JSEM NIKON COOLPIX L23

L23

5×
zoom

Barevná provedení
Silver
EAN: 18208920754
Kód položky: VMA750E1
Black
EAN: 18208920778
Kód položky: VMA751E1
Red
EAN: 18208920792
Kód položky: VMA752E1
Pink (od 04/2011)
EAN: 18208920815
Kód položky: VMA753E1
Blue
EAN: 18208920846
Kód položky: VMA754E1

10,1 6,7cm
milionů
pixelů

(2,7“)

LCD monitor

JSEM VÁŠ PRVNÍ NIKON
COOLPIX L23 je perfektní fotoaparát pro nováčky v oblasti fotograﬁe, který umožní
každému snadno pořizovat vynikající snímky. Širokoúhlý objektiv s 5× zoomem nabízí
dostatečnou míru tvůrčí svobody pro zachycení všech motivů od ostrých snímků
blízkých objektů až po skvělé skupinové snímky. Zjednodušený automatický režim
optimalizuje všechna nastavení fotoaparátu pro dosažení lepších výsledků
a inteligentní portrétní systém Nikon zaručuje vždy perfektní portrétní snímky. A díky
kompatibilitě s tužkovými bateriemi AA a štíhlému tělu lze tento fotoaparát snadno
napájet a mít stále při sobě.

Klíčové vlastnosti:
Špičková kvalita obrazu: širokoúhlý objektiv NIKKOR s 5× zoomem, 6,7cm (2,7“)
LCD monitor a obrazový snímač CCD s 10,1 milionů pixelů.

Doporučená prodejní cena

69 €, 1 790 Kč
Datum zahájení prodeje

Jednoduché ovládání: prakticky rozmístěné ovládací prvky a automatizované
pomocné technologie včetně zjednodušeného automatického režimu a automatické
volby motivových programů. Napájení pomocí čtyř tužkových baterií AA.
Štíhlé tělo pro vynikající přenosnost: elegantní design dostupný v širokém
spektru stylových barevných provedení.
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Série S

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
FOTOAPARÁTU L23
Počet efektivních pixelů

10,1 milionů pixelů

Obrazový snímač

(1/2,9”) RGB CCD snímač

Objektiv

Objektiv NIKKOR s 5× optickým zoomem

Ohnisková vzdálenost

4-20 mm (ekvivalent 28-140 mm u kinoﬁlmu)

Světelnost

f/2,7 až f/6,8

Konstrukce objektivu

6 čoček/5 členů (jeden optický člen ze skel ED)

Digitální zoom

Max. 4× (ekvivalent cca 560 mm u kinoﬁlmu)

Rozsah zaostření (od objektivu)

Cca 30 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 60 cm až nekonečno
(při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti), režim Makro: cca 3 cm až nekonečno (při nastavení
nejkratší ohniskové vzdálenosti)

Redukce vibrací (VR)

Elektronická

Citlivost ISO (standardní výstupní
citlivost)

Auto (ISO 80 až ISO 1600)

LCD monitor

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

Paměťová média

Interní paměť (cca 22 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

Dvě tužkové baterie velikosti AA/R6 (alkalické/lithiové: volitelné příslušenství), dobíjecí Ni-MH baterie
EN-MH2-B2 (2 baterie: volitelné příslušenství), dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH2-B4 (4 baterie: volitelné
příslušenství), síťový zdroj EH-65A (volitelné příslušenství)

Počet snímků na jedno
nabití baterií2
(výdrž baterií)

Cca 250 snímků (s alkalickými bateriemi)

Rozměry (šířka × výška × hloubka)

Cca 96,7 × 59,9 × 29,3 mm (bez výstupků)

Hmotnost3

Cca 170 g (včetně baterií 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-72

EN-MH2-B2

EH-65A

Pouzdro

