SOM NIKON COOLPIX L23

L23

5-

násobné
priblíženie

Škála farieb
Strieborná
EAN: 18208920754
Kód položky: VMA750E1
Čierna
EAN: 18208920778
Kód položky: VMA751E1
Červená
EAN: 18208920792
Kód položky: VMA752E1
Ružová (od 04/2011)
EAN: 18208920815
Kód položky: VMA753E1
Modrá
EAN: 18208920846
Kód položky: VMA754E1

10,1 6,7 cm
megapixla

(2,7-palcový)
displej LCD

SOM TVOJ PRVÝ NIKON
Fotoaparát COOLPIX L23 je ideálny pre začínajúcich fotografov, pretože uľahčuje
snímanie nádherných snímok. Širokouhlý objektív s 5-násobným priblížením ponúka
voľnosť zachytávania všetkého od ostrých makrosnímok až po nádherné skupinové
fotograﬁe. Jednoduchý automatický režim optimalizuje všetky nastavenia fotoaparátu,
aby sa dosiahli vynikajúce výsledky, a systém inteligentných portrétov od spoločnosti
Nikon zaručuje vždy dokonalé portréty. Fotoaparát je kompatibilný s batériami veľkosti
AA, pýši sa tenkým telom, ľahko sa napája a jednoducho sa kamkoľvek prenáša.

Hlavné funkcie:
Vynikajúca kvalita snímok: vďaka širokouhlému objektívu NIKKOR s 5-násobným
priblížením, 6,7-centimetrovému (2,7-palcovému) monitoru LCD a 10,1-megapixlovému
obrazovému snímaču CCD.

Odporúčaná maloobchodná cena

69 €
Dátum uvedenia do predaja

Jednoduché ovládanie: pohodlne umiestnené ovládacie tlačidlá a užitočné
automatické technológie vrátane jednoduchého automatického režimu a automatického
výberu motívov. Napája sa batériami veľkosti AA.
Úzke telo umožňuje vynikajúcu prenosnosť: elegantný dizajn je dostupný
v rôznych štýlových farbách.
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Séria S

TECHNICKÉ PARAMETRE
FOTOAPARÁTU L23
Efektívny počet pixlov

10,1 megapixla

Obrazový snímač

1/2,9 palca RGB CCD

Objektív

Objektív NIKKOR s 5-násobným optickým priblížením

Ohnisková vzdialenosť

4,0 – 20,0 mm (ekvivalent rozsahu 28 – 140 mm vo formáte 35 mm)

Clona

f/2,7 až f/6,8

Konštrukcia objektívu

6 prvkov v 5 skupinách (jeden prvok zo skla ED)

Digitálne priblíženie

Maximálne 4-násobné (ekvivalent vo formáte 35 mm: približne 560 mm)

Zaostrovací rozsah (od objektívu)

Približne 30 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení), približne 60 cm až nekonečno (pri nastavení
teleobjektívu), režim makrosnímok: približne 3 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení)

Stabilizácia obrazu (VR)

Elektronická

Citlivosť ISO (štandardná
výstupná citlivosť)

Automatická (ISO 80 – 1600)

Monitor LCD

6,7 cm (2,7-palcový) monitor TFT LCD (QVGA) približne s 230 000 bodmi, s vrstvou AG a reguláciou jasu

Pamäťové médiá

Interná pamäť (približne 22 MB), pamäťová karta SD/SDHC/SDXC1

Videosekvencie

VGA: 640 x 480 (30 snímok za sekundu), QVGA: 320 x 240 (30 snímok za sekundu)

Rozhranie a kompatibilita
s funkciou priamej tlače

Hi-Speed USB a PictBridge

Zdroje napájania

Dve batérie veľkosti R6/AA (alkalické alebo lítiové: voliteľné), nabíjateľné batérie Ni-MH EN-MH2-B2
(dve batérie: voliteľné) alebo nabíjateľné batérie Ni-MH EN-MH2-B4 (štyri batérie: voliteľné), sieťový zdroj
EH-65A (voliteľný)

Počet záberov na jedno nabitie2
(výdrž batérií)

Približne 250 záberov (pri použití alkalických batérií)

Rozmery (šírka x výška x hĺbka)

Približne 96,7 x 59,9 x 29,3 mm (bez výčnelkov)

Hmotnosť3

Približne 170 g (vrátane batérií a pamäťovej karty SD)

*1 Nie je kompatibilný s kartou Multi Media Card (MMC)
*2 Podľa noriem asociácie CIPA na meranie výdrže batérií
*3 Podľa smerníc asociácie CIPA, DCG-005-2009

Odporúčané príslušenstvo

MH-72

EN-MH2-B2

EH-65A

Puzdro

