 2,6 x 1,6 in.) χωρίς τις προεξοχές*3
Περίπου 299 g (10,6 oz), με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης*3

• Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιμές ισχύουν για τη φωτογραφική μηχανή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 ±3°C
(73,4 ±5,4°F) όπως ορίζεται από τα πρότυπα της Camera and Imaging Products Association - CIPA ( Ένωση Φωτογραφικών Μηχανών και Προϊόντων Απεικόνισης).
*1 Οι αριθμοί βασίζονται στα πρότυπα της Camera and Imaging Products Association - CIPA ( Ένωση Φωτογραφικών Μηχανών και Προϊόντων Απεικόνισης) για μέτρηση της αντοχής
των μπαταριών της φωτογραφικής μηχανής. Απόδοση μπαταρίας σε λήψεις φωτογραφιών που υπολογίζεται με βάση τις παρακάτω συνθήκες δοκιμής: ποιότητα εικόνας:
JPEG normal, μέγεθος εικόνας: Μεγ. (4928 × 3264) και ενεργοποίηση φλας με κάθε δεύτερη λήψη. Ο χρόνος εγγραφής video υπολογίζεται με βάση τις ρυθμίσεις video
1920 × 1080, 30p ή 1920 × 1080, 25p. Η απόδοση ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας, τη θερμοκρασία, τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των λήψεων καθώς και
τη διάρκεια προβολής των μενού.
*2 Μεμονωμένα video μπορούν να έχουν διάρκεια έως 20 λεπτά ή 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Η εγγραφή ενδέχεται να διακοπεί νωρίτερα εάν αυξηθεί η θερμοκρασία της
φωτογραφικής μηχανής.
*3 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.
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Αυθεντικές δυνατότητες που θα ξυπνήσουν το ταλέντο σας

12,2
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

7,1x

Πτυσσόμενη
οθόνη LCD

7,5 cm/3 in.

Μαύρο

Αισθητήρας εικόνας CMOS 1/1,7 in.
με οπίσθιο φωτισμό

Δυνατότητες χρήσης και επέκτασης
που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα
από μια D-SLR

Ο μεγάλος αισθητήρας εικόνας CMOS
δημιουργεί τέλεια διαβάθμιση τόνων, και
η δομή οπίσθιου φωτισμού βελτιώνει την
εισχώρηση του φωτός από τον ημιαγωγό
CMOS για ανώτερα αποτελέσματα
φωτογράφισης τη νύχτα.

Φακός zoom NIKKOR f/2–4 με
κάλυψη 28-200 mm
Χάρη στα κορυφαία οπτικά συστήματα
NIKKOR, η φωτεινότητα της εικόνας
διατηρείται σε όλο το εύρος του zoom, από
f/2 στα 28 mm σε ευρυγώνια λήψη έως f/4
στα 200 mm σε τηλεφωτογραφία*. Ακόμα
και όταν εξαντλείτε όλο το εύρος του zoom,
οι φωτογραφίες παραμένουν καθαρές με
υψηλή οπτική ανάλυση. Το διάφραγμα ίριδας
επτά λεπίδων χαρίζει όμορφη απώλεια
εστίασης φόντου, ενώ το σύστημα VR
(απόσβεση κραδασμών) μετατόπισης φακού
αντισταθμίζει τις συνέπειες από το κούνημα
της φωτογραφικής μηχανής.

Παρά το compact μέγεθός της, αυτή η
φωτογραφική μηχανή διαθέτει τις δυνατότητες
μιας D-SLR με κουμπί λειτουργίας έκθεσης,
κουμπί γρήγορου μενού και κουμπί λειτουργιών
για τις επιλογές που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά. Η πλούσια γκάμα των προαιρετικών
εξαρτημάτων σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε
αναλόγως τη φωτογραφική σας εμπειρία. Ένα
από αυτά είναι και το σύστημα δημιουργικού
φωτισμού Nikon (Creative Lighting System),
το οποίο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε
το ενσωματωμένο φλας της φωτογραφικής
μηχανής ως «εντολέα» για να ελέγχετε τις
εξωτερικές μονάδες φλας Speedlight και να
συγχρονίζετε τη λειτουργία τους. Διατίθενται
επίσης προαιρετικές μονάδες για υποστήριξη
λειτουργιών Wi-Fi® και GPS.

Προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον
τρόπο φωτογράφισης χάρη στην
πτυσσόμενη οθόνη LCD RGBW και
το ηλεκτρονικό σκόπευτρο
Με περιστρεφόμενη οθόνη LCD στο πίσω
μέρος και σκόπευτρο στο επάνω μέρος,
μπορείτε να επιλέγετε το φωτογραφικό στιλ
που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Η επιλογή
μιας οθόνης LCD RGBW με ρύθμιση προβολής
υψηλής φωτεινότητας προσφέρει μοναδική
ορατότητα όταν βρίσκεστε έξω.

270º

Εγγραφή video Full HD 1080p με
προσαρμοσμένη ρύθμιση video
Τραβήξτε video με ανάλυση Full HD 1080p.
Παρέχεται δυνατότητα εγγραφής σε
λειτουργία A/M (αυτόματη/χειροκίνητη).
Στερεοφωνική έξοδος AV, USB και HDMI για
πολλές επιλογές σύνδεσης, και εναλλαγή
30/25 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για ευελιξία
στο τελικό αποτέλεσμα.

Υψηλή
γωνία

*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

180º

Χαμηλή γωνία

Άλλες λειτουργίες
●
●

●
●

Εσωτερικό φίλτρο ND (ουδέτερη πυκνότητα)
(ισοδύναμο με αυτό των 3 βημάτων)
Συνεχείς διαδοχικές λήψεις μέχρι 8 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps) (περίπου) για έως 6 διαδοχικές
φωτογραφίες
Κάλυμμα από κράμα μαγνησίου
Ηλεκτρονικός εικονικός ορίζοντας

●
●
●
●
●

Υποστήριξη μορφής αρχείων RAW (NRW)
COOLPIX Picture Control
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές
κινητές συσκευές WU-1a για υποστήριξη Wi-Fi®
Τηλεχειρισμός φλας με προαιρετικές μονάδες φλας
Speedlight

●
●
●

Υποδοχή εξαρτήματος για μονάδα GPS, ντεκλανσέρ και
ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διατίθεται προαιρετικό σκίαστρο φακού και
τηλεχειριστήριο
Διατίθεται προαιρετικό βιδωτό φίλτρο 40,5 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX P7800
Ωφέλιμα pixel
Φακός

12,2 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 7,1x, 6,0-42,8 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 28-200 mm),
f/2-4

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 800 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία κοντινών λήψεων Macro: περίπου 2 cm (0,8 in.)
έως το ∞
Πτυσσόμενη οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 921k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 80-1600 (Αυτόματη), ISO 3200/Hi 1 (ισοδύναμο με 6400), (η χειροκίνητη ρύθμιση
ευαισθησία απόδοσης)*2 ενεργοποιείται σε λειτουργίες έκθεσης P/S/A/M)
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Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14, φορτιστής μπαταρίας MH-24
Περίπου 350 λήψεις με μπαταρία EN-EL14
Περίπου 118,5 × 77,5 × 50,4 mm (4,7 × 3,1 × 2,0 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 399 g (14,1 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Η επωνυμία Wi-Fi® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

Περίτεχνη κατασκευή που ξεχωρίζει για την ποιότητα, την ευελιξία και
τις δυνατότητες ελέγχου που παρέχει στο χρήστη

12,2
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

5x

7,5 cm/3 in.
Μαύρο

Λευκό

© Steve Simon

ενώ το διάφραγμα ίριδας 7 λεπίδων μπορεί
να δημιουργήσει εικόνες με φυσικό, όμορφο
θαμπό φόντο (bokeh).

Χάρη στο GPS μπορείτε εύκολα
να θυμηθείτε πού τραβήχτηκαν
οι φωτογραφίες

*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

Το ενσωματωμένο GPS εντοπίζει την τοποθεσία
λήψης των φωτογραφιών και τα δεδομένα
καταγραφής μπορούν να αποθηκεύονται για
αναφορά ή να προβάλλονται στον υπολογιστή.
Χάρη στην ενσωματωμένη βάση δεδομένων
περίπου 1,86 εκατομμυρίων σημείων
ενδιαφέροντος (POI - Points of Interest), έχετε
τη δυνατότητα να επιβεβαιώνετε και να
καταγράφετε την ονομασία της τοποθεσίας.

Αισθητήρας εικόνας CMOS
1/1,7 in. με οπίσθιο φωτισμό για
υψηλή ποιότητα εικόνας

Φωτεινός φακός zoom 5x, f/1,8 με
κάλυψη ευρείας γωνίας 24 mm*
και προηγμένη λειτουργία
απόσβεσης κραδασμών (VR)
μετατόπισης φακού
Η compact φωτογραφική μηχανή διαθέτει
ενσωματωμένο φακό NIKKOR f/1,8 που
περιλαμβάνει το ειδικά σχεδιασμένο γυαλί
υψηλού δείκτη διάθλασης για να δημιουργεί
εικόνες με εξαιρετική ευκρίνεια και υψηλή
αντίθεση. Επίσης, διαθέτει τεχνολογία
απόσβεσης κραδασμών (VR) μετατόπισης
φακού, η οποία αντισταθμίζει τις συνέπειες
από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής
και εξασφαλίζει αποτελέσματα αντίστοιχα με
των φωτογραφικών μηχανών με μεγαλύτερες
ταχύτητες κλείστρου. Το μεγάλο διάφραγμα
f/1,8 είναι ιδανικό για λήψεις σε εσωτερικούς
χώρους και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Με τα 12,2 ωφέλιμα megapixel απεικονιστικής
ισχύος εξασφαλίζετε τις καθαρές
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που
επιθυμείτε. Οι δυνατότητες απόδοσης ενός
μεγάλου αισθητήρα εικόνας CMOS με οπίσθιο
φωτισμό που μπορεί να συλλάβει σημαντική
ποσότητα φωτός, δημιουργούν φωτογραφίες
όμορφες σε κάθε λεπτομέρεια, ειδικά όταν η
λήψη γίνεται τη νύχτα.

Καθαρή, ομαλή εγγραφή
video Full HD 1080/50i*
με οπτικό zoom και
στερεοφωνικό ήχο
Με το πάτημα του κουμπιού ξεκινάει η λήψη
ενός video Full HD 1080/50i με στερεοφωνικό
ήχο που εξασφαλίζει καθαρή, ομαλή
αναπαραγωγή.

Πλειάδα ρυθμίσεων για να
αποτυπώνετε ακριβώς αυτό που
θέλετε
Έχετε στη διάθεσή σας πολλές επιλογές.
Απλά επιλέξτε τις λειτουργίες έκθεσης
P, S, A ή M, ή τη λειτουργία «U» (Ρυθμίσεις
χρήστη) για να αποτυπώσετε ακριβώς την
εικόνα που θέλετε. Το μπροστινό κουμπί
λειτουργίας και ο επιλογέας εντολών για
το χειρισμό των ρυθμίσεων είναι εύκολα
και γρήγορα στη χρήση. Ακόμα, η μορφή
αρχείων RAW (NRW) της Nikon σάς επιτρέπει
να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες ελεύθερα
χωρίς υποβάθμιση στην ποιότητα της εικόνας.

*Διατίθεται επίσης 30p ή 25p.

Άλλες λειτουργίες
●
●
●

Οθόνη LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 921k-dot
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Αυτόματη επιλογή σκηνής

●
●
●

Λειτουργία παύσης εγγραφής για την εγγραφή video
Λειτουργία ACTIVE για το VR
COOLPIX Picture Control

●
●

Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές
κινητές συσκευές WU-1a για υποστήριξη Wi-Fi®
Διατίθεται χειροκίνητη εστίαση

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX P330
Ωφέλιμα pixel
Φακός

12,2 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 5x, 5,1-25,5 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 24-120 mm),
f/1,8-5,6

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 2x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 240 mm)
[W]: περίπου 30 cm (1 ft) έως το ∞, λειτουργία κοντινών λήψεων Macro: περίπου 3 cm (1,2 in.) έως το ∞
Ευρυγώνια οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 921k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 80-3200 (Αυτόματη), Hi 1 (ισοδύναμη με 6400)/Hi 2 (ισοδύναμη με 12800), (η χειροκίνητη
ευαισθησία απόδοσης)*2 ρύθμιση ενεργοποιείται σε λειτουργίες έκθεσης P/S/A/M)

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL12, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-69P

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Περίπου 103,0 x 58,3 x 32,0 mm (4,1 x 2,3 x 1,3 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 200 g (7,1 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5

Περίπου 200 λήψεις με μπαταρία EN-EL12

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Η επωνυμία Wi-Fi® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.
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Πανίσχυρο zoom 42x με προηγμένη λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VR) μετατόπισης φακού

Απόδοση ανώτερης προοπτικής

Το εκπληκτικά ισχυρό zoom 42x ανοίγει την πόρτα σε ένα φανταστικό κόσμο
δυνατοτήτων και προοπτικών λήψης τον οποίο μπορείτε να εξερευνήσετε
ανενόχλητοι. Η προηγμένη λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) μετατόπισης
φακού αντισταθμίζει αποτελεσματικά το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής που
παρουσιάζεται συχνότερα κατά τη λήψη σε ρύθμιση zoom 42x ή κοντά σε αυτήν,
βελτιώνοντας την ευκρίνεια της εικόνας. Η λειτουργία ACTIVE σταθεροποιεί εικόνες
που έχουν ήδη ληφθεί αλλά και εικόνες στο σκόπευτρο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ελαχιστοποίηση του θαμπώματος κατά τις λήψεις από ένα κινούμενο όχημα ή
άλλη μη σταθερή θέση.

Αισθητήρας εικόνας CMOS με οπίσθιο φωτισμό για υψηλή
ποιότητα εικόνας
Η ανάλυση 18,1 ωφέλιμων megapixel προσφέρει την ισχύ που χρειάζεστε για
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Επίσης, ο υψηλής ευαισθησίας αισθητήρας εικόνας
CMOS με οπίσθιο φωτισμό συλλαμβάνει περισσότερο φως από ό,τι οι συμβατικοί
αισθητήρες με αποτέλεσμα να εγγράφει εικόνες υψηλότερης ποιότητας, ειδικά κατά
τη λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία Νυκτερινού τοπίου, χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία συνδυασμού συνεχών διαδοχικών λήψεων.

Η καλύτερη φωτογραφική
μηχανή με super zoom

18,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

42x

Άλλες λειτουργίες

Πτυσσόμενη
οθόνη LCD

Ασημί

8 cm/3,2 in.

Μαύρο

Κόκκινο

●
●
●
●

Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
COOLPIX Picture Control
Αυτόματη επιλογή σκηνής
Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση
με συμβατές κινητές συσκευές WU-1a για
υποστήριξη Wi-Fi®

●
●
●

19 βελτιστοποιημένες λειτουργίες σκηνής
Εγγραφή video Full HD 1080/50i
Διατίθεται χειροκίνητη εστίαση

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX P520
Ωφέλιμα pixel
Φακός
Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1
Οθόνη

18,1 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 42x, 4,3-180 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 24-1000 mm), f/3-5,9
Έως 2x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 2000 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία κοντινών λήψεων Macro: περίπου 1 cm (0,4 in.) έως το ∞
Πτυσσόμενη οθόνη TFT LCD 8 cm/3.2 in., με ευρεία οπτική γωνία, περίπου 921k-dot και ανακλαστική
επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 80-1600 (Αυτόματη), ISO 3200/Hi 1 (ισοδύναμο με 6400), (η χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται
ευαισθησία απόδοσης)*2 στις λειτουργίες έκθεσης P/S/A/M), Hi 2 (ισοδύναμο με 12800) (Υψηλό ISO μονοχρωμίας στη Λειτουργία
ειδικών εφέ)

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL5, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-69P

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Περίπου 125,2 x 84,1 x 101,6 mm (5,0 x 3,4 x 4,0 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 550 g (1 lb 3,5 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5

Περίπου 200 λήψεις με μπαταρία EN-EL5

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Η επωνυμία Wi-Fi® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

Απολαύστε την άνεση του zoom 30x

Εξαιρετικά compact, με zoom 30x και αισθητήρα εικόνας
CMOS με οπίσθιο φωτισμό και VR μετατόπισης φακού
Παρά το κομψό και compact
σώμα της, αυτή η φωτογραφική
μηχανή διαθέτει οπτικό zoom 30x
για εξαιρετικά μεγάλη κάλυψη*
ευρείας γωνίας 22,5 mm έως
τηλεφωτογραφίας 675 mm.
Διαθέτει επίσης και έναν εξαιρετικό
συνδυασμό: την απεικονιστική ισχύ
των 16,0 ωφέλιμων megapixel που
επιτυγχάνονται με τον αισθητήρα
εικόνας CMOS με οπίσθιο φωτισμό, ο
οποίος διατηρεί άριστη την ποιότητα
της εικόνας ακόμη και τη νύχτα.
*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

16,0
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

Μαύρο

Μπλε

Άλλες λειτουργίες

30x

7,5 cm/3 in.

Κόκκινο

Μωβ

●
●
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Υποστήριξη κάρτας Eye-Fi
Διαθέτει εύκολη αυτόματη λειτουργία και
σύστημα έξυπνου πορτραίτου

●
●

Χρησιμοποιεί τυπικές μπαταρίες R6/AA του
εμπορίου
Ειδικά εφέ και εφέ φίλτρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX L820
Ωφέλιμα pixel
Φακός

16,0 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 30x, 4,0-120,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 22,5-675 mm),
f/3,0-5,8

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 2700 mm)

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική
ευαισθησία απόδοσης)*2
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[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 1 cm (0,4 in.) έως το ∞
Ευρυγώνια οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 921k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125-1600 (Αυτόματη),
ISO 3200 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες LR6/L40 (μεγέθους AA)
Περίπου 320 λήψεις με αλκαλικές μπαταρίες, 870 λήψεις με μπαταρίες λιθίου*5 ή 540 λήψεις με
μπαταρίες EN-MH2
Περίπου 111,0 x 76,3 x 84,5 mm (4,4 x 3,1 x 3,4 in.) χωρίς τις προεξοχές*6
Περίπου 470 g (1lb 0,6 oz) με μπαταρία και κάρτα μνήμης SD*6

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Σε περίπτωση χρήσης τεσσάρων μπαταριών λιθίου AA Energizer® Ultimate.
*6 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

Για μια πιο δυναμική προσέγγιση

Παραλλαγή
Πορτοκαλί

16,0
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη OLED

5x

7,5 cm/3 in.

Αρκετά ανθεκτική για έντονες
εξωτερικές δραστηριότητες
Αυτή η φωτογραφική μηχανή μπορεί να αντέξει
έως 18 m/59 ft κάτω από νερό και να αποδίδει
εξίσου έξοχα. Εκτός από αυτό, αντέχει σε
χαμηλές θερμοκρασίες έως -10 °C/14 °F
και τους κραδασμούς από πτώση ύψους
έως 2 m/6 ft 6 in. Επίσης, έχει εξαιρετικές
δυνατότητες και σε ακόμα πιο δύσκολες
συνθήκες. Για τον έλεγχο της κίνησης
απαιτείται μόνο ένα χέρι, ακόμα και με γάντι
του σκι ή γάντι καταδύσεων, για το χειρισμό
των αντιστοιχισμένων λειτουργιών. Η αντοχή
αυτής της φωτογραφικής μηχανής σε δυσμενείς
συνθήκες μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντές
σας σε περισσότερες σκηνές δράσης στα
βουνά, τα δάση και σε άλλους προορισμούς
που περιμένουν να τους ανακαλύψετε.

Αποτυπώστε περισσότερες
στιγμές διασκέδασης με
μοναδικές εικόνες εξωτερικών
δραστηριοτήτων
Οι λήψεις σε εξωτερικούς χώρους γίνονται
πραγματικά αξέχαστες όταν μπορείτε να
αποτυπώσετε ολόκληρη την εικόνα με εύκολες
λειτουργίες λήψεων. Για παράδειγμα, το
ενσωματωμένο GPS της φωτογραφικής
μηχανής με τις πληροφορίες σημείων
ενδιαφέροντος (περίπου 1,86 εκατομμύρια),

Μπλε
Μαύρο

οι λειτουργίες καταγραφής και ο
παγκόσμιος χάρτης δεν καταγράφουν μόνο
την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκε η
φωτογραφία ή το video, αλλά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για τη χαρτογράφηση
διαδρομών του ταξιδιού. Στα βουνά, στη
θάλασσα και οπουδήποτε αλλού, μπορείτε
να παρακολουθείτε το όργανο μέτρησης
ύψους και βάθους σε καθορισμένα τακτά
διαστήματα και να αποτυπώνετε γραφικά
τη διαδοχή αυτών των τιμών. Το βαρόμετρο
που δείχνει την ατμοσφαιρική πίεση είναι
πολύ χρήσιμο για την πρόβλεψη του καιρού.
Επιπλέον, δεδομένα όπως υψόμετρο, βάθος
νερού, ατμοσφαιρική πίεση, γεωγραφικό
μήκος/πλάτος, πυξίδα και ημερομηνία/ώρα
μπορούν να συμπεριληφθούν στις εικόνες για
να τις βλέπουν οι μελλοντικές γενιές.

Η εύκολη
μεταφορά εικόνων μέσω
Wi-Fi® σάς βοηθάει να μοιράζεστε
μοναδικές στιγμές
Μπορείτε να μοιράζεστε εύκολα τις
εικόνες και τα video υψηλής ποιότητας,
καθώς η φωτογραφική μηχανή διαθέτει
δυνατότητα μεταφοράς του περιεχομένου
της σε smartphone, tablet και άλλες έξυπνες
συσκευές* μέσω Wi-Fi® για μεταφόρτωση
από εκεί σε SNS. Μπορείτε ακόμη να
χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή ως
οθόνη ζωντανής προβολής για απομακρυσμένη
λήψη, γεγονός που σας παρέχει μεγαλύτερη
ευελιξία για λήψεις από διάφορες γωνίες.
*Αυτή η λειτουργία απαιτεί εγκατάσταση βοηθητικού
προγράμματος Wireless Mobile Utility στην έξυπνη συσκευή
πριν από τη χρήση, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε
από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής
(δωρεάν).

Η οθόνη OLED 7,5 cm/ 3 in.
βελτιστοποιεί την ορατότητα
ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους
Στη μεγάλη οθόνη OLED υψηλής ευκρίνειας
7,5 cm/3 in. χρησιμοποιείται τεχνολογία για
εξαιρετικά υψηλή αντίθεση, καθαρότερα
χρώματα και αληθινούς μαύρους τόνους.
Χάρη στην τεχνολογία αυτή, οι εικόνες
αναπαράγονται με θαυμάσιες λεπτομέρειες
και είναι απόλυτα ορατές κατά τη λήψη και
την αναπαραγωγή ακόμη και σε συνθήκες
έντονου ηλιακού φωτός ή κάτω από το νερό.

Άλλες λειτουργίες
●
●
●

Φακός NIKKOR που συνδυάζει τη μετατόπιση φακού
και το ηλεκτρονικό VR (απόσβεση κραδασμών)
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Αισθητήρας εικόνας CMOS με οπίσθιο φωτισμό και 16
ωφέλιμα megapixel

●
●
●
●

Εγγραφή video Full HD 1080 με στερεοφωνικό ήχο
Ηλεκτρονική πυξίδα
Προβολή τιμών ατμοσφαιρικής πίεσης
Διαθέτει λειτουργία διαγραφής δεδομένων GPS

●

Η λειτουργία «Αποτύπωση δεδομένων» προσθέτει
στις φωτογραφίες πληροφορίες δεδομένων, όπως τα
δεδομένα υψόμετρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX AW110
Ωφέλιμα pixel
Φακός

16,0 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 5x, 5,0-25,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 28-140 mm),
f/3,9-4,8

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 560 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 1 cm (0,4 in.) έως το ∞
Οθόνη OLED 7,5 cm/3 in., περίπου 614k-dot, με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 125-1600 (Αυτόματη),
ευαισθησία απόδοσης)*2 ISO 3200 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL12, φορτιστής μπαταρίας MH-65

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Περίπου 110,1 x 65,3 x 24,5 mm (4,4 x 2,6 x 1,0 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 193 g (6,9 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5

Περίπου 250 λήψεις με μπαταρία EN-EL12

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.
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Απόλαυση για όλα τα μέλη της
οικογένειας

Καφέ
Κίτρινο
Μπλε

10,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

3x

6,7 cm/2,7 in.

Ροζ
Λευκό

Ασφαλής λειτουργία για να
αποτελεί αγαπημένη ενασχόληση
κάθε μέλους της οικογένειας

Μοιραστείτε τις φωτογραφίες
με slide show και λειτουργίες
ανταλλαγής μηνυμάτων

Αυτή η φωτογραφική μηχανή δημιουργήθηκε
για να είναι ασφαλής και απολαυστική για
κάθε χρήστη. Σε περίπτωση πτώσης, μπορεί
να αντέξει τους κραδασμούς κρούσης από
ύψος έως 1,2 m/3,9 ft. Η όμορφα ισορροπημένη
συμμετρία της χαρίζει στη φωτογραφική
μηχανή σταθερό κράτημα ακόμη κι αν την
κρατάνε μικρά χεράκια. Τα κουμπιά έχουν
τοποθετηθεί στις βέλτιστες θέσεις για
χειρισμό και με τα δύο χέρια. Ο χώρος στον
πίσω πίνακα για την ξεκούραση των δακτύλων
επίσης εξασφαλίζει ασφαλή χειρισμό.

Η ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας
άλμπουμ σάς επιτρέπει να δημιουργείτε
πρωτότυπα λευκώματα ή slide show των
αγαπημένων σας φωτογραφιών με κινούμενα
εφέ και μουσική. Σε κάθε φωτογραφία
μπορούν να προστεθούν δύο ηχητικά μηνύματα
στα οποία θα μοιράζεστε τις προσωπικές σας
σκέψεις για τις πολύτιμες αναμνήσεις με τους
φίλους και την οικογένεια.

Η αντοχή στο νερό σε βάθος
έως 5 m/16,4 ft εντείνει ακόμα
περισσότερο την απόλαυση

Μεγάλα κουμπιά, με απλή
διάταξη και περιβάλλον χρήστη

Η ισχυρή αντοχή στη βρωμιά και το νερό
αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στη
φωτογραφική μηχανή σε περίπτωση πτώσης
ή βύθισης στο νερό σε βάθος έως 5 m/16,4 ft.
Έτσι μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας με
μεγαλύτερη άνεση χωρίς
να ανησυχείτε εάν
η φωτογραφική σας
μηχανή θα βραχεί
στην πισίνα ή κάπου
αλλού.

Διακόπτης
τροφοδοσίας
Κουμπί εγγραφής Κουμπί λήψης
video

Η κομψή απλότητα είναι το βασικό στοιχείο
του έξυπνου σχεδιασμού αυτής της
φωτογραφικής μηχανής. Τα κουμπιά έχουν
τοποθετηθεί προσεκτικά και το μέγεθός τους
έχει μελετηθεί ειδικά ώστε να μπορούν να
τα χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι. Τα τέσσερα
κουμπιά στον πίσω πίνακα, παραδείγματος
χάριν, έχουν ευθυγραμμιστεί με λογική σειρά
ώστε να διευκολύνουν το χειρισμό. Επίσης, το
μενού στο περιβάλλον χρήστη δεν είναι μόνο
απλό, αλλά και εύκολο στην προβολή, χάρη
στη μεγάλη και καθαρή οθόνη LCD.

Άλλες λειτουργίες
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
10,1 ωφέλιμα megapixel που επιτυγχάνονται με τον
αισθητήρα εικόνας CCD

●
●

Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
9 βελτιστοποιημένες λειτουργίες σκηνής

●

Εγγραφή video HD 720p

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX S31
Ωφέλιμα pixel
Φακός

10,1 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 3x, 4,1-12,3 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 29-87 mm),
f/3,3-5,9

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 348 mm)
[W]: περίπου 30 cm (1 ft) έως το ∞, Κοντινές λήψεις, Φωτογράφιση τροφίμων, Φωτογράφιση
στο νερό, Καθρέφτης, Βγάλτε απαλές φωτογραφίες, Για εφέ μινιατούρας, Τονίστε τα χρώματα:
περίπου 5 cm (2 in.) έως το ∞ *4

Οθόνη
Οθόνη TFT LCD 6,7 cm/2,7 in., περίπου 230k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Μέσα αποθήκευσης
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*5
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 80-1600 (Αυτόματη)
ευαισθησία απόδοσης)*2
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Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL12, φορτιστής μπαταρίας MH-65

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Περίπου 105,4 x 64,8 x 41,5 mm (4,2 x 2,6 x 1,7 in.) χωρίς τις προεξοχές*6
Περίπου 185 g (6,6 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*6

Περίπου 260 λήψεις με μπαταρία EN-EL12

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο του προστατευτικού γυαλιού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Εύρος εστίασης (από το προστατευτικό γυαλί).
*5 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*6 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1280 x 720. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

I AM YOUR PERFECT MATCH

Υψηλή ποιότητα σε ακόμα μικρότερο μέγεθος

13,2
ωφέλιμα
megapixel

Οθόνη αφής
LCD

Zoom

3x

6,7 cm/2,7 in.

Γυαλιστερό
ασημί

Φακός υψηλής απόδοσης και
αισθητήρας εικόνας CMOS για
φωτογραφίες υψηλής ποιότητας

Κομψότητα σε μια εντυπωσιακά
compact και ελαφριά συσκευή
Η COOLPIX S02 είναι τόσο μικρή και τόσο
compact που μπορεί να κρυφτεί κάτω από μια
πιστωτική κάρτα. Με πάχος μόλις 77,1 mm
(3,1 in.) και ύψος 51,3 mm (2,1 in.), θα χωράει
στην τσέπη σας και θα περισσεύει χώρος.
Εκτός από το μικρό της μέγεθος, είναι και
πολύ ελαφριά, περίπου 100 g (3,6 oz). Η
επίστρωση με ανοξείδωτο ατσάλι στο σώμα
της φωτογραφικής μηχανής προσδίδει
ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές. Επίσης,
διατίθεται σε πολλά χρώματα* και σε
γυαλιστερό ασημί που προσδίδει σε αυτό το
μοντέλο μοναδικό καθρεπτίζον στιλ.

Μπλε

Ροζ

Λευκό

Η μεγάλη οθόνη αφής καθιστά τη
λειτουργία έξυπνα απλή
Η μεγάλη οθόνη 6,7 cm/2,7 in. διαθέτει
τέσσερα κουμπιά αφής σε μορφή εικονιδίων
για εύκολη λειτουργία. Υπάρχει ένα μενού
συντομεύσεων για γρήγορη πρόσβαση στις
λειτουργίες και επίσης, έχετε τη δυνατότητα
να προσαρμόζετε την ενότητα «Το μενού μου»
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Όταν τα οπτικά συστήματα NIKKOR
συνδυάζονται με τον αισθητήρα εικόνας
CMOS, το αποτέλεσμα είναι φωτογραφίες
μοναδικής ομορφιάς ακόμη και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Με τη λειτουργία λήψης
νυκτερινής σκηνής με τη μηχανή στο χέρι
και HDR (High Dynamic Range) σκηνής με
κόντρα φως, τα πολλά κάδρα που τραβάτε
συνδυάζονται σε μία εικόνα με αποτέλεσμα
να έχετε μια φωτογραφία με λιγότερο
θόρυβο και θάμπωμα. Τα 13,2 ωφέλιμα
megapixel προσφέρουν ολοκληρωμένη
απόδοση. Το οπτικό zoom 3x εκτείνεται από
τα 30 mm ευρυγώνιας κάλυψης έως τα 90 mm
τηλεφωτογραφίας* διατηρώντας παράλληλα
το μικρό μέγεθος.

Τα ειδικά εφέ και τα εφέ
φίλτρου απελευθερώνουν τη
δημιουργικότητά σας
Τραβήξτε καλλιτεχνικές φωτογραφίες με
μια σειρά ειδικών εφέ τα οποία μπορείτε
να εφαρμόζετε την ώρα που τραβάτε
τις φωτογραφίες. Επίσης, μπορείτε να
εφαρμόσετε ένα από τα εφέ φίλτρου που είναι
ενσωματωμένα στη φωτογραφική μηχανή στις
φωτογραφίες που έχετε ήδη τραβήξει. Αυτά
τα εφέ είναι το εφέ μηχανής-παιχνιδιού και το
εφέ μινιατούρας.

*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

Εγγραφή video Full HD 1080p με
στερεοφωνικό ήχο και σύνδεση
HDMI
Το καλώδιο HDMI διατίθεται ξεχωριστά.

*Τα διαθέσιμα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με την περιοχή.

Άλλες λειτουργίες
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2

●
●

Εσωτερική μνήμη (περίπου 7,3 GB)
Αυτόματη επιλογή σκηνής

●

Ενσωματωμένο φλας

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX S02
Ωφέλιμα pixel
Φακός

13,2 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 3x, 4,1-12,3 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 30-90 mm),
f/3,3-5,9

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 360 mm)
[W]: περίπου 30 cm (1 ft) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 5 cm (2 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 6,7 cm/2.7 in., περίπου 230k-dot με έλεγχο αφής και ανακλαστική επίστρωση
Εσωτερική μνήμη (περίπου 7,3 GB)

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 125-1600 (Αυτόματη)
ευαισθησία απόδοσης)*2
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Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-70P

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Περίπου 77,1 × 51,3 × 17,5 mm (3,1 × 2,1 × 0,7 in.) χωρίς τις προεξοχές*4
Περίπου 100 g (3,6 oz)*4

Περίπου 210 λήψεις

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

Συγκλονιστική απόδοση με κομψότερη εμφάνιση

18,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη OLED

22x

7,5 cm/3 in.

Ασημί

Μαύρο

Κόκκινο

Καφέ

18,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη OLED

18x

7,5 cm/3 in.

Η απεικονιστική ισχύς των 18,1 ωφέλιμων
megapixel επιτυγχάνεται με τον αισθητήρα
εικόνας CMOS με οπίσθιο φωτισμό και το
συνδυασμό της μετατόπισης φακού με το
ηλεκτρονικό VR (απόσβεση κραδασμών) που
με το θαυμάσιο ταίριασμά τους οδηγούν
στη δημιουργία εκπληκτικών ανοιχτών
τοπίων. Το έντονο zoom προσφέρει μοναδικές
λήψεις υπερ-τηλεφωτογραφίας, ακόμη και
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτές οι
ολοκληρωμένες δυνατότητες περιλαμβάνονται
σε compact μέγεθος που χωράει άνετα στο
χέρι σας και μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα
μαζί σας παντού.

Μαύρο

Κόκκινο

Λευκό

τραβάτε φωτογραφίες. Ποτέ δεν θα χάσετε
τις συντεταγμένες σας χάρη στη λειτουργία
ηλεκτρονικής πυξίδας που σας επιτρέπει
να ελέγχετε τον προσανατολισμό της
φωτογραφικής μηχανής. Επίσης, διαθέτει μια
πελώρια εσωτερική βάση δεδομένων περίπου
1,86 εκατομμυρίων σημείων ενδιαφέροντος
που διευκολύνει σημαντικά τον προσδιορισμό
της τοποθεσίας στην οποία πραγματοποιήθηκε
η λήψη και την καταγραφή του σημείου
ενδιαφέροντος για μελλοντική αναφορά σε
αυτό σε συνδυασμό με τη λήψη. Εκτός των
παραπάνω, είναι πολύ εύκολο να κοινοποιείτε
τα αποτελέσματα των φωτογραφικών σας
εξερευνήσεων, καθώς η υποστήριξη Wi-Fi®
σάς επιτρέπει να στέλνετε τις φωτογραφίες
και τα video υψηλής ποιότητας που τραβάτε
σε έξυπνες συσκευές και από εκεί να τις
μεταφορτώνετε σε υπηρεσίες κοινωνικής
δικτύωσης*2.

Η οθόνη OLED 7,5 cm/ 3 in.
αποδίδει καθαρές και ζωντανές
εικόνες

Αισθητήρας εικόνας CMOS με
οπίσθιο φωτισμό σε συνδυασμό
με τη μετατόπιση φακού και το
ηλεκτρονικό VR σε λεπτή, κομψή
γραμμή

Ασημί

Η μεγάλη οθόνη OLED 7,5 cm/3 in. υψηλής
ευκρίνειας αποδίδει εξαιρετική λεπτομέρεια με
τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας που
εξασφαλίζει ανώτερη αντίθεση, πιο αληθινές
αποχρώσεις του μαύρου και πιο καθαρά
χρώματα. Η λειτουργία της φωτογραφικής
μηχανής έχει βελτιστοποιηθεί για άνεση
σε κάθε περίπτωση και από κάθε άποψη. Ο
σχεδιασμός των λειτουργιών του μενού το
κάνει εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη.

Μεγεθύνετε και αναρτήστε
τις φωτογραφίες σας χωρίς
να χάνετε το προσωπικό σας
στοιχείο (Μόνο στο μοντέλο S9500)
Το γεγονός ότι μια τόσο λεπτή κατασκευή
χωράει ένα φακό NIKKOR με οπτικό zoom
22x και προσφέρει εκπληκτική κάλυψη
μεγάλου εύρους 25 έως 550 mm*1 είναι
εντυπωσιακό. Ναι, αυτή η φωτογραφική
μηχανή αποτελεί την προσωποποίηση
μιας μη συμβατικής σειράς και με άλλους
τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και το
ενσωματωμένο τσιπ GPS. Δεν καταγράφει
μόνο τα δεδομένα της τοποθεσίας σε κάθε
λήψη, αλλά παρακολουθεί τη θέση της
φωτογραφικής μηχανής ακόμη κι όταν δεν

*1 Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.
*2 Αυτή η λειτουργία απαιτεί εγκατάσταση βοηθητικού
προγράμματος Wireless Mobile Utility στην έξυπνη συσκευή
πριν από τη χρήση, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε
από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής
(δωρεάν).

Άλλες λειτουργίες
●
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Η λειτουργία παύσης εγγραφής αποθηκεύει μια σειρά
επιθυμητών σκηνών ως ένα αρχείο video.

●
●
●
●

Ειδικά εφέ για φωτογραφίες και video
Εγγραφή video Full HD 1080p
Υποστήριξη Wi-Fi® (μόνο στο μοντέλο S9500)
Γρήγορα εφέ για τραβηγμένες φωτογραφίες

●

Βελτιωμένη λειτουργία ιδιαίτερης επεξεργασίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφικών μηχανών
Nikon COOLPIX S9500/S9400
Ωφέλιμα pixel
Φακός
Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

18,1 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 22x, 4,5-99,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 25-550 mm),
f/3,4-6,3 (S9500) / Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 18x, 4,5-81,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm
[135]: 25-450 mm), f/3,4-6,3 (S9400)
Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 2200 mm) (S9500) / Έως 4x (ισοδύναμο με
φορμά 35 mm [135]: περίπου 1800 mm) (S9400)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 1 cm (0,4 in.) έως το ∞
Ευρυγώνια οθόνη OLED 7,5 cm/3 in., περίπου 614k-dot, με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 125-1600 (Αυτόματη),
ευαισθησία απόδοσης)*2 ISO 3200 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL12, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH70P
Περίπου 230 λήψεις με μπαταρία EN-EL12
Περίπου 110,1 x 60,3 x 30,7 mm (4,4 x 2,4 x 1,3 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 205 g (7,3 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5 (S9500) /
Περίπου 200 g (7,1 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5 (S9400)

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

13

Αποκτήστε στιλ με περισσότερη ελευθερία και δημιουργικότητα

Μωβ

16,0
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

12x

Κόκκινο

Πτυσσόμενη
οθόνη LCD

Λευκό

6,7 cm/2,7 in.

Μαύρο

Υποστήριξη Wi-Fi®
για εύκολη σύνδεση
και κοινή χρήση

megapixel, μπορείτε να τραβάτε εκπληκτικές
φωτογραφίες ακόμα και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Ο φακός zoom 12x
προσφέρει ευρυγώνια κάλυψη 25 mm έως
τηλεφωτογραφία 300 mm*. Ακόμα και
κατά την αυτοφωτογράφιση, μπορείτε να
εμπιστεύεστε το σύστημα VR (απόσβεση
κραδασμών) μετατόπισης φακού για να
διατηρείτε την εικόνα σας σταθερά καθαρή.
*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

Η πτυσσόμενη οθόνη LCD σάς
παρέχει δυνατότητα λήψης από
διάφορες γωνίες, ενώ ο έλεγχος
κινήσεων διευκολύνει την
αυτοφωτογράφιση

Ειδικά εφέ/γρήγορα εφέ και
δημιουργικές δυνατότητες για
την εικόνα που θέλετε

Χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης μέσω
ασύρματου LAN μπορείτε να μεταφέρετε μέσω
Wi-Fi® φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με
τη φωτογραφική μηχανή σε άλλες έξυπνες
συσκευές, όπως smartphone και tablet*, για
μεταφορά στο NIKON IMAGE SPACE, στο
Facebook, το Twitter και άλλες τοποθεσίες
κοινωνικής δικτύωσης. Όταν χρησιμοποιείτε
τις έξυπνες συσκευές, μπορείτε να προσθέτετε
τα στοιχεία της θέσης σας (GPS) στις
φωτογραφίες.

Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει
πτυσσόμενη οθόνη LCD η οποία μπορεί να
παίρνει κλίση προς διάφορες γωνίες ώστε
να επιτρέπει τη λήψη από οποιαδήποτε θέση,
καθιστώντας την όχι μόνο κομψή αλλά και
απίστευτα λειτουργική. Στρέψτε την οθόνη
προς το μέρος σας για αυτοφωτογράφιση.
Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο κινήσεων που
αναγνωρίζει τις κινήσεις του χεριού σας για
να χειριστείτε το κλείστρο και το zoom από
απόσταση, με αντίστροφη μέτρηση ώστε να
έχετε το χρόνο να ποζάρετε. Αποδοτική και για
video Full HD 1080/50i και για φωτογράφιση.

Τραβήξτε δημιουργικές φωτογραφίες με
ειδικά εφέ, όπως το εφέ Καθρέφτη. Τα
Γρήγορα εφέ μπορούν να προστεθούν στις
εικόνες που έχουν ήδη τραβηχτεί. Ένα από
αυτά είναι το Απαλό πορτραίτο. Όταν
εφαρμόζεται, το αποτέλεσμα είναι να έχετε
φωτογραφία όπου το φόντο είναι θαμπό
ενώ τα πρόσωπα (έως 3 άτομα) εστιασμένα
με ευκρίνεια. Τραβήξτε πιο εκφραστικά
πορτραίτα με τις λειτουργίες ιδιαίτερης
επεξεργασίας, όπως Φωτισμός προσώπων,
Αφαίρεση σακουλών ματιών, Λεύκανση
ματιών, Λεύκανση δοντιών, Κόκκινα μάγουλα,
Απαλότητα δέρματος, Μικρό πρόσωπο και
Μεγάλα μάτια. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα
διόρθωσης χρώματος των ματιών στα
κατοικίδια.

*Αυτή η λειτουργία απαιτεί εγκατάσταση βοηθητικού
προγράμματος Wireless Mobile Utility στην έξυπνη συσκευή
πριν από τη χρήση, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε
από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής
(δωρεάν).

Δυνατότητες απεικόνισης υψηλής
απόδοσης σε μια κομψή και
compact συσκευή
Χάρη στον αισθητήρα εικόνας CMOS με
οπίσθιο φωτισμό και τα 16,0 ωφέλιμα

Άλλες λειτουργίες
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2

●
●

AF εύρεσης στόχου
Σύστημα έξυπνου πορτραίτου

●
●

Αυτόματη επιλογή σκηνής
Συνεχής λειτουργία χρονοδιακόπτη χαμόγελου

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX S6600
Ωφέλιμα pixel
Φακός

16,0 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 12x, 4,5-54,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 25-300 mm),
f/3,1-6,5

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 1200 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 2 cm (0,8 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 6,7 cm/2,7 in., περίπου 460k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 125-1600 (Αυτόματη), ISO 3200/Hi 1 (ισοδύναμο με ISO 6400), (η Χειροκίνητη ρύθμιση
ευαισθησία απόδοσης)*2 ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)
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Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH70P
Περίπου 150 λήψεις με μπαταρία EN-EL19
Περίπου 96,9 x 57,1 x 27,2 mm (3,9 x 2,3 x 1,1 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 165 g (5,9 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Η επωνυμία Facebook® είναι σήμα κατατεθέν της Facebook Inc. Το λογότυπο Google+ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

Οπτικό zoom 12x με ευρυγώνια
κάλυψη* 25 mm

Κομψότητα σε κάθε πτυχή

Η κάλυψη* ευρείας γωνίας 25 mm έως υπερτηλεφωτογραφίας 300 mm του οπτικού zoom
12x προσφέρει εξαιρετική ευελιξία σε μια λεπτή,
κομψή και άνετη στο κράτημα φωτογραφική
μηχανή.
*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

Χάρη® στη συμβατότητα
Wi-Fi παραμένετε διακριτικά
συνδεδεμένοι στο Internet
Χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης μέσω ασύρματου LAN μπορείτε να μεταφέρετε μέσω
Wi-Fi®, φωτογραφίες και video που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική σας μηχανή σε
άλλες έξυπνες συσκευές, όπως σε smartphone και tablet*.
*Αυτή η λειτουργία απαιτεί εγκατάσταση βοηθητικού προγράμματος Wireless Mobile Utility στην έξυπνη
συσκευή πριν από τη χρήση, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από το κατάστημα εφαρμογών κάθε
έξυπνης συσκευής (δωρεάν).

Άλλες λειτουργίες

16,0
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

Ασημί

Μαύρο

Κόκκινο

12x

7,5 cm/3 in.

Μπλε

Λευκό

Πορτοκαλί

●
●
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Συνεχής λειτουργία χρονοδιακόπτη χαμόγελου
για καλύτερη λειτουργία χαμόγελου
Κατά τη λήψη φωτογραφιών ή video
παρέχονται λειτουργίες ειδικών εφέ

●
●
●

Γρήγορα εφέ για τραβηγμένες φωτογραφίες
Εγγραφή video Full HD
Οθόνη LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 460k-dot

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX S6500
Ωφέλιμα pixel
Φακός

16,0 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 12x, 4,5-54,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 25-300 mm),
f/3,1-6,5

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1
Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική
ευαισθησία απόδοσης)*2

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 1200 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 8 cm (3,2 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 460k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-70P

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Περίπου 95,4 x 58,3 x 26,3 mm (3,8 x 2,3 x 1,1 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 153 g (5,4 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5

Περίπου 150 λήψεις με μπαταρία EN-EL19

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη, ενεργοποίηση
ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

ISO 125-1600 (Αυτόματη),
ISO 3200 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)

16,0 ωφέλιμα megapixel με αισθητήρα εικόνας CMOS με
οπίσθιο φωτισμό

Απλά εντυπωσιακή

Οι λειτουργίες «Νυκτερινό τοπίο» και «Κόντρα φως» μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για εξαιρετικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο αισθητήρας εικόνας CMOS με
οπίσθιο φωτισμό παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα με ελάχιστο θόρυβο κατά τη
λήψη σε ρυθμίσεις υψηλής ευαισθησίας (ISO). Η αυθεντική ισχύς απεικόνισης των
16,0 ωφέλιμων megapixel ενισχύει την ευκρίνεια σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Οπτικό zoom 6x και εξαιρετικά αποδοτική απόσβεση
κραδασμών (VR) μετατόπισης φακού
Ο φακός zoom 6x καλύπτει εστιακό εύρος από ευρεία γωνία 26 mm έως
τηλεφωτογραφία 156 mm* και παρέχει όμορφα αποτελέσματα από κάθε προοπτική.
Επίσης, η απόσβεση κραδασμών (VR) μετατόπισης φακού συμβάλλει στη λήψη
σταθερά ευκρινών φωτογραφιών αντισταθμίζοντας αποτελεσματικά το κούνημα
της φωτογραφικής μηχανής όπως γίνεται και στην περίπτωση μεγάλης ταχύτητας
κλείστρου.
*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

16,0

Zoom

Οθόνη LCD

Ασημί

Μαύρο

6x

7,5 cm/3 in.

Μπλε

Μωβ

ωφέλιμα
megapixel

Κόκκινο

Άλλες λειτουργίες
●
●
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Γρήγορα εφέ για τραβηγμένες φωτογραφίες
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Κατά τη λήψη φωτογραφιών ή video
παρέχονται λειτουργίες ειδικών εφέ

●
●
●

Υποστήριξη Wi-Fi®
Βελτιωμένη λειτουργία ιδιαίτερης
επεξεργασίας
Οθόνη LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 460k-dot

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX S5200
Ωφέλιμα pixel
Φακός

16,0 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 6x, 4,6-27,6 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 26-156 mm),
f/3,5-6,5

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 624 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 5 cm (2 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 460k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 125-1600 (Αυτόματη),
ευαισθησία απόδοσης)*2 ISO 3200 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-70P
Περίπου 160 λήψεις με μπαταρία EN-EL19
Περίπου 97,7 x 58,4 x 21,3 mm (3,9 x 2,3 x 0,9 in.) χωρίς τις προεξοχές*5
Περίπου 146 g (5,2 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*5

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη, ενεργοποίηση
ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.
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Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με το δικό
σας μοναδικό τρόπο

20,1 ωφέλιμα megapixel απόλυτης απεικονιστικής ισχύος
Αυτή η φωτογραφική μηχανή μπορεί να παρέχει μοναδική ποιότητα εικόνας με τα
20,1 ωφέλιμα megapixel που επιτυγχάνονται από τον αισθητήρα εικόνας CCD ο
οποίος αποδίδει εικόνες υψηλής ανάλυσης με κάθε λεπτομέρεια.

Ξεδιπλώστε τη δημιουργικότητά σας με τα Γρήγορα εφέ και
την Ιδιαίτερη επεξεργασία
Για να προσθέσετε μια πινελιά ομορφιάς
χρησιμοποιώντας τα Γρήγορα εφέ, απλά
τραβήξτε μια φωτογραφία, επιλέξτε και
εφαρμόστε κάποιο εφέ, και αποθηκεύστε το
αποτέλεσμα. Όταν επεξεργάζεστε κάποια
φωτογραφία, μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ με
όσους συνδυασμούς θέλετε, καθώς η αρχική
φωτογραφία παραμένει αποθηκευμένη με
ασφάλεια σε ξεχωριστό σημείο. Επίσης, η
Ιδιαίτερη επεξεργασία διαθέτει πλέον πέντε
νέες λειτουργίες που προσθέτουν στα πρόσωπα
των φωτογραφιών περισσότερη ζωντάνια.

20,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

7x

6,7 cm/2,7 in.

Ασημί

Μαύρο

Κόκκινο

Μωβ

Πορτοκαλί

Ροζ

●

Ροζ με διακοσμητικά στοιχεία

Μπλε με διακοσμητικά στοιχεία

●

Μονόχρωμο υψηλής αντίθεσης

Εφέ μινιατούρας

Χωρίς Μεγάλα μάτια και Κόκκινα
μάγουλα

Με Μεγάλα μάτια και Κόκκινα
μάγουλα

Άλλες λειτουργίες
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Κατά τη λήψη φωτογραφιών ή video
παρέχονται λειτουργίες ειδικών εφέ
Σύστημα έξυπνου πορτραίτου

●
●
●
●

Αυτόματη επιλογή σκηνής
Οθόνη LCD 6,7 cm/2,7 in.
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Υποστήριξη κάρτας Eye-Fi

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX S3500
Ωφέλιμα pixel
Φακός

20,1 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 7x, 4,7-32,9 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 26-182 mm),
f/3,4-6,4

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1
Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική
ευαισθησία απόδοσης)*2

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 728 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 5 cm (2 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 6,7 cm/2,7 in., περίπου 230k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-70P

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Περίπου 96,8 x 57,8 x 20,5 mm (3,9 x 2,3 x 0,9 in.) χωρίς τις προεξοχές*6
Περίπου 129 g (4,6 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*6

Περίπου 220 λήψεις με μπαταρία EN-EL19

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη, ενεργοποίηση
ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μεγέθη εικόνας 4M ή μικρότερα.
*6 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

ISO 80-1600 (Αυτόματη),
ISO 3200*5 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)

Αποτυπώστε τις αναμνήσεις σας με απλό
και ξεχωριστό τρόπο

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Λεπτή, compact με zoom 6x και ευρυγώνια κάλυψη* 26 mm
κατάλληλη για όλη την οικογένεια
Με αυτήν την compact φωτογραφική μηχανή, κάθε χρήστης μπορεί να έχει τα
αποτελέσματα που επιθυμεί. Ο φακός NIKKOR με οπτικό zoom 6x καλύπτει απόσταση
από ευρεία γωνία 26 mm έως τηλεφωτογραφία 156 mm*. Ένα σύστημα λειτουργίας
που παραμένει διαχρονικά απλό και αξιόπιστα οικείο. Με τέτοια ευκολία, κάθε
χρήστης μπορεί να απολαμβάνει τη φωτογράφιση αξέχαστων στιγμών.
*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

Ο αυτόματος επιλογέας σκηνής απλά ενεργοποιεί τη βέλτιστη
λειτουργία
Η φωτογράφιση μπορεί να είναι προσιτή για τον καθένα. Ο αυτόματος επιλογέας
σκηνής επιλέγει αυτόματα την πιο κατάλληλη από τις έξι λειτουργίες σκηνής:
Πορτραίτο, Νυκτερινό πορτραίτο, Τοπίο, Νυκτερινό τοπίο, Κόντρα φως ή Κοντινή
λήψη. Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί δεδομένα για να καθορίσει αυτόματα
ποια σκηνή είναι η πιο κατάλληλη. Έτσι, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε περίπλοκες
ρυθμίσεις, κάθε χρήστης της φωτογραφικής μηχανής μπορεί με συνέπεια να
αποτυπώνει φωτογραφίες που μοιάζουν τόσο μοναδικές όσο τις φαντάστηκε.

16,0
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

6x

6,7 cm/2,7 in.

Ασημί

Μαύρο

Κόκκινο

Μπλε

Μωβ

Μωβ με
διακοσμητικά
στοιχεία

Ροζ με διακοσμητικά στοιχεία

Άλλες λειτουργίες
●
●
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
16,0 ωφέλιμα megapixel
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Ειδικά εφέ και εφέ φίλτρου

●
●
●

Εγγραφή video HD 720p
Σύστημα έξυπνου πορτραίτου
Παρακολούθηση θέματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX S2700
Ωφέλιμα pixel
Φακός

16,0 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 6x, 4,6-27,6 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 26-156 mm),
f/3,5-6,5

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 624 mm)
[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 5 cm (2 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 6,7 cm/2,7 in. περίπου 230k-dot
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 80-1600 (Αυτόματη),
ευαισθησία απόδοσης)*2 ISO 3200*5 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)
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Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-70P
Περίπου 210 λήψεις με μπαταρία EN-EL19
Περίπου 94,8 x 57,8 x 20,8 mm (3,8 x 2,3 x 0,9 in.) χωρίς τις προεξοχές*6
Περίπου 125 g (4,5 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*6

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη, ενεργοποίηση
ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μεγέθη εικόνας 4M (2272 x 1704), 2M (1600 x 1200) ή VGA (640 x 480).
*6 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1280 x 720. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

20,1 ωφέλιμα megapixel απόλυτης
απεικονιστικής ισχύος

Αποτυπώστε την ουσία της ζωής
χωρίς καμία δυσκολία

Τα 20,1 ωφέλιμα megapixel που προσφέρει ο
αισθητήρας εικόνας CCD αποδίδουν υψηλή ανάλυση,
έξοχη λεπτομέρεια και εξαιρετική ποιότητα εικόνας.
Ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
της Nikon αποτυπώνει τις εικόνες γρήγορα και με
εξαιρετική πιστότητα, ενώ εξασφαλίζει βέλτιστη
ταχύτητα και αποδοτικότητα όλων των συστημάτων
της φωτογραφικής μηχανής.

Εύκολη αυτόματη λειτουργία
Με την εύκολη αυτόματη λειτουργία, μπορείτε απλά
να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και να
αρχίσετε να φωτογραφίζετε. Η λειτουργία αυτόματου
επιλογέα σκηνής καθορίζει το εύρος, το φωτισμό
και τον τύπο του θέματος προτού επιλέξει την πιο
κατάλληλη λειτουργία σκηνής: Πορτραίτο, Νυκτερινό
πορτραίτο, Νυκτερινό τοπίο, Τοπίο, Κόντρα φως και Κοντινή λήψη.

20,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

Ασημί

Μαύρο

Άλλες λειτουργίες

5x

7,5 cm/3 in.

Κόκκινο

Ροζ

●
●
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Σύστημα έξυπνου πορτραίτου
Σχεδιασμός με πρακτική χειρολαβή
Διάφορα χρώματα για το δακτύλιο και τον
κύλινδρο του φακού από αλουμίνιο

●
●
●

Απόσβεση θαμπώματος κίνησης
Κομψή κατασκευή με υψηλής ποιότητας
μεταλλικό περίβλημα
Χρησιμοποιεί τυπικές μπαταρίες R6/AA του
εμπορίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX L28
Ωφέλιμα pixel
Φακός

20,1 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 5x, 4,6-23,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 26-130 mm),
f/3,2-6,5

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1
Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO (τυπική
ευαισθησία απόδοσης)*2

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 520 mm)

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 10 cm (4 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 230k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4

Δύο αλκαλικές μπαταρίες LR6/L40 (μεγέθους AA)
Περίπου 280 λήψεις με αλκαλικές μπαταρίες, 890 λήψεις με μπαταρίες λιθίου*5 ή 530 λήψεις με
μπαταρίες EN-MH2
Περίπου 95,4 x 59,8 x 29,0 mm (3,8 x 2,4 x 1,2 in.) χωρίς τις προεξοχές*6
Περίπου 164 g (5,8 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*6

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη, ενεργοποίηση
ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Σε περίπτωση χρήσης δύο μπαταριών λιθίου AA Energizer® Ultimate.
*6 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

ISO 80-1600 (Αυτόματη)

Απαθανατίστε τη στιγμή με μια
πραγματικά μικρή φωτογραφική μηχανή

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3

Zoom 5x με δυνατότητα ευρυγώνιων λήψεων
Ο φακός NIKKOR με οπτικό zoom 5x
καλύπτει εστιακό εύρος από ευρεία γωνία
26 mm έως τηλεφωτογραφία 130 mm*. Έτσι
διευκολύνεται η λήψη ομαδικών φωτογραφιών
και τοπίων στη θέση ευρείας γωνίας, αλλά και
εκφραστικών κοντινών λήψεων από απόσταση
χάρη στη θέση τηλεφωτογραφίας.
*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

Εγγραφή video HD 720p με ένα άγγιγμα
Όποτε κι αν θελήσετε να τραβήξετε ένα video, και όχι φωτογραφία,
μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπί εγγραφής video.

16,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

5x

6,7 cm/2,7 in.

Ασημί

Μαύρο

Άλλες λειτουργίες

Κόκκινο

Λευκό

●

Μωβ με
διακοσμητικά
στοιχεία

●
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Οθόνη LCD 6,7 cm/2,7 in.
Σύστημα έξυπνου πορτραίτου
Σχεδιασμός με πρακτική χειρολαβή

●
●
●

Απόσβεση θαμπώματος κίνησης
Κομψή κατασκευή με υψηλής ποιότητας
μεταλλικό περίβλημα
Χρησιμοποιεί τυπικές μπαταρίες R6/AA του
εμπορίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX L27
Ωφέλιμα pixel
Φακός

16,1 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 5x, 4,6-23,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 26-130 mm),
f/3,2-6,5

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 4x (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: περίπου 520 mm)

[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 10 cm (4 in.) έως το ∞
Οθόνη
Οθόνη TFT LCD 6,7 cm/2,7 in., περίπου 230k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Μέσα αποθήκευσης
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4
Ευαισθησία ISO (τυπική ISO 80-1600 (Αυτόματη)
2
ευαισθησία απόδοσης)*

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Δύο αλκαλικές μπαταρίες LR6/L40 (μεγέθους AA)
Περίπου 200 λήψεις με αλκαλικές μπαταρίες, 650 λήψεις με μπαταρίες λιθίου*5 ή 360 λήψεις με
μπαταρίες EN-MH2
Περίπου 96,4 x 59,2 x 28,9 mm (3,8 x 2,4 x 1,2 in.) χωρίς τις προεξοχές*6
Περίπου 161 g (5,7 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*6

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη, ενεργοποίηση
ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Σε περίπτωση χρήσης δύο μπαταριών λιθίου AA Energizer® Ultimate.
*6 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1280 x 720. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.
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Η ποιότητα και η απλότητα στα χέρια σας

18,1
ωφέλιμα
megapixel

Zoom

Οθόνη LCD

14x

7,5 cm/3 in.
Μαύρο

18,1 ωφέλιμα megapixel με
αισθητήρα εικόνας CMOS με
οπίσθιο φωτισμό
Χάρη στον
αισθητήρα εικόνας
CMOS με οπίσθιο
φωτισμό, έχετε τα
παρακάτω οφέλη:

●

Εγγραφή video Full HD 1080/50i

Compact σώμα με στέρεο
κράτημα για σταθερές λήψεις

Οπτικό zoom 14x με εξαιρετικά
αποδοτική απόσβεση κραδασμών
(VR) μετατόπισης φακού

Πέρα από το γεγονός ότι
είναι μικρή και εύκολη στη
μεταφορά, το σχήμα και η
υφή του σώματος προσφέρουν
άνετο κράτημα για σταθερή
λήψη.

Ο φακός zoom 14x καλύπτει από ευρυγώνιες
λήψεις 25 mm έως τηλεφωτογραφίες 350 mm*.
Ακόμα, με τη δυνατότητα απόσβεσης
κραδασμών (VR) μετατόπισης φακού οι εικόνες
παραμένουν σταθερά ευκρινείς με λιγότερο
θάμπωμα.

Δημιουργικά φίλτρα
και εφέ

*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.
●

Εικόνες υψηλής ποιότητας ακόμη και
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

●

Συνδυαστική τεχνολογία συνεχών
λήψεων

Συνδυάζοντας πολλές λήψεις σε μία εικόνα,
αυτή η τεχνολογία μειώνει το θάμπωμα και το
θόρυβο, παρέχοντας τη δυνατότητα όμορφων
λήψεων με το χέρι ακόμη και σε σκοτεινά
περιβάλλοντα.
●

Ποικιλία συνεχών λήψεων

Διαθέτει δυνατότητα συνεχών λήψεων υψηλής
ταχύτητας και άλλα. Αυτές οι λειτουργίες
προσφέρουν αυξημένη ταχύτητα επεξεργασίας
για γρήγορη αποτύπωση κινούμενων θεμάτων,
όπως σε λήψεις σπορ και κατοικιδίων.

Κόκκινο

Επιλέξτε ανάμεσα σε 8 φίλτρα, όπως το
εφέ μηχανής-παιχνιδιού και το Fisheye, ή
χρησιμοποιήστε ειδικά εφέ, όπως Μονόχρωμο
υψηλής αντίθεσης
και Νοσταλγική
σέπια, για να
κάνετε τις
λήψεις σας πιο
ενδιαφέρουσες.

Βασιστείτε στη φωτογραφική
μηχανή και τραβήξτε εξαιρετικές
φωτογραφίες
Με την εύκολη αυτόματη λειτουργία, η
φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα
την κατάλληλη λειτουργία σκηνής που
ταιριάζει στη συγκεκριμένη λήψη. Στην
αυτόματη λειτουργία, αφήστε τη δυνατότητα
AF εύρεσης στόχου να τραβήξει όμορφες
φωτογραφίες σε οποιαδήποτε σκηνή και
εύκολα, καθώς εντοπίζει αμέσως το επιθυμητό
θέμα και βελτιστοποιεί ανάλογα την εστίαση.
Τραβήξτε φωτογραφίες με πολλά χαμόγελα,
μια και ο Χρονοδιακόπτης χαμόγελου (BSS)
απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο 5 φορές
σε γρήγορες διαδοχές και, στη συνέχεια,
αποθηκεύει τη φωτογραφία με το καλύτερο
χαμόγελο.

Νοσταλγική σέπια

Άλλες λειτουργίες
●
●

Φακός NIKKOR υψηλής απόδοσης
Τροφοδοσία από ευρέως διαθέσιμες μπαταρίες
μεγέθους R6/AA

●
●

Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED C2
Σύστημα έξυπνου πορτραίτου

●
●

Ειδικά εφέ και εφέ φίλτρου
Υποστήριξη κάρτας Eye-Fi

Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής Nikon COOLPIX L620
Ωφέλιμα pixel
Φακός

18,1 εκατομμύρια
Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 14x, 4,5-63,0 mm (ισοδύναμο με φορμά 35 mm [135]: 25-350 mm),
f/3,3-5,9

Μεγέθυνση ψηφιακού
zoom
Εύρος εστίασης*1

Έως 2x (ισοδύναμο φορμά 35 mm [135]: περίπου 700 mm)

Οθόνη
Μέσα αποθήκευσης
Ευαισθησία ISO
(τυπική ευαισθησία
απόδοσης)*2
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[W]: περίπου 50 cm (1 ft 8 in.) έως το ∞, λειτουργία Macro: περίπου 1 cm (0,4 in.) έως το ∞
Οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 460k-dot με ανακλαστική επίστρωση
Κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*4
ISO 125-1600 (Αυτόματη),
ISO 3200 (η Χειροκίνητη ρύθμιση ενεργοποιείται στην Αυτόματη λειτουργία)

Πηγές τροφοδοσίας
(παρέχονται)
Διάρκεια ζωής
μπαταρίας*3
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος

Δύο αλκαλικές μπαταρίες LR6/L40 (μεγέθους AA)
Περίπου 150 λήψεις με αλκαλικές μπαταρίες, 660 λήψεις με μπαταρίες λιθίου*5 ή 410 λήψεις με
μπαταρίες EN-MH2
Περίπου 108,3 x 68,7 x 34,1 mm (4,3 x 2,8 x 1,4 in.) χωρίς τις προεξοχές*6
Περίπου 237 g (8,4 oz) με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD*6

*1 Όλες οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί από το κέντρο της πρόσοψης του φακού.
*2 Ανάλογα με τις συνθήκες, η διαμόρφωση ορισμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
*3 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C (+/-3°C), ρύθμιση zoom με κάθε λήψη,
ενεργοποίηση ενσωματωμένου φλας με κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Κανονική. Σε κρύο περιβάλλον, ο αριθμός των λήψεων ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
*4 Μη συμβατή με κάρτες Multi Media Card (MMC).
*5 Σε περίπτωση χρήσης δύο μπαταριών λιθίου AA Energizer® Ultimate.
*6 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους ακολουθεί την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-002-2012.

Σημειώσεις: ο όρος Full HD αναφέρεται στη δυνατότητα εγγραφής video σε φορμά 1920 x 1080. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚ Α Χ ΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣ ΤΙΚ Α ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚ ΩΝ ΜΗΧ ΑΝΩΝ

Οπτική απόσβεση
κραδασμών (VR)

Απόσβεση
θαμπώματος κίνησης

Υψηλή ευαισθησία

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες οπτικές τεχνολογίες
αντιστάθμισης των συνεπειών από το κούνημα
της φωτογραφικής μηχανής προκειμένου να
δημιουργούνται καθαρές και ευκρινείς εικόνες, μεταξύ
των οποίων η λειτουργία VR μετατόπισης φακού.

Χάρη στη λειτουργία απόσβεσης θαμπώματος
κίνησης σε συνδυασμό με τη λειτουργία ανίχνευσης
κίνησης που επιλέγει αυτόματα υψηλότερη
ταχύτητα κλείστρου και υψηλότερη ευαισθησία ISO
(ευαισθησία στο φως) για αντιστάθμιση της κίνησης
του θέματος ή του κουνήματος της φωτογραφικής
μηχανής, εξασφαλίζονται όμορφες και καθαρές
εικόνες.
Η δυνατότητα υψηλού ISO επιτρέπει τη μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου φυσικού φωτός
εξαλείφοντας την ανάγκη για χρήση φλας και την
ανάγκη για μεγάλους χρόνους έκθεσης. Με την
ενεργοποίηση της επιλογής μεγαλύτερων ταχυτήτων
κλείστρου, διευκολύνεται επίσης η αποτύπωση
γρήγορα κινούμενων θεμάτων με μεγαλύτερη
καθαρότητα.

Αυτόματη επιλογή
σκηνής / Εύκολη
αυτόματη λειτουργία

AF εύρεσης στόχου

Παρακολούθηση
θέματος

Αυτές οι λειτουργίες παρέχουν γρήγορη, ξέγνοιαστη
φωτογράφιση σε διάφορες περιστάσεις, καθορίζοντας
το θέμα και τις περιβάλλουσες συνθήκες και, στη
συνέχεια, επιλέγοντας αυτόματα την κατάλληλη
λειτουργία σκηνής για τη λήψη*.
*Στην S31 διατίθεται ως λειτουργία «Στοχεύστε και
φωτογραφίστε».

Η λειτουργία AF εύρεσης στόχου αξιολογεί άμεσα
το εκάστοτε θέμα και προσαρμόζει αυτόματα
την περιοχή AF ανάλογα με το μέγεθός του,
εξασφαλίζοντας έτσι φωτογραφίες με ακριβή
εστίαση.

Η λειτουργία παρακολούθησης θέματος βελτιώνει την
εμπειρία φωτογράφισης, ακολουθώντας την κίνηση
του θέματός σας.

Η δομή οπίσθιου φωτισμού βελτιώνει την ευαισθησία
του αισθητήρα εικόνας και μειώνει τον οπτικό θόρυβο
προκειμένου να αυξάνει την απόδοση σε νυκτερινές
σκηνές ή σε εσωτερικούς χώρους με χαμηλό φωτισμό.
Αισθητήρας εικόνας
CMOS με οπίσθιο
φωτισμό

Video Full HD

Ο αισθητήρας εικόνας CMOS μπορεί να προσφέρει
υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας με χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας.
Ενισχυμένη αξιοπιστία

Αισθητήρας
εικόνας CMOS

Καθαρή έγχρωμη
οθόνη

Οθόνη αφής

Η πρωτοποριακή τεχνολογία της
καθαρής έγχρωμης οθόνης της
Nikon βελτιώνει την ορατότητα
ώστε να παρέχει ζωηρότερη και
καθαρότερη προεπισκόπηση και
απεικόνιση των εικόνων.

Ενσωματωμένο GPS
Η καθαρή έγχρωμη
οθόνη κάνει τη διαφορά

Απλά αγγίξτε την οθόνη για επιλογή του θέματος,
κλείδωμα της αυτόματης εστίασης και της έκθεσης,
μεγέθυνση του θέματος για κοντινές λήψεις ή
μετακίνηση με κύλιση και επιλογή φωτογραφιών για
προβολή.

•
•

•

Είναι ένα πρακτικό στοιχείο αναφοράς καθώς
εμφανίζεται η περιοχή όπου έγινε η λήψη των
φωτογραφιών, ή μια διαδρομή που καθορίζεται βάσει
των καταχωρίσεων που έχουν γίνει από το τσιπ GPS.
Ενσωματωμένος
παγκόσμιος χάρτης

Φωτογράφιση 3D

•

Απαλότητα δέρματος Αυτόματη εστίαση
στο πρόσωπο πρώτα Χρονοδιακόπτης
χαμόγελου
Ένδειξη κλειστών ματιών
Έλεγχος κλειστών ματιών Διόρθωση
φαινομένου κόκκινων ματιών μέσα στη
φωτογραφική μηχανή

•

Αδιάβροχα, με αντικραδασμική προστασία και με
αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τα μοντέλα των
φωτογραφικών μηχανών COOLPIX έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να μπορούν να αποδίδουν χωρίς δυσκολία
ενώ εσείς απολαμβάνετε δραστηριότητες σε
εξωτερικούς χώρους, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Ένα τσιπ GPS υψηλής απόδοσης καταγράφει το
γεωγραφικό μήκος και πλάτος, προσδιορίζοντας το
σημείο της λήψης.

Καθεμία από τις προχωρημένες λειτουργίες του
συστήματος έξυπνου πορτραίτου έχει σχεδιαστεί για
τη δημιουργία έξοχων πορτραίτων κάθε φορά.
Σύστημα έξυπνου
πορτραίτου

Video HD

Οι φωτογραφικές μηχανές COOLPIX με το
λογότυπο Full HD προσφέρουν δυνατότητα
εγγραφής με ανάλυση 1920 x 1080 pixel
(1080p). Οι φωτογραφικές μηχανές με το
λογότυπο HD προσφέρουν δυνατότητα
εγγραφής με ανάλυση 1280 x 720 pixel
(720p).

Η φωτογραφική μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη
λειτουργία επικοινωνίας που επιτρέπει τη μετάδοση
φωτογραφιών και video μέσω ασύρματων δικτύων
LAN.

•

*Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών που παρέχονται στο σύστημα
έξυπνου πορτραίτου ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο της
φωτογραφικής μηχανής.

Η δυνατότητα λήψης τρισδιάστατων
φωτογραφιών σάς επιτρέπει
να δημιουργείτε εύκολα
σύνθετες εικόνες για ρεαλιστική
αναπαραγωγή σε τηλεοράσεις
και υπολογιστές με δυνατότητα
προβολής 3D.

Μεταφορά εικόνων
μέσω ασύρματου
δικτύου

Σημειώσεις: οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα είναι προσομοιωμένες.
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Οι επωνυμίες Microsoft®, Windows®, Windows Vista™, Windows® 7 και Windows® 8 είναι σήματα κατατεθέντα
ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες
Macintosh®, Mac® OS και QuickTime® είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το λογότυπο SDXC είναι σήμα κατατεθέν της SD-3C LLC στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. Το λογότυπο Digital Optics
Corporation είναι εμπορικό σήμα. Το λογότυπο iFrame και το σύμβολο iFrame αποτελούν εμπορικά σήματα της
Apple Inc. Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων
εταιρειών. Οι ονομασίες iMovie, Mac και το λογότυπο Mac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες. Το λογότυπο Works with iMovie αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η επωνυμία “ZENRIN”
είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της ZENRIN CO., LTD. Η επωνυμία NAVTEQ Maps είναι εμπορικό σήμα της
NAVTEQ. Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων
εταιρειών. Οι εικόνες στις οθόνες που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.
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