JSEM NIKON COOLPIX S3100
S3100

Barevná provedení
Silver
EAN: 18208921386
Kód položky: VMA710E1
Black
EAN: 18208921416
Kód položky: VMA711E1
Red
EAN: 18208921447
Kód položky: VMA712E1
Yellow
EAN: 18208921478
Kód položky: VMA713E1
Purple
EAN: 18208921515
Kód položky: VMA714E1
Blue
EAN: 18208921553
Kód položky: VMA715E1
Pink
EAN: 18208921591
Kód položky: VMA716E1
Doporučená prodejní cena

129 €, 3 290 Kč
Datum zahájení prodeje

5×
zoom

14

milionů
pixelů

6,7cm
(2,7“)

LCD monitor

JSEM VAŠE PRVNÍ LÁSKA
Elegantní fotoaparát COOLPIX S3100 je dostatečně štíhlý, aby se vešel do každé
kapsy, a je tak perfektním doplňkem pro každého, kdo chce stylově zachycovat
všechny životní události. Přístroj je zkonstruovaný tak, aby poskytoval vynikající
výsledky, nabízí širokoúhlý objektiv s 5× zoomem a je vybavený pokročilými
automatickými funkcemi pro snadné získání vynikajících snímků a HD videosekvencí.
Vybavení fotoaparátu doplňuje široká nabídka snadno použitelných ﬁltrových efektů,
které umožňují přímo v tomto kompaktním přístroji tvůrčím způsobem upravovat
pořízené snímky.

Klíčové vlastnosti:
Štíhlý vzhled a stylové snímky: extrémně ploché tělo (přibližná tloušťka: 18,4 mm)
dostupné v široké nabídce výrazných barevných provedení. Zabudované ﬁltrové efekty
pro snadné získání unikátních snímků.
Vynikající snímky: přesný širokoúhlý objektiv NIKKOR s 5× zoomem, obrazový
snímač CCD s 14 miliony pixelů a 6,7cm (2,7“) LCD monitor.
Záznam videosekvencí HD 720p: samostatné tlačítko pro záznam videosekvencí
usnadňující zahájení záznamu probíhající akce.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
FOTOAPARÁTU S3100
Počet efektivních pixelů

14 milionů pixelů

Obrazový snímač

(1/2,3”) RGB CCD snímač

Objektiv

Objektiv NIKKOR s 5× optickým zoomem

Ohnisková vzdálenost

4,6-23 mm (ekvivalent 26-130 mm u kinoﬁlmu)

Světelnost

f/3,2 až 6,5

Konstrukce objektivu

6 čoček/5 členů

Digitální zoom

Max. 4× (ekvivalent cca 520 mm u kinoﬁlmu)

Rozsah zaostření (od objektivu)

Cca 50 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 80 cm až nekonečno
(při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti); režim Makro: cca 10 cm až nekonečno (při nastavení
nejkratší ohniskové vzdálenosti)

Redukce vibrací (VR)

Elektronická

Citlivost ISO (standardní výstupní
citlivost)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4320 × 3240), Automatická regulace citlivosti (ISO 80 až
ISO 1600), Automatická regulace v pevném rozsahu (ISO 80 až ISO 400, ISO 80 až ISO 800)

LCD monitor

6,7 cm (2,7“) TFT LCD monitor s cca 230 000 pixely (QVGA), antireﬂexní vrstvou a regulací jasu

Paměťová média

Interní paměť (cca 45 MB), paměťové karty SD/SDHC/SDXC1

Videosekvence

HD 720p: 1280 × 720 (30 obr./s), TV video 640: 640 × 480 (30 obr./s), Malá velikost 320: 320 × 240
(30 obr./s)

Rozhraní/Přímý tisk – kompatibilita

Hi-Speed USB/PictBridge

Zdroje energie

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19 (700 mAh), síťový zdroj EH-62G (volitelné příslušenství)

Počet snímků na jedno
nabití baterie2
(výdrž baterie)

Cca 220 snímků s baterií EN-EL19

Rozměry (šířka × výška × hloubka)

Cca 93,5 × 57,5 × 18,4 mm (bez výstupků)

Hmotnost3

Cca 118 g (včetně baterie a paměťové karty SD)

*1 Paměťové karty MMC nejsou podporovány
*2 Hodnoty podle standardů CIPA pro měření výdrže baterií do fotoaparátů
*3 Podle standardů CIPA, DCG-005-2009

Doporučené příslušenství

MH-66

EN-EL19

EH-62G

Pouzdro

