JSEM NIKON COOLPIX P500
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JSEM SVĚT VE VAŠICH RUKOU
Kompaktní fotoaparát s vynikajícím výkonem a neuvěřitelným rozsahem zoomu,
COOLPIX P500, je vybaven skvělým objektivem s 36× zoomem, výklopným LCD
monitorem a záznamem Full HD videosekvencí. Působivý zoom nabízí ohniskové
vzdálenosti od širokoúhlého objektivu až po superteleobjektiv a výklopný monitor
přístroje usnadňuje fotografování z nadhledu a podhledu. V kombinaci s obrazovým
snímačem CMOS využívajícím technologii osvětlení ze zadní strany nabízí fotoaparát
takovou míru tvůrčí svobody, která umožňuje pořizovat fantastické snímky na
libovolném místě – a při libovolném osvětlení.
Barevná provedení
Black
EAN: 18208921157
Kód položky: VMA670E1
Doporučená prodejní cena

399 €, 9 990 Kč
Datum zahájení prodeje

3. března 2011

Klíčové vlastnosti:
Vysoce výkonný zoom ve snadno přenosném těle: přesný objektiv NIKKOR
s 36× zoomem a ohniskovými vzdálenostmi od 22,5mm širokoúhlého objektivu až po
810mm superteleobjektiv (ekvivalent u kinoﬁlmu).
Špičkové snímky v libovolné situaci: díky obrazovému snímači CMOS s technologií
osvětlení ze zadní strany a 12,1 milionů pixelů, všestrannému výklopnému 7,5 cm (3“)
LCD monitoru s 921 000 pixely a expozičním režimům P, S, A a M.
Videosekvence Full HD 1080p se stereofonním zvukem: možnost použití
optického zoomu a automatického zaostřování během záznamu videosekvence,
funkce zpomaleného a zrychleného záznamu. Fotoaparát je vybaven bočním
ovladačem zoomu pro stabilní držení.

Séria S

TECHNICKÉ SPECIFIKACE FOTOAPARÁTU P500
Počet efektivních pixelů

12,1 milionů pixelů

Obrazový snímač

(1/2,3“) obrazový snímač RGB CMOS

Objektiv

Objektiv NIKKOR s 36× optickým zoomem

Ohnisková vzdálenost

4-144 mm (ekvivalent 22,5-810 mm u kinoﬁlmu)

Světelnost

f/3,4 až 5,7

Konstrukce objektivu

14 čoček/9 členů (jeden optický člen ze skel ED)

Digitální zoom

Max. 4× (ekvivalent cca 3240 mm u kinoﬁlmu)

Rozsah zaostření
(od objektivu)

Cca 50 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 220 cm až nekonečno
(při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti); režim Makro: cca 1 cm až nekonečno (při nastavení
střední ohniskové vzdálenosti)

Redukce vibrací (VR)

Pohybem obrazového snímače + elektronická (statické snímky)

Hledáček

Barevný TFT LCD hledáček, 0,6 cm/0,24“, cca 230 000 pixelů, nastavitelná dioptrická korekce

Citlivost ISO (standardní
výstupní citlivost)

ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 × 3000), automatická regulace citlivosti ISO (ISO 160 až ISO
800), automatická regulace v pevném rozsahu (ISO 160 až ISO 200, ISO 160 až ISO 400)

LCD monitor

7,5 cm (3“) výklopný TFT LCD monitor s cca 921 000 pixely (VGA), širokým pozorovacím úhlem,
technologií Clear Color Display, antireﬂexní vrstvou a regulací jasu

Paměťová média

Interní paměť (cca 120 MB), paměťové karty SD/SDHC/SDXC11

Videosekvence

HD 1080p: 1920 × 1080/30 obr./s, HD 720p: 1280 × 720/30 obr./s, iFrame 540: 960 × 540 (30 obr./s),
VGA: 640 × 480/30 obr./s

HS video

• (15/60/120/240 obr./s, němé)

Rozhraní/Přímý tisk – kompatibilita

Hi-Speed USB/PictBridge

Zdroje energie

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL5 (1100 mAh), síťový zdroj EH-62A (volitelné příslušenství)

Počet snímků na jedno nabití2
(výdrž baterie)

Cca 220 snímků s baterií EN-EL5

Rozměry
(šířka × výška × hloubka)

Cca 115,5 × 83,5 × 102,5 mm (bez výstupků)

Hmotnost3

Cca 494 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
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