JSEM NIKON COOLPIX S5100

S5100

5x
zoom

12,2 6,7cm
milionů
pixelů

(2,7“) LCD
monitor

Barevná provedení
Champagne Silver
EAN 182089 1994 9
Kód položky VMA640E1
Black
EAN 182089 1997 0
Kód položky VMA641E1
Red
EAN 182089 2001 3
Kód položky VMA642E1
Purple
EAN 182089 2006 8
Kód položky VMA644E1
Blue
EAN 182089 2009 9
Kód položky VMA645E1

Doporučená prodejní cena

139 €, 3 590 Kč
Datum zahájení prodeje

JSEM SAMÁ ZÁBAVA
Zachyťte snadno noc i den fotoaparátem COOLPIX S5100 - perfektním
společníkem pro zábavné strávení víkendu. Ať již chcete zachytit akci na
tanečním parketě nebo pořídit romantické snímky večeří při svíčkách,
vynikající vybavení tohoto fotoaparátu pro fotografování za nízké hladiny
osvětlení vždy zaručí perfektní snímky. A když vyjde slunce, je zde inteligentní
portrétní systém Nikon, který je připraven na snídani s přáteli stejně jako vy.
Klíčové vlastnosti:
Potěšení pro každého se smyslem pro perfektní styl: ploché provedení pro
snadné přenášení v kapse bundy nebo příručním zavazadle a šest skvělých
barevných verzí.
Vynikající výkonnost ve dne i v noci: pět technologií pro snížení rizika
rozmazání snímků, záznam brilantních HD videosekvencí, širokoúhlý
objektiv NIKKOR s 5x zoomem a 12,2 milionů pixelů.
Neuvěřitelně snadné ovládání: inteligentní portrétní systém Nikon,
sledování objektu a vysoce praktický zjednodušený automatický režim.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
FOTOAPARÁTU S5100
Počet efektivních pixelů

12,2 milionů pixelů

Obrazový snímač

11 mm (1/2,3“) RGB CCD snímač, celkem 12,39 milionů pixelů

Objektiv

Objektiv NIKKOR s 5x optickým zoomem

Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu

5 až 25 mm (ekvivalent 28-140 mm u kinoﬁlmu)
f/2,7-6,6
7 čoček/6 členů (bez optických skel ED)

Digitální zoom

Max. 2x (ekvivalent cca 280 mm u kinoﬁlmu)

Rozsah zaostření
(od objektivu)

Cca 45 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 70 cm až
nekonečno (při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti) Režim Makro: cca 2 cm až
nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti)

Redukce vibrací (VR)

Optická

LCD monitor

6,7 cm (2,7“) TFT LCD monitor, cca 230 000 pixelů (QVGA), antireﬂexní vrstva a regulace jasu

Paměťová média

Interní paměť (cca 32 MB), paměťové karty SD/SDHC*1

Citlivost ISO (standardní
výstupní citlivost)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 × 3000), Auto (ISO 100-1600), automatická regulace
v pevném rozsahu (ISO 100-400/ISO 100-800)

Detekce tváří/maximální
počet detekovaných tváří

Detekce tváří, Priorita expozice na tvář, Zvětšení obličeje pro až 12 tváří osob

Rozhraní/Přímý
tisk - kompatibilita

Hi-Speed USB/PictBridge

Zdroje energie

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10 (740 mAh), síťový zdroj EH-62D (volitelné příslušenství)

Počet snímků na jedno
nabití (výdrž baterie)*2

Cca 200 snímků s baterií EN-EL10

Rozměry (šířka × výška ×
hloubka)

Cca 97,1 × 56,9 × 21,6 mm (bez výstupků)

Hmotnost*3

Cca 132 g (včetně baterie a paměťové karty SD), cca 115 g (pouze tělo fotoaparátu)

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

Doporučené příslušenství
EN-EL10

MH-63

EH-62D

Pouzdro

