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Nowość

Nowość

Wyjątkowa matryca CMOS
16,1 mln pikseli.

Stylowy kompakt z 10-krotnym
zoomem.

16,1 MP 14-krotny Wyświetlacz LCD
7,5 cm
zoom

Matryca CMOS

(3 cale)

Nowość

16,0 MP 5-krotny
zoom

Wyświetlacz OLED

8,7 cm
(3,5 cala)

Nowość

16,0 MP 7-krotny
zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm
(3 cale)

Niezrównane możliwości 36-krotnego
zooma.

12,1 MP 36-krotny

Matryca CMOS

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm
(3 cale)

Ultra smukły, stylowy i bajecznie
kolorowy.

14,0 MP 5-krotny
Matryca CCD

(2,7 cala)

16,0 MP 5-krotny

Matryca CMOS

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm
(3 cale)

Nowość

Kino w aparacie.

14,1 MP 5-krotny
Matryca CCD

Wytrzymały towarzysz
fotograficznych wypraw.

zoom

Mobilny mistrz obrazów.
Wyświetlacz LCD

7,5 cm
(3 cale)

10,1 MP 7,1-krotny
Matryca CCD

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm
(3 cale)

Nowość

Zaawansowany, elegancki, sterowany
dotykowo.
Matryca CCD

16,0 MP 10-krotny Wyświetlacz LCD
6,7 cm
zoom
Matryca CCD

Nowość

Żywe kolory na ekranie OLED.

Matryca CMOS

Nowość

zoom

Wyświetlacz LCD

6,7 cm
(2,7 cale)

Muśnij ekran, aby uchwycić chwilę.

14,0 MP 5-krotny
Matryca CCD

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm
(3 cale)

Łatwy w obsłudze 21-krotny zoom.

14,1 MP 21-krotny
Matryca CCD

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm
(3 cale)

Inteligentny i stylowy.

12,0 MP 4-krotny
Matryca CCD

zoom

Stworzony, by inspirować
kreatywność.

12,2 MP 4,2-krotny Wyświetlacz LCD
7,5 cm
zoom

Matryca CMOS

(3 cale)

18-krotny zoom w wielkim stylu.

12,1 MP 18-krotny Wyświetlacz LCD
7,5 cm
zoom

Matryca CMOS

(3 cale)

Piękno i ergonomia w jednym.
Wyświetlacz LCD

6,7 cm
(2,7 cale)

10,1 MP 5-krotny
Matryca CCD

zoom

Wyświetlacz LCD

6,7 cm
(2,7 cale)

Uwaga: dostępność modeli aparatów i ich kolorów może być różna w zależności od regionu.
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16,1 14-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Szybki, wszechstronny i precyzyjny z 14-krotnym zoomem optycznym.

*
Czerwony

14-krotny zoom i 16,1 mln pikseli w ultrakompaktowej
obudowie

Srebrny

Czarny

Biały

Pozwól aparatowi wybrać obiekt
i ustawić ostrość

Aparat COOLPIX S8200 jest wyposażony w precyzyjny
obiektyw NIKKOR z 14-krotnym zoomem optycznym
i soczewkami ze szkła ED o zakresie ogniskowych od
szerokiego kąta 25 mm do superteleobiektywu
350 mm**. Do tego matryca CMOS wykonana
w technologii BSI (Back Side Illumination), redukcja
drgań VR z przesunięciem osi optycznej obiektywu
oraz zaawansowany mechanizm przetwarzania obrazu
zapewniający maksymalną jakość zdjęć, zarówno
podczas fotografowania w dzień, jak i nocą.
** Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Tradycyjna matryca CMOS

Matryca CMOS wykonana
w technologii BSI

Światło padające

Światło padające

Metalowa warstwa
połączeń

Zamiana miejscami
warstw połączeń
i fotodiod

Warstwa fotodiod

Warstwa fotodiod

Pole ostrości wybrane przez nowy system AF

Aparat COOLPIX S8200 wyposażono w nowo opracowany tryb autofokusa (AF),
jakiego próżno szukać w innych aparatach. Ta zaawansowana funkcja AF znajduje
na zdjęciu obiekt główny i ustawia odpowiednie pole ostrości nawet wtedy, gdy
inne obiekty widoczne w kadrze znajdują się bliżej aparatu.

Metalowa warstwa
połączeń

Inne właściwości
Nagrywanie ﬁlmów w pełnej
rozdzielczości HD 1080p
z dźwiękiem stereo
Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny
osobno)
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• Wyświetlacz Clear Color Display o przekątnej 7,5 cm (3 cale) • Wyzwalanie uśmiechem
i wysokiej rozdzielczości (ok. 921 tys. punktów)
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza
sieciowego (w zestawie) lub komputera
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• Pięć zaawansowanych funkcji redukcji drgań VR*
• Zdjęcia seryjne z szybkością około 6 kl./s
• Efekty specjalne dostępne w trybach fotografowania
i filmowania

• Efekty filtrów dla zapisanych zdjęć

* Aparat wybiera i stosuje tylko funkcję niezbędną do
optymalizacji każdego zdjęcia.
Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie Full HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 1080p.

16,0 10-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

6,7 cm (2,7 cala)

Elegancki kompakt o doskonałych parametrach.

*
Biały

Stylowy kompakt z 10-krotnym zoomem

Srebrny

Czarny

Czerwony

Niebieski

Różowy

Wszechstronne funkcje korekty i edycji zdjęć

COOLPIX S6200 w bardzo kompaktowej
obudowie elegancko mieści w sobie obiektyw
NIKKOR z soczewkami ze szkła ED, 10-krotnym
zoomem i szerokokątną ogniskową 25 mm**.
Cechą charakterystyczną tej stylowej i mobilnej
konstrukcji jest strategiczne rozmieszczenie
elementów sterujących na tylnym panelu,
w tym wygodnego, obrotowego wybieraka
wielofunkcyjnego, który zapewnia szybką
i pewną obsługę.

Efekty specjalne (takie jak zmiękczenie, nostalgiczna sepia, zdjęcia
monochromatyczne o wysokim kontraście, rozjaśnienie, przyciemnienie lub
kolor selektywny), które można stosować podczas fotografowania i filmowania,
pozwalają nadać zdjęciom niepowtarzalny wyraz artystyczny. Już zrobione zdjęcia
także można kreatywnie modyfikować za pomocą dostępnych w aparacie filtrów,
takich jak zmiękczenie, kolor selektywny, rozbłyski, rybie oko, efekt miniatury lub
efekt artystyczny.

Efekty specjalne
Zmiękczenie

Przyciemnienie

Nostalgiczna sepia

Rozjaśnienie

Efekt miniatury

Kolor selektywny

Efekt rozbłysku

** Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Doskonałe wyniki w dzień i w nocy

Efekty ﬁltrów

Rozdzielczość 16,0 mln efektywnych pikseli w połączeniu z udoskonaloną jakością
zdjęć i efektywniejszym przetwarzaniem zapewnia nieustanną gotowość do
rejestracji doskonałych zdjęć. Cztery zaawansowane technologie pomocne
w uzyskiwaniu doskonałych zdjęć w nocy to połączenie optycznej (przesunięcie
osi optycznej obiektywu) i elektronicznej redukcji drgań obrazu, system
sterowania błyskiem, udoskonalone wykrywanie ruchu i czułość ISO 3200.

Rybie oko

Inne właściwości
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• 4-krotny zoom cyfrowy efektywny podczas
fotografowania i filmowania

• System inteligentnego portretu
• Automatyczne wybieranie programów tematycznych
• 18 programów tematycznych

• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza
sieciowego (w zestawie) lub komputera

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 720p.
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16,0 5-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Wytrzymały towarzysz fotograﬁcznych wędrówek.

*
Czarny

Zbudowany z myślą o uwiecznianiu chwili
w najdalszych zakątkach
Niestraszna mu woda do głębokości
10 m, upadek z wysokości nie większej niż
1,5 m ani mróz nawet do -10°C — COOLPIX
AW100 to smukły aparat kompaktowy
stworzony z myślą o wyprawie. Do tego
udostępnia funkcję obsługi ruchem, która
umożliwia wybór przypisanych funkcji jedną
ręką i to nawet w rękawicy — narciarskiej
lub do nurkowania. Wystarczy wybrać tryb
zdjęć podwodnych, aby aparat zaoferował
automatyczną asystę w fotografowaniu
pięknych scen pod wodą.

Pomarańczowy

Moro

Wyświetlanie znaczników geograﬁcznych GPS
i mapy świata
Wydajny układ GPS rejestruje dane o położeniu dla każdego zdjęcia. Można go
skonfigurować, aby rejestrował zmianę położenia nawet wtedy, gdy aparat nie
jest używany do fotografowania. Zdjęcia i trasy można następnie wyświetlać
z użyciem nowej, wbudowanej mapy świata. Połączenie tych funkcji otwiera
zupełnie nowe wymiary fotografowania, od śledzenia wędrówki po polu
golfowym, po oznaczanie na mapie miejsc uwiecznionych na zdjęciach. Dostępna
jest także funkcja cyfrowego kompasu, która rejestruje orientację aparatu podczas
fotografowania.

©1993-2010 NAVTEQ. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naciśnij przycisk aktywności

Porusz aparatem w górę i w dół lub do przodu
i do tyłu

Kompas elektroniczny

Wyświetlanie mapy

Inne właściwości
Nagrywanie ﬁlmów w pełnej
rozdzielczości HD 1080p
z dźwiękiem stereo
Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny
osobno)
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• Wyświetlacz Clear Color Display o przekątnej 7,5 cm (3 cale) • System inteligentnego portretu
i wysokiej rozdzielczości (ok. 460 tys. punktów)
• 19 programów tematycznych
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza
sieciowego (w zestawie) lub komputera
• 16,0 mln efektywnych pikseli
• Matryca CMOS wykonana w technologii BSI
• Cztery zaawansowane funkcje redukcji drgań VR*
* Aparat wybiera i stosuje tylko funkcję niezbędną do optymalizacji
każdego zdjęcia.
• Tryb łatwej automatyki
Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie Full HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 1080p.

16,0 5-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz OLED

8,7 cm (3,5 cala)

Żywe kolory i bogatsze czernie na ekranie OLED zapewniają
realistyczne wrażenia podczas odtwarzania.

*
Różowy

Czarny

Czerwony

Duży ekran OLED zapewniający wyraźniejszy
i żywszy obraz

Matryca CMOS wykonana w technologii BSI daje
doskonałe rezultaty w słabym świetle

Każdy szczegół zdjęcia jest wiernie reprodukowany na dużym panelu dotykowym
OLED o przekątnej 8,7 cm (3,5 cala), wysokiej rozdzielczości ok. 820 tys. punktów
i panoramicznych proporcjach (Full Wide VGA). Technologia OLED (organic
light-emitting diode — organiczna dioda elektroluminescencyjna) nie wymaga
podświetlania ekranu, ponieważ każda dioda emituje własne światło. Obraz
w tej technologii cechuje się wyższym kontrastem, głębszymi czerniami i lepszą
reprodukcją kolorów. Ponadto diody reagują natychmiast na zmiany prądu, co
znacznie zwiększa częstotliwość odświeżania oraz eliminuje efekt poświaty. Kąt
oglądania dla takiego wyświetlacza wynosi prawie 180°.

W modelu COOLPIX S100 zastosowano matrycę CMOS o rozdzielczości
16,0 mln pikseli w technologii BSI, która zwiększa ilość światła rejestrowaną przez
każdy piksel, a także zapewnia lepszy obraz i wydajność w przypadku obrazów
złożonych.

Możliwości fotografowania 3D*
W modelu COOLPIX S100 jest
dostępny tryb fotografii 3D,
prowadzący użytkownika przez
proces tworzenia zdjęć złożonych,
które można realistycznie
odtwarzać na odbiornikach TV
i monitorach komputerów
z obsługą trybu 3D.

Sterowanie dotykiem w stylowej i smukłej konstrukcji
o grubości tylko 18,1 mm
Intuicyjna obsługa pojemnościowego
ekranu dotykowego palcami
dodatkowo uatrakcyjnia
fotografowanie, przeglądanie zdjęć
i ich udostępnianie. Dzięki funkcji
dotykowego wyzwolenia migawki
jedno stuknięcie w ekran powoduje
zablokowanie ostrości i ekspozycji na
obiekcie i zrobienie zdjęcia.

Nagrywanie ﬁlmów w pełnej
rozdzielczości HD 1080p
z dźwiękiem stereo
Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny
osobno)

* W pewnych okolicznościach, na przykład gdy
obiekt jest ciemny lub niewystarczająco kontrastuje
z otoczeniem, zdjęcie 3D może nie zostać
zarejestrowane.

Inne właściwości
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• Efekty filtrów dla zapisanych zdjęć
• System inteligentnego portretu
• 20 programów tematycznych

• Śledzenie obiektów w ruchu
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza
sieciowego (w zestawie) lub komputera

• Tryb łatwej automatyki

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie Full HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 1080p.
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14,1 5-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Wbudowany wszechstronny projektor doskonałej jakości.

*
Czarny

Różowy

Niezwykła poprawa kontrastu i kolorów reprodukowanych
przez projektor
Znaczne zwiększenie jasności i współczynnika kontrastu obrazu z nowego
projektora wbudowanego w model COOLPIX S1200pj zapewnia jeszcze lepsze
wrażenia podczas projekcji ulubionych zdjęć i filmów na dużej powierzchni.
Elementy sterujące zaprojektowane do użycia w ciemnościach maksymalizują
efektywną obsługę. Można nie tylko ożywiać spotkania towarzyskie i przyjęcia, lecz
także wyświetlać dowolne dane przechowywane w podłączonym komputerze
i efektywnie korzystać z nich podczas spotkań biznesowych.

5 cali

10 cali

26 cm
50 cm

1m

60 cali

40 cali

20 cali

2m

3,1 m

Uwaga: Odległości pokazane powyżej są przybliżone.

Dane techniczne projektora
• Jasność*1: Maksymalnie 20 lumenów
• Współczynnik kontrastu: 200:1
• Wielkość zdjęcia: od 13 do 152 cm (od 5 do 60 cali)
• Odległość od ekranu: Od ok. 26 cm do 3,1 m
• Czas działania akumulatora/baterii*2: Około 1 godz.
• Rozdzielczość (wyjściowa): odpowiednik rozdzielczości VGA
*1 Pomiar, warunki pomiaru i sposób notacji zgodne z normą ISO 21118.
*2 W przypadku pracy ciągłej z użyciem w pełni naładowanego akumulatora EN-EL12
w temperaturze +25°C.

Inne właściwości
• Wyświetlacz Clear Color Display o przekątnej 7,5 cm

(3 cale) i wysokiej rozdzielczości (ok. 460 tys. punktów)
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• Cztery zaawansowane funkcje redukcji drgań VR*
• System inteligentnego portretu
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• 18 programów tematycznych
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza

• Efekty filtrów dla zapisanych zdjęć
• Tryb łatwej automatyki

• Efekty specjalne dostępne podczas robienia zdjęć lub

*Aparat wybiera i stosuje tylko funkcję niezbędną do optymalizacji
każdego zdjęcia.

sieciowego (w zestawie) lub komputera
rejestrowania filmów

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 720p.

10,1 7,1-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Poprzeczka możliwości aparatów kompaktowych
przesunięta jeszcze wyżej.

*
Czarny

Piękniejsze zdjęcia w krótszym czasie
dzięki najnowszemu mechanizmowi
przetwarzania obrazu ﬁrmy Nikon

Wyjątkowa elastyczność i pełna kontrola

Najnowsza wersja mechanizmu przetwarzania obrazu
EXPEED C2 firmy Nikon charakteryzuje się podwyższoną
wydajnością, która przekłada się na jeszcze wyższą jakość
zdjęć. Niezwykłe zwiększenie szybkości przetwarzania
redukcji szumu umożliwia korzystanie z wyższych
rozdzielczości. Ponadto możliwość przewidywania przez
mechanizm obecności zaszumienia właściwego dla danej
czułości zwiększa szybkość przetwarzania. Umożliwia to
precyzyjną redukcję szumów na krawędziach i w centrum
kadru i zapewnia wyraźny, ostry obraz o maksymalnej
jakości.

Kolejna użyteczna cecha to wyświetlacz Clear
Color Display o przekątnej 7,5 cm (3 cale) i wysokiej
rozdzielczości 921 tys. punktów, który można odchylać,
zwiększając elastyczność fotografowania w różnych
sytuacjach. Przednie i tylne pokrętła sterowania
zapewniają kontrolę nad ustawieniami bez konieczności
zmiany ułożenia dłoni.

Efekty specjalne jako środki wzmacniające ekspresję artystyczną

Maksymalna wydajność i uproszczona
obsługa
Błyskawiczne uruchamianie i zwiększona szybkość
autofokusa w połączeniu z krótszym czasem opóźnienia
migawki oraz optymalizacja wszystkich operacji systemu
pozwalają fotografującemu wyprzedzić akcję. Dodatkowo
szybsze przełączanie między funkcjami i obsługa kart
pamięci SDXC usprawniają proces zapisu zdjęć
i zapewniają bezstresową obsługę aparatu.

Nagrywanie ﬁlmów w wysokiej
rozdzielczości 720p z dźwiękiem
stereofonicznym
Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny
osobno)

Nieostrość podczas ekspozycji

Ekspozycja z zoomem

Krosowanie

Bogaty zestaw efektów specjalnych, które można łatwo ustawiać podczas fotografowania, pozwala
dodatkowo upiększać zdjęcia. Do wyboru są efekty uzyskiwane mechanicznie, takie jak ekspozycja z zoomem
i nieostrość podczas ekspozycji, oraz cyfrowo, w tym zmiękczenie, nostalgiczna sepia, monochromatyczne
o wysokim kontraście, rozjaśnienie, przyciemnienie, kolor selektywny, kreatywne monochromatyczne
i malarskie. W aparacie dostępne są także efekty filtrów, które umożliwiają zastosowanie podobnego
efektu zmiękczenia, koloru selektywnego, rozbłysków, rybiego oka, miniatury czy malarskiego do zdjęć już
zrobionych.

Inne właściwości
• Wyświetlanie wirtualnego horyzontu
• Obsługa plików w udoskonalonym formacie NRW (RAW)
• Pamięć zooma (szybkie przełączanie między kilkoma
wstępnie zdefiniowanymi ogniskowymi)

• Informacje o poziomie tonów ułatwiające szybką
i precyzyjną korektę obrazu

• Wszechstronne funkcje braketingu balansu bieli
i ekspozycji

• Opcjonalny konwerter szerokokątny WC-E75A
Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 720p.
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16,0 7-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Sterowana dotykiem stylowa elegancja.

*
Fioletowy

Wyraﬁnowane możliwości w stylowo smukłej formie

Srebrny

Czarny

Czerwony

Różowy

Nowy, piękny wyświetlacz LCD

Smukła elegancja w parze z przyjaznymi w obsłudze, choć zaawansowanymi
możliwościami oferowanymi przez 16,0 mln efektywnych pikseli, obiektyw
NIKKOR z 7-krotnym zoomem optycznym, soczewkami ze szkła ED i zakresem
ogniskowych rozpoczynającym się od 28 mm** oraz zaawansowanymi funkcjami
redukcji drgań VR firmy Nikon.

Aparat COOLPIX S6150 jest
wyposażony w nowy monitor LCD,
który cechuje się bogatszymi
i bardziej naturalnymi kolorami
oraz szerszym kątem oglądania.

** Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Ekran dotykowy o intuicyjnej i przyjemnej obsłudze
Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale) i rozdzielczości ok. 460 tys.
punktów oferuje intuicyjną i przyjemną obsługę fotografowania, przeglądania
i retuszowania zdjęć. Za pomocą dotyku można kontrolować większość funkcji,
łącznie z nawigacją w menu.

Przyjazny interfejs dotykowy

Magia pokazu slajdów
Dotykowe sterowanie wbudowanymi
efektami animacji oraz muzyką pozwala
stworzyć oryginalne pokazy slajdów.

Jedno dotknięcie wyświetla wybór czytelnych opcji.

Inne właściwości
• Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny osobno)
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• Tryb Portret zwierzaka
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• Efekty filtrów
• System inteligentnego portretu
• Automatyczne wybieranie programów tematycznych

• 19 programów tematycznych
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza
sieciowego (w zestawie) lub komputera

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 720p.

14,0 5-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Piękna sylwetka i atrakcyjne sterowanie dotykiem.

*
Czerwony

Intuicyjne sterowanie dotykowe w wyjątkowo smukłej
i eleganckiej obudowie

Srebrny

Czarny

Brązowy

Fioletowy

Przyjazny interfejs

Niezwykle zgrabna obudowa o smukłych liniach kryjąca dotykowy ekran LCD o przekątnej 7,5 cm
(3 cale) i rozdzielczości ok. 460 tys. punktów doskonale leży w dłoniach. Sterowanie dotykowe jest
przyjemne i efektywne, niezależnie od tego, czy chodzi o nawigację po menu, czy też o obsługę
większości funkcji w trybach fotografowania i odtwarzania.

W trybie fotografowania:

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozostaje ukryty, gdy
trzeba się skupić na robieniu zdjęć. Ale jedno dotknięcie
błyskawicznie wywołuje menu z podziałem na zakładki.
Dotykowe wyzwalanie migawki

Śledzenie obiektów w ruchu

Tryb Portret zwierzaka

W trybie odtwarzania:

Udoskonalony wyświetlacz LCD
Funkcje edycji zdjęć

Pokazy slajdów z animowanymi
efektami

Aparat COOLPIX S4150 jest wyposażony w nowy
wyświetlacz LCD, który cechuje się bogatszymi i bardziej
naturalnymi kolorami oraz szerszym kątem oglądania.

Przewijanie zdjęć palcami

Inne właściwości
• Cztery zaawansowane funkcje redukcji drgań VR*
• System inteligentnego portretu
• Automatyczne wybieranie programów tematycznych

• 19 programów tematycznych
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza

* Aparat wybiera i stosuje tylko funkcje niezbędne do
optymalizacji każdego zdjęcia.

sieciowego (w zestawie) lub komputera

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 720p.
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12,2 4,2-krotny

mln pikseli

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Mistrzostwo fotograﬁi.

*
Czarny

Jasny obiektyw f/1,8 i matryca CMOS 12,2 mln pikseli wykonana
w technologii BSI
Aparat COOLPIX P300 mieści niezwykłe funkcje w kompaktowej obudowie.
Serce aparatu stanowi specjalnie stworzony obiektyw NIKKOR f/1,8 z soczewką
o wysokim współczynniku załamania, której zadaniem jest zapewnienie
ostrych zdjęć o wysokim kontraście. Duży otwór przysłony, 4,2-krotny zoom
optyczny i ogniskowa 24 mm** rozszerzają możliwości twórcze. W trudnych
warunkach oświetleniowych możliwości aparatu zwiększa matryca CMOS
wykonana w technologii BSI, zapewniająca wysoką czułość i ograniczenie
szumów przez zwiększenie ilości światła odbieranego przez każdy piksel.
** Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Piękne zdjęcia nocne, jakie mogą
zagwarantować wyłącznie jasne obiektywy
Nowatorskie technologie pomagające w robieniu pięknych
zdjęć nocą to między innymi jasny obiektyw, podświetlana
matryca CMOS, niezwykle wydajna redukcja drgań VR oraz
zoptymalizowane programy tematyczne Portret nocny, Zdjęcia
HDR i Krajobraz nocny.

© Fraser Harding

Manualne sterowanie ustawieniami pozwala osiągnąć zamierzony efekt
Dedykowane pokrętło trybu pracy znajdujące się w górnej części zapewnia szybki dostęp i pełną
kontrolę nad trybami ekspozycji P/S/A/M oraz nad wybieraniem programu tematycznego. Niezależne
pokrętło sterowania pozwala w dowolnej chwili zmieniać ustawienia przysłony. Efekty specjalne
dostępne podczas fotografowania i rejestrowania filmów sprawiają, że wyrażanie kreatywności jest
wyjątkowo łatwe.

Zmiękczenie

Przyciemnienie

Nostalgiczna sepia

Rozjaśnienie

12,2 mln pikseli, ISO 160, automatyka z preselekcją przysłony

Inne właściwości
Nagrywanie ﬁlmów w pełnej
rozdzielczości HD 1080p
z dźwiękiem stereo
Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny
osobno)
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• Wyświetlacz Clear Color Display o przekątnej 7,5 cm (3 cale) • Wygodny tryb panoramy 360°/180°
i wysokiej rozdzielczości (ok. 921 tys. punktów)
• Możliwość nagrywania filmów spowolnionych lub
przyspieszonych
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• Zdjęcia seryjne z szybkością około 8 kl./s
• Suwak ustawień ułatwia korekty podczas fotografowania
• Zaawansowane funkcje obrazu złożonego — wielokrotna
• Efekty filtrów (w trybie odtwarzania)
ekspozycja — pozwalają rejestrować piękne nocne zdjęcia
portretowe bez użycia statywu

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja. Wyjątkiem są fotografie z dołączonymi informacjami o zdjęciu.
* Oznaczenie Full HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 1080p.

12,1 36-krotny

mln pikseli

Nadzwyczajne parametry
i niewiarygodny zasięg.

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

zoom

Czarny

36-krotny zoom optyczny obejmujący pełny zakres ogniskowych
© Fraser Harding

22,5 mm (odpowiednik formatu
małoobrazkowego 35 mm)

810 mm (odpowiednik formatu
małoobrazkowego 35 mm)

Zastosowany w modelu COOLPIX P500 obiektyw NIKKOR z 36-krotnym zoomem optycznym
posiada soczewki ze szkła ED, zakres ogniskowych od szerokokątnego 22,5 mm do superteleobiektywu 810 mm**, a także nową, boczną dźwignię zooma zapewniającą stabilną
obsługę. Uniwersalność zooma jest uzupełniana przez odchylany wyświetlacz Clear Color
Display o przekątnej 7,5 cm (3 cale) i wysokiej rozdzielczości (ok. 921 tys. punktów)
o zakresie ruchu od 90 stopni w górę do 82 stopni w dół.
** Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

*

Inne właściwości

Nagrywanie ﬁlmów w pełnej
rozdzielczości HD 1080p
z dźwiękiem stereo

• Możliwość nagrywania filmów spowolnionych lub

przyspieszonych
• Tryby Portret nocny, zdjęcia HDR oraz Krajobraz nocny
pozwalają na uzyskanie pięknych zdjęć w trudnych warunkach
• Szybkie rejestrowanie zdjęć seryjnych z prędkością ok. 8 kl./s

Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny
osobno)

• Dostęp do użytecznych funkcji dzięki pokrętłu trybu pracy
• Zaawansowane tryby fotografowania (P, S, A i M)
• Wizjer elektroniczny zapewniający ostry obraz i stabilną
pozycję podczas fotografowania

• Wygodny tryb panoramy 360°/180°

* Oznaczenie Full HD odnosi się do możliwości nagrywania ﬁlmów w formacie 1080p.

14,1 21-krotny

mln pikseli

21-krotny zoom zoptymalizowany
do tworzenia wyjątkowych
wspomnień.

Czerwony

zoom

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

Czarny

Obiektyw szerokokątny z 21-krotnym zoomem
Obiektyw NIKKOR z 21-krotnym zoomem i zakresem ogniskowych od 25 mm do 525 mm**
zapewnia wyjątkową swobodę komponowania zdjęć. Rozdzielczość 14,1 mln pikseli oraz
mechanizm przetwarzania
obrazu EXPEED C2
maksymalizują jakość obrazu
oraz uniwersalność tego
aparatu.
** Odpowiednik formatu
małoobrazkowego (35 mm).
25 mm (odpowiednik formatu
małoobrazkowego 35 mm)

525 mm (odpowiednik formatu
małoobrazkowego 35 mm)

Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości

*

Elementy sterujące są przemyślnie rozmieszczone na doskonale
wykonanej obudowie, zapewniając łatwy dostęp i ergonomię.
Z tyłu znajduje się monitor LCD z matrycą TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale) i wysokiej rozdzielczości ok. 921 tys. punktów. Zastosowano
w nim opracowaną przez firmę Nikon technologię Clear Color
Display, która gwarantuje doskonałą widoczność i ostrość obrazu
zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Inne właściwości
• Cztery zaawansowane funkcje stabilizacji obrazu VR*
• Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny osobno)
• 3 szybkości trybu zdjęć seryjnych (H, M, L)

• Zasilanie powszechnie dostępnymi bateriami typu R6/AA
• Tryb łatwej automatyki
• System inteligentnego portretu
• Tryb Portret zwierzaka

* Aparat wybiera i stosuje tylko funkcję niezbędną do optymalizacji
każdego zdjęcia.

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie HD odnosi się do możliwości nagrywania filmow w formacie 720p.

13

12,1 18-krotny

mln pikseli

18-krotny zoom optyczny.
Udoskonalony i gotowy do działania.

Srebrny

Wyświetlacz LCD

7,5 cm (3 cale)

zoom

Czarny

Czerwony

Smukła, stylowa obudowa i 18-krotny zoom
Doskonałe wykonanie i stylowe kształty idealnie leżące w dłoni oraz wszechstronny zasięg
18-krotnego zoomu optycznego NIKKOR z soczewkami ze szkła ED o zakresie ogniskowych od
25 mm do 450 mm**.
** Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Pewne fotografowanie w trudnych warunkach oświetleniowych
Tryby Portret nocny i Krajobraz nocny umożliwiają pełne wykorzystanie zalet matrycy
CMOS wykonanej w technologii BSI oraz mechanizmu przetwarzania obrazu EXPEED C2
i wykonywanie pięknych zdjęć nocą. Redukcja drgań z użyciem mechanizmu elektronicznej
redukcji drgań z przesunięciem matrycy pomaga uzyskać ostre fotografie za każdym razem.
Wspaniałe efekty

Pięknie uchwycony główny obiekt i tło

*
Seria zdjęć obiektów w tle

Zdjęcie głównego obiektu
z użyciem lampy błyskowej

Połączone zdjęcia obiektu
i tła

Inne właściwości
• Wyświetlacz Clear Color Display o przekątnej 7,5 cm

(3 cale) i wysokiej rozdzielczości (ok. 921 tys. punktów)
• Nagrywanie filmów w pełnej rozdzielczości HD 1080p
z dźwiękiem stereo
• Interfejs HDMI (przewód HDMI dostępny osobno)

• Efekty specjalne dostępne w trybach fotografowania

• Zdjęcia seryjne z szybkością około 9.5 kl./s
• Tryb Portret zwierzaka
• Suwak ustawień ułatwia korekty podczas fotografowania

i filmowania
• Możliwość nagrywania filmów spowolnionych lub
przyspieszonych
• Wygodny tryb panoramy 360°/180°

* Oznaczenie Full HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 1080p.

14,0

5-krotny

mln pikseli

Wyjątkowo smukła, elegancka
obudowa i zwiększone możliwości.

Fioletowy

zoom

Srebrny

Wyświetlacz LCD

6,7 cm (2,7 cala)

Czarny

Czerwony

Żółtozielony

Niebieski

Różowy

Obiektyw szerokokątny z 5-krotnym zoomem w wyjątkowo
smukłej obudowie
Eleganckie wzornictwo i smukła obudowa o grubości zaledwie 18,4 mm kryją w sobie
funkcjonalne piękno obiektywu NIKKOR z 5-krotnym zoomem, 14,0 mln pikseli rozdzielczości
oraz system przetwarzania obrazu EXPEED C2.

Retuszujące efekty ﬁltrów dające większą radość tworzenia
Wystarczy wybrać efekt rybie oko, miniatura, kolor selektywny, zmiękczenie lub efekt rozbłysku
i łatwo tworzyć oryginalne dzieła jeszcze w aparacie.

Rybie oko

Efekt miniatury

Kolor selektywny

Zmiękczenie

Efekt rozbłysku

*

Inne właściwości
• Cztery zaawansowane funkcje redukcji drgań VR*
• Tryb Portret zwierzaka
• System inteligentnego portretu
• Automatyczne wybieranie programów tematycznych
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• 18 programów tematycznych
• Śledzenie obiektów w ruchu
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza

* Aparat wybiera i stosuje tylko funkcje niezbędne do
optymalizacji każdego zdjęcia.

sieciowego (w zestawie) lub komputera

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.
* Oznaczenie HD odnosi się do możliwości nagrywania filmów w formacie 720p.

12,0

mln pikseli

Ultrasmukły i cieszący oko.

Srebrny

4-krotny
zoom

Czarny

Wyświetlacz LCD

6,7 cm (2,7 cala)

Czerwony

Różowy

Ultrasmukły i stylowy aparat z szerokokątnym obiektywem,
z 4-krotnym zoomem
Eleganckie wzornictwo i niezwykle smukła konstrukcja sprawiają, że już samo noszenie aparatu
COOLPIX S2500 jest przyjemnością. A dzięki obiektywowi NIKKOR z 4-krotnym zoomem
i szerokokątną ogniskową 27 mm*, 12,0 mln pikseli rozdzielczości oraz mechanizmowi
przetwarzania zdjęć EXPEED C2 firmy Nikon fotografowanie tym aparatem sprawia prawdziwą
radość.
* Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Pomoc w robieniu doskonałych zdjęć za każdym razem
Funkcja automatycznego wybierania programów tematycznych pozwala skupić się na
kompozycji, gdy aparat sam decyduje, który program tematyczny będzie najlepszy w danej
sytuacji. Funkcje wykrywania ruchu i śledzenia obiektów w ruchu pomagają fotografować
obiekty, które za nic nie chcą się zatrzymać. Natomiast doskonałe zdjęcia portretowe za każdym
razem zapewnią funkcje wykrywania uśmiechu i mrugnięcia oraz miękkiego odcienia skóry.

Funkcja automatycznego wybierania programów tematycznych wybiera
najlepszy program dla zaplanowanego ujęcia

Portret

Krajobraz

Portret nocny

Krajobraz nocny Makro

Podświetlenie

Inne właściwości
• Ładowanie przez gniazdo USB za pomocą zasilacza sieciowego (w zestawie)
lub komputera

• Nagrywanie filmów w rozdzielczości VGA (około 30 kl./s)

10,1

mln pikseli

Ciągła gotowość do zachowywania
wspomnień.

Różowy

5-krotny
zoom

Srebrny

Czarny

Wyświetlacz LCD

6,7 cm (2,7 cala)
Czerwony

Niebieski

Zasięg i moc, dzięki którym wyglądasz świetnie
Aparat COOLPIX L23 wyróżnia się ultrasmukłą obudową, doskonałymi parametrami
i zaawansowanymi funkcjami ułatwiającymi obsługę. Obiektyw NIKKOR z 5-krotnym zoomem
optycznym i szerokokątną ogniskową 28 mm* zapewniają jakość optyczną i swobodę
kompozycji niezbędną do wyzwolenia pełni kreatywności.
* Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Tryb Łatwa automatyka oraz
System inteligentnego portretu
Dzięki trybowi Łatwa automatyka wystarczy
tylko włączyć aparat, by rozpocząć
fotografowanie. Zaawansowane funkcje
Systemu inteligentnego portretu, dzięki
którym można zawsze tworzyć wspaniałe
portrety, obejmują AF z priorytetem twarzy
oraz Wyzwalanie migawki uśmiechem, Uwaga:
mrugnięcie, Wykrywanie mrugnięcia, Miękki
odcień skóry oraz Redukcję efektu czerwonych
oczu w aparacie.

Inne właściwości
• Mechanizm przetwarzania zdjęć EXPEED C2
• Nagrywanie filmów w rozdzielczości VGA (ok. 30 kl./s)

• Zasilanie powszechnie dostępnymi bateriami typu R6/AA

Uwaga: zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.

15

N O W AT O R S K I E F U N K C J E
A P A R AT Ó W
Redukcja drgań

Automatyczne
wybieranie programów tematycznych/
Scene
Auto Selector/
ŁatwaAuto
automatyka
Easy
Mode z funkcją

Redukcja
drgań VR

Wszystkie modele

Technologie redukcji drgań Nikon VR (Vibration Reduction — redukcja drgań)
pomagają uzyskać doskonałe wyniki, umożliwiając rejestrowanie pozbawionych
rozmycia obrazów nawet podczas fotografowania przy słabym świetle lub przy
braku stabilnego oparcia.
Wykrywanie
ruchu

Wszystkie modele

Funkcja wykrywania ruchu automatycznie ustawia krótszy czas otwarcia
migawki i wyższą czułość ISO, ograniczając wpływ poruszenia aparatu
i przemieszczania się obiektu.
Wysoka
czułość

Wszystkie modele

Te funkcje umożliwiają sz ybkie, bezproblemowe
fotografowanie w najróżniejszych okolicznościach dzięki
rozpoznawaniu typu obiektu i warunków otoczenia
oraz automatycznemu wybieraniu na tej podstawie
odpowiedniego programu tematycznego.

Śledzenie obiektów
w ruchu

Funkcja śledzenia obiektów w ruchu ułatwia wykonywanie zdjęć dzięki temu, że
aparat śledzi obiekt zmieniający położenie w kadrze.

Wszystkie modele

Możliwość ustawiania wysokiej czułości ISO pomaga w wykonywaniu
pięknych zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych bez zniekształcania
naturalnego oświetlenia i bez konieczności stosowania długich czasów otwarcia
migawki. Możliwość stosowania krótszych czasów otwarcia migawki ułatwia
wykonywanie bardziej wyrazistych zdjęć szybko poruszających się obiektów.

Matryca
CMOS wykonana
Back Illuminated
w
technologii
BSI
CMOS
Sensor

アウトラインなし

Backside Illumination
CMOS Sensor

Światło padające

Aparaty COOLPIX oznaczone logo HD mogą nagrywać filmy z rozdzielczością
1280 x 720 pikseli (720p). Modele oznaczone logo Full HD mogą nagrywać
z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli (1080p).

Wyświetlaj ulubione zdjęcia lub filmy na dużej powierzchni pojedynczo lub
w postaci pokazów slajdów uzupełnionych o muzykę i dodatkowe efekty
wizualne.

Światło padające

Prawdziwa
niezawodność

Zamiana miejscami
warstw połączeń i
fotodiod

アウトラインあり

Filmy HD

Projektor

Zastosowanie struktury z naświetlaną tylną warstwą zwiększa czułość matrycy
i ogranicza szumy, pozwalając na fotografowanie nocnych scenerii lub
w ciemnych pomieszczeniach.

Metalowa warstwa
połączeń

Filmy Full HD

Warstwa fotodiod
Metalowa warstwa
połączeń

Warstwa fotodiod

Tradycyjna matryca CMOS

Matryca CMOS wykonana w technologii BSI

Clear
ClearColor
Color
Display
Display

Wodoodporne, odporne na wstrząsy i warunki pogodowe
modele aparatów COOLPIX są na tyle mocne, aby
wytrzymać aktywne spędzanie czasu w terenie o każdej
porze roku.

Wbudowany GPS

Nowatorska technologia Clear Color Display opracowana
w firmie Nikon zapewnia żywszy i bardziej wyrazisty obraz
przy podglądzie i odtwarzaniu zdjęć.

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)
Zaawansowany układ GPS rejestruje długość i szerokość geograficzną miejsca
zrobienia zdjęcia.

Różnica w technologii Clear Color Display

Ekran
dotykowy

Wbudowana
mapa świata

Wystarczy dotknąć ekranu, aby wybrać obiekt, zablokować autofokus
i ekspozycję, wykonać zbliżenie lub przewinąć i wybrać zdjęcia do wyświetlenia.

Wygodne przypominanie miejsc, w których zostały zrobione zdjęcia, lub
przemierzonej trasy określonej na podstawie danych rejestrowanych z użyciem
modułu GPS.

System inteligentnego portretu
Fotografia 3D

Wszystkie z zaawansowanych funkcji Systemu inteligentnego portretu zostały
zaprojektowane z myślą o umożliwieniu rejestrowania wspaniałych zdjęć
portretowych w dowolnej sytuacji:
Miękki odcień skóry

Wszystkie modele

AF z priorytetem twarzy

Wszystkie modele

Wyzwalanie uśmiechem

Wszystkie modele

Uwaga: mrugnięcie

Wszystkie modele

Wykrywanie
mrugnięcia
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Redukcja efektu czerwonych oczu w aparacie

Wszystkie modele

Możliwości rejestrowania zdjęć 3D ułatwiają tworzenie
obrazów złożonych zapewniających realistyczne efekty
podczas odtwarzania na odbiornikach TV i monitorach
komputerów z obsługą technologii 3D.

Uwaga: dostępność funkcji zależy od modelu aparatu.
Zdjęcia widoczne na tej stronie to symulacja.

Dane techniczne
Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Efektywne piksele

16,1 mln

16,0 mln

16,0 mln

16,0 mln

14,1 mln

Obiektyw

NIKKOR z 14-krotnym
zoomem; 4,5–63 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 25–350 mm); f/3,3–5,9;
zoom cyfrowy: maksymalnie
2-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 700 mm)

NIKKOR z 10-krotnym
zoomem; 4,5–45 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego 35 mm
[135]: 25–250 mm); f/3,2–5,8;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 1000 mm)

NIKKOR z 5-krotnym
zoomem; 5–25 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 28–140 mm); f/3,9–4,8;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 560 mm)

NIKKOR z 5-krotnym
zoomem; 5–25 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 28–140 mm); f/3,9–4,8;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 560 mm)

NIKKOR z 5-krotnym
zoomem; 5–25 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 28–140 mm); f/3,9–5,8;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 560 mm)

Zakres
ustawiania
ostrości
(odległość od
obiektywu)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 1 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 10 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 1 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 1 cm do
nieskończoności (∞)

30 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 3 cm do
nieskończoności (∞)

Monitor

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 921 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 6,7 cm
(2,7 cala), około 230 tys.
punktów, z powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 460 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz OLED
o przekątnej 8,7 cm
(3,5 cala), około 820 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z ekranem
dotykowym i powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 460 tys.
punktów, z powłoką
przeciwodblaskową

Nośnik danych

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Czułość ISO

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 100–1600),
automatyka stałego zakresu
(ISO 100–400, 100–800),
Zdjęcia seryjne (ISO 100-1600)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–1600),
automatyka stałego zakresu
(ISO 80–400, 80–800)

ISO 125, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 125–800),
automatyka stałego zakresu
(ISO 125–400)

ISO 125, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 125–800),
automatyka stałego zakresu
(ISO 125–400)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, 6400,
automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–800),
automatyka stałego zakresu
(ISO 80–200, 80–400)

Źródła Dostarzasilania czone

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL12,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL12,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL12,
Ładowarka MH-65

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL19,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL12,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Do
nabycia
osobno

Zasilacz sieciowy EH-62F,
Zasilacz sieciowy MH-65

Zasilacz sieciowy EH-62F,
Zasilacz sieciowy MH-65

Zasilacz sieciowy EH-62F

Zasilacz sieciowy EH-62G,
Zasilacz sieciowy MH-66

Zasilacz sieciowy EH-62F,
Zasilacz sieciowy MH-65

Czas działania
akumulatora/
baterii*1

Około 250 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL12

Około 250 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL12

Około 250 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL12

Około 150 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL19

Około 220 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL12

Wymiary
(szer. x wys.
x głęb.)

Około 103,7 x 59,3 x 32,7 mm
bez części wystających*4

Około 93,0 x 56,7 x 25,4 mm
bez części wystających*4

Około 110,1 x 64,9 x 22,8 mm
bez części wystających*4

Około 99,0 x 65,2 x 18,1 mm
bez części wystających*4

Około 107,0 x 63,4 x 22,6 mm
bez części wystających *4

Masa

Około 213 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD *4

Około 160 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 178 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 138 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 186 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD *4

*1 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association dotyczącym pomiaru czasu działania baterii/
akumulatora w aparatach fotograficznych. Pomiar w temperaturze 23°C; zoom regulowany przy każdym zdjęciu, wbudowana
lampa błyskowa wyzwalana przy co drugim zdjęciu, tryb obrazu ustawiony jako Normalny.
*2 Brak zgodności z kartami pamięci MMC.
*3 Ustawienie dostępne tylko w przypadku zdjęć o rozmiarze nieprzekraczającym 3M (2048 x 1536 pikseli).
*4 Metoda notacji wymiarów i masy zgodna z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association DCG-005-2009.

Uwaga:	dostępność modeli aparatów i ich kolorów
może być różna w zależności od regionu.
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Nowość

18

Nowość

Nowość

Efektywne piksele

10,1 mln

16,0 mln

14,0 mln

12,2 mln

12,1 mln

Obiektyw

NIKKOR z 7,1-krotnym
zoomem; 6–42,6 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 28–200 mm); f/2,8–5,6;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 800 mm)

NIKKOR z 7-krotnym
zoomem; 5–35 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 28–196 mm); f/3,7–5,6;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 784 mm)

NIKKOR z 5-krotnym
zoomem; 4,6–23 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 26–130 mm); f/3,2–6,5;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 520 mm)

NIKKOR z 4,2-krotnym
zoomem; 4,3–17,9 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 24–100 mm); f/1,8–4,9;
zoom cyfrowy: maksymalnie
2-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 200 mm)

NIKKOR z 36-krotnym
zoomem; 4–144 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 22,5–810 mm); f/3,4–5,7;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 3240 mm)

Zakres ustawiania
ostrości (odległość
od obiektywu)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 2 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 3 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 10 cm do
nieskończoności (∞)

30 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 3 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 1 cm do
nieskończoności (∞)

Monitor

Ruchomy wyświetlacz LCD
z matrycą TFT o przekątnej
7,5 cm (3 cale), około 921 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 460 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z ekranem
dotykowym i powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 460 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z ekranem
dotykowym i powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 921 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z powłoką
przeciwodblaskową

Ruchomy wyświetlacz LCD
z matrycą TFT o przekątnej
7,5 cm (3 cale), około 921 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z powłoką
przeciwodblaskową

Nośnik danych

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Czułość ISO

ISO 100, 200, 400, 800, 1600,
3200, Hi 1 (odpowiednik
6400), automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 100–800),
wysoka czułość ISO
(ISO 100–1600), automatyka
stałego zakresu (ISO 100–200,
100–400), program nocny
z niskim poziomem szumów
(ISO 400–12800)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–1600),
automatyka stałego zakresu
(ISO 80–400, 80–800)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–1600),
automatyka stałego zakresu
(ISO 80–400, 80–800)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 160–1600),
automatyka stałego zakresu
(ISO 160–400, 160–800)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 160–800),
automatyczne ustawianie
wysokiej czułości ISO
(ISO 160–1600), automatyka
stałego zakresu (ISO 160–200,
160–400)

Źródła
zasilania

Dostarczone

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL14,
Ładowarka MH-24

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL12,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL19,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL12,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL5,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Do
nabycia
osobno

Zasilacz sieciowy EH-5b
ze złączem zasilania EP-5A

Zasilacz sieciowy EH-62F,
Ładowarka MH-65

Zasilacz sieciowy EH-62G,
Ładowarka MH-66

Zasilacz sieciowy EH-62F,
Ładowarka MH-65

Zasilacz sieciowy EH-62A,
Ładowarka MH-61

Czas działania
akumulatora/
baterii*1

Około 350 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL14

Około 180 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL12

Około 160 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL19

Około 240 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL12

Około 220 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL5

Wymiary
(szer. x wys.
x głęb.)

Około 116,3 x 76,9 x 48,0 mm
bez części wystających*4

Około 97,9 x 58,0 x 26,6 mm
bez części wystających*4

Około 95,0 x 56,8 x 19,9 mm
bez części wystających*4

Około 103,0 x 58,3 x 32,0 mm
bez części wystających*4

Około 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
bez części wystających*4

Masa

Około 395 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 172 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 128 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 189 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 494 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

*1 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association dotyczącym pomiaru czasu działania baterii/
akumulatora w aparatach fotograficznych. Pomiar w temperaturze 23°C; zoom regulowany przy każdym zdjęciu, wbudowana
lampa błyskowa wyzwalana przy co drugim zdjęciu, tryb obrazu ustawiony jako Normalny.
*2 Brak zgodności z kartami pamięci MMC.
*3 Ustawienie dostępne tylko w przypadku zdjęć o rozmiarze nieprzekraczającym 3M (2048 x 1536 pikseli).
*4 Metoda notacji wymiarów i masy zgodna z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association DCG-005-2009.
*5 W przypadku stosowania czterech baterii litowych Energizer® Ultimate Lithium typu AA.
*6 W przypadku stosowania dwóch baterii litowych Energizer® Ultimate Lithium typu AA.

14,1 mln

12,1 mln

14,0 mln

12,0 mln

10,1 mln

NIKKOR z 21-krotnym
zoomem; 4,5–94,5 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 25–525 mm); f/3,1–5,8;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 2100 mm)

NIKKOR z 18-krotnym
zoomem; 4,5–81 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 25–450 mm); f/3,5–5,9;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 1800 mm)

NIKKOR z 5-krotnym
zoomem; 4,6–23 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 26–130 mm); f/3,2–6,5;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 520 mm)

NIKKOR z 4-krotnym
zoomem; 4,9–19,6 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 27–108 mm); f/3,2–5,9;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 432 mm)

NIKKOR z 5-krotnym
zoomem; 4–20 mm
(odpowiednik kąta widzenia
obiektywu do formatu
małoobrazkowego (35 mm)
[135]: 28–140 mm); f/2,7–6,8;
zoom cyfrowy: maksymalnie
4-krotny (odpowiednik kąta
widzenia obiektywu do
formatu małoobrazkowego
(35 mm) [135]: około 560 mm)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 1 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 4 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 10 cm do
nieskończoności (∞)

50 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 8 cm do
nieskończoności (∞)

30 cm do nieskończoności (∞),
tryb makro: 3 cm do
nieskończoności (∞)

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 921 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), około 921 tys.
punktów i szerokim kącie
oglądania, z powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 6,7 cm
(2,7 cala), około 230 tys.
punktów, z powłoką
przeciwodblaskową

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 6,7 cm
(2,7 cala), około 230 tys.
punktów

Wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o przekątnej 6,7 cm
(2,7 cala), około 230 tys.
punktów

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–800),
tryb sportowych zdjęć seryjnych
(ISO 400–3200)

ISO 160, 200, 400, 800, 1600,
3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 160–800),
automatyka stałego
zakresu (ISO 160–400),
zdjęcia seryjne (ISO 160–3200)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–1600),
automatyka stałego zakresu
(ISO 80–400, 80–800)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–1600),
automatyka stałego zakresu
(ISO 80–400, 80–800)

Automatyczna
(automatyczne wzmocnienie
w zakresie ISO 80–1600)

Cztery baterie alkaliczne
LR6/L40 (typu AA)

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL12,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL19,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL19,
Zasilacz sieciowy EH-69P

Dwie baterie alkaliczne
LR6/L40 (typu AA)

Cztery baterie litowe
FR6/L91 (typu AA),
cztery akumulatory
niklowo-wodorkowe EN-MH2,
Zasilacz sieciowy EH-67,
Ładowarka MH-73

Zasilacz sieciowy EH-62F,
Ładowarka MH-65

Zasilacz sieciowy EH-62G,
Ładowarka MH-66

Zasilacz sieciowy EH-62G,
Ładowarka MH-66

Dwie baterie litowe
FR6/L91 (typu AA),
dwa akumulatory
niklowo-wodorkowe EN-MH2,
Zasilacz sieciowy EH-65A,
ładowarka MH-72/MH-73

Około 330 zdjęć z użyciem baterii
alkalicznych, 890 zdjęć z użyciem
baterii litowych*5 lub 520 zdjęć z
użyciem akumulatora EN-MH2

Około 270 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL12

Około 220 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL19

Około 220 zdjęć z użyciem
akumulatora EN-EL19

Około 250 zdjęć z użyciem baterii
alkalicznych, 660 zdjęć z użyciem
baterii litowych*6 lub 420 zdjęć
z użyciem akumulatora EN-MH2

Około 109,9 x 76,5 x 78,4 mm
bez części wystających*4

Około 104,8 x 62,0 x 34,6 mm
bez części wystających*4

Około 93,5 x 57,5 x 18,4 mm
bez części wystających*4

Około 93,1 x 57,1 x 20,0 mm
bez części wystających*4

Około 96,7 x 59,9 x 29,3 mm
bez części wystających*4

Około 431 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 214 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 118 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 117 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4

Około 170 g z akumulatorem
i kartą pamięci SD*4
Uwaga:	dostępność modeli aparatów i ich kolorów
może być różna w zależności od regionu.
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towarowymi odpowiednich ﬁrm. Zamieszczone w niniejszej broszurze zdjęcia na wyświetlaczach to symulacja.
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