SOM NIKON COOLPIX S2500

S2500

4-

násobné
priblíženie

12,0 6,7 cm
megapixla

(2,7-palcový)
displej LCD

SOM 1, 2, 3... ŠTART!
Škála farieb
Strieborná
EAN: 18208920570
Kód položky: VMA780E1
Čierna
EAN: 18208920617
Kód položky: VMA781E1
Červená
EAN: 18208920648
Kód položky: VMA782E1
Ružová
EAN: 18208920679
Kód položky: VMA783E1

Extrémne tenký fotoaparát COOLPIX S2500 sa zábavne používa, má príjemný vzhľad
a uľahčuje zhotovovanie nádherných fotograﬁí. Širokouhlý objektív so 4-násobným
priblížením a 12 megapixlovým obrazovým snímačom CCD zaručuje fotograﬁe
s vynikajúcimi detailmi, z ktorých možno vytvoriť skvelé zväčšeniny veľkosti plagátu.
Rôzne automatické funkcie zaručujú ostré akčné snímky a dokonalé portréty.
Tento spoľahlivý a úžasne zábavný fotoaparát umožňuje užívať si bezstarostné
snímanie štýlovým spôsobom.

Hlavné funkcie:
Nádherné snímky: vďaka 12-megapixlovému obrazovému snímaču CCD,
širokouhlému objektívu NIKKOR so 4-násobným priblížením a štyrom technológiám
proti rozmazaniu snímok.

Odporúčaná maloobchodná cena

99 €
Dátum uvedenia do predaja

Bezstarostný štýl: pýši sa úzkym 20 mm telom, ktoré môžete jednoducho brávať
všade so sebou.
Nenáročné snímanie: s množstvom automatických funkcií vrátane automatického
výberu motívov, sledovania objektov a systémom inteligentných portrétov.
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Séria S

TECHNICKÉ PARAMETRE
FOTOAPARÁTU S2500
Efektívny počet pixlov

12,0 megapixla

Obrazový snímač

1/2,3 palca RGB CCD

Objektív

Objektív NIKKOR so 4-násobným optickým priblížením

Ohnisková vzdialenosť

4,9 – 19,6 mm (ekvivalent rozsahu 27 – 108 mm vo formáte 35 mm [135])

Clona

f/3,2 až f/5,9

Konštrukcia objektívu

6 prvkov v 5 skupinách

Digitálne priblíženie

Maximálne 4-násobné (ekvivalent vo formáte 35 mm: približne 432 mm)

Zaostrovací rozsah (od objektívu)

Približne 50 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení), približne 50 cm až nekonečno (pri nastavení
teleobjektívu), režim makrosnímok: približne 8 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení)

Stabilizácia obrazu (VR)

Elektronická

Citlivosť ISO (štandardná
výstupná citlivosť)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000), automatická (ISO 80 – 1600),
automatická regulácia v pevnom rozsahu (ISO 80 – 400, ISO 80 – 800)

Monitor LCD

6,7 cm (2,7-palcový) monitor TFT LCD (HVGA) približne so 460 000 bodmi, [odolný dotykový panel]
s technológiou Clear Color Display, antireﬂexnou vrstvou a reguláciou jasu

Pamäťové médiá

Interná pamäť (približne 16 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

Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL19 (700 mAh), sieťový zdroj EH-62G (voliteľný)

Počet záberov na jedno nabitie2
(výdrž batérií)

Približne 220 snímok pri použití batérie EN-EL19

Rozmery (šírka x výška x hĺbka)

Približne 93,1 x 57,1 x 20,0 mm (bez výčnelkov)

Hmotnosť3

Približne 118 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-66

EN-EL19

EH-62G

Puzdro

