JSEM NIKON COOLPIX S2500

S2500

4×
zoom

12

milionů pixelů

6,7cm
(2,7“)

LCD monitor

JSEM PŘIPRAVEN, POZOR, TEĎ!
Barevná provedení
Silver
EAN: 18208920570
Kód položky: VMA780E1
Black
EAN: 18208920617
Kód položky: VMA781E1
Red
EAN: 18208920648
Kód položky: VMA782E1
Pink
EAN: 18208920679
Kód položky: VMA783E1
Doporučená prodejní cena

99 €, 2 490 Kč

Zábavný fotoaparát s přitažlivým vzhledem a velmi plochým provedením, COOLPIX S2500,
umožňuje každému pořizovat vynikající snímky. Širokoúhlý objektiv s 4× zoomem
a obrazový snímač CCD s 12 miliony pixelů společně poskytují výjimečně detailní snímky,
které lze skvěle zvětšovat do velikosti plakátů. Množství automatických funkcí zaručuje
ostré akční snímky a perfektní portréty. Spolehlivý a neuvěřitelně zábavný fotoaparát,
který je stylovým nástrojem pro bezproblémové fotografování.

Klíčové vlastnosti:
Překrásné snímky: obrazový snímač CCD s 12 miliony pixelů, širokoúhlý objektiv
NIKKOR s 4× zoomem a čtyři technologie pro redukci rozmazání snímků.
Snadná přenosnost: ploché tělo s tloušťkou 20 mm, které lze mít snadno stále
při sobě.
Fotografování bez námahy: množství automatizovaných funkcí včetně automatické
volby motivových programů, sledování objektu a inteligentního portrétního systému.

Datum zahájení prodeje

24. února 2011

Série S

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
FOTOAPARÁTU S2500
Počet efektivních pixelů

12 milionů pixelů

Obrazový snímač

(1/2,3”) RGB CCD snímač

Objektiv

Objektiv NIKKOR s 4× optickým zoomem

Ohnisková vzdálenost

4,9-19,6 mm (ekvivalent 27-108 mm u kinoﬁlmu)

Světelnost

f/3,2 až f/5,9

Konstrukce objektivu

6 čoček/5 členů

Digitální zoom

Max. 4× (ekvivalent cca 432 mm u kinoﬁlmu)

Rozsah zaostření (od objektivu)

Cca 50 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 50 cm až nekonečno
(při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), režim Makro: cca 8 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 (4000 × 3000), 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 16 MB), paměťové karty SD/SDHC/SDXC1

Videosekvence

VGA: 640 × 480 (30 obr./s), QVGA: 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 93,1 × 57,1 × 20 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

