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Digitální fotoaparát

COOLPIX 2000
3 x  Z o o m  N i k k o r 2  m i l i o n y  e f e k t i v n í c h  p i x e l Û 5  m o t i v o v ˘ c h  p r o g r a m Û

ZachyÈte digitálnû ‰Èastné okamÏiky Va‰eho Ïivota
Cel˘ oceán radosti mÛÏete zachytit a sdílet s ostatními. S fotoaparátem COOLPIX 2000 to jde snadno – a digitálnû. PusÈte se do toho a uvidíte, kolik úsmûvÛ
mÛÏete zachytit Va‰ím pfiístrojem COOLPIX 2000. Je to snadné.

Snadné fotografování
3x ZOOM NIKKOR
COOLPIX 2000 je vybaven vynikajícím objektivem
Nikkor, kter˘ obsahuje 3x optick˘ zoom, a rovnûÏ
2,5x zoom digitální.

VOLIâ PROVOZNÍCH REÎIMÒ

Natoãení voliãe provozních reÏimÛ do polohy odpovídající fotografovanému motivu je v‰e, co je tfieba udûlat
pro dosaÏení optimálního v˘sledku.
Pro maximální usnadnûní práce mÛÏete nastavit voliã do polohy AUTO nebo mÛÏete pouÏít jeden z pûti
voliteln˘ch motivov˘ch programÛ.

5 motivov˘ch programÛ pro lep‰í snímky

Portrét [s]
ZdÛrazÀuje fotografovan˘ objekt
pfiíjemn˘m rozostfiením pozadí
snímku.

Noãní portrét [ff]
Tento program kombinuje
osvûtlení objektu v popfiedí
zábleskem vestavûného blesku
a expozici pozadí snímku dlouh˘m
ãasem závûrky. V˘sledkem je
vyrovnaná expozice popfiedí
a pozadí snímku.

Párty/interiér [dd]
Odkr˘vá detaily spofie
osvûtlen˘ch míst. V pfiípadû
potfieby automaticky odpaluje
vestavûn˘ blesk.

Protisvûtlo [cc]
Program vyuÏívá vestavûn˘ blesk
fotoaparátu k zamezení
podexpozice objektÛ v protisvûtle

PláÏ/sníh [gg]
Program slouÏí k vûrnému
zachycení lesku bly‰tících se
vodních ploch nebo zasnûÏen˘ch
plání.

VIDEOSEKVENCE
Nûkdy statick˘ obraz nestaãí – reÏim videosekvence umoÏÀuje zachytit
akãní dûj ve dvacetisekundové videosekvenci (bez zvuku).

ZOBRAZENÍ RYCHLÉHO NÁHLEDU SNÍMKU
SlouÏí k okamÏité kontrole snímku na LCD monitoru bezprostfiednû po
expozici, bez nutnosti pfiepnutí fotoaparátu do pfiehrávacího reÏimu.

Snadné sdílení snímkÛ
SNADNÁ DOSTUPNOST PAPÍROV¯CH FOTOGRAFIÍ
COOLPIX 2000 Vám dává pro dosaÏení vysoce kvalitních papírov˘ch
fotografií na v˘bûr nûkolik moÏností. Mnoho tiskáren pro domácí pouÏití
nyní dovoluje tisknout pfiímo z pamûÈov˘ch karet, bez nutnosti mít k
dispozici poãítaã. Pro pfiehlednûj‰í archivaci snímkÛ mÛÏete vyuÏít poãítaã,
kter˘ se tak stane Va‰í digitální fotoknihovnou, kde navíc mÛÏete snadno
urãovat velikost ti‰tûn˘ch snímkÛ. Ale i v pfiípadû, Ïe nevlastníte poãítaã,
staãí pouze vzít pamûÈovou kartu CF a odnést ji do nejbliÏ‰í digitální
fotolaboratofie, kde Vám zhotoví poÏadované snímky.

NIKON VIEW 5: Tento exkluzivní prohlíÏeã firmy Nikon pfiidává digitální fotografii
více zábavy a pohodlí. UmoÏÀuje zobrazit v‰echny snímky zkopírované 
do poãítaãe souãasnû ve formû mal˘ch náhledÛ pro dokonal˘ pfiehled. Nalezli jste
snímek, kter˘ Vás zaujal? Staãí na nûj poklepat, a ihned se zobrazí ve vût‰í
velikosti, poskytující více detailÛ. ProhlíÏeã umoÏÀuje sestavení slide show, a pfiím˘
tisk zvolen˘ch snímkÛ. Dále je zde napfiíklad vytváfiení mal˘ch kopií snímkÛ pro
zaslání pomocí e-mailu, resp. pro instalaci na web – to v‰e je pro Nikon View 5
hraãkou.

COOLPIX 2000 ãiní v‰e tak snadn˘m!



Neuvûfiitelná kvalita obrazu
Vysoce v˘konn˘ objektiv Nikkor s osminásobn˘m rozsahem zoomu

Firma Nikon aplikovala pfii v˘robû tohoto nového objektivu s rozsahem ohniskov˘ch vzdáleností 8,9 – 71,2 mm (ekvivalent
35 – 280 mm u kinofilmu), poskytujícího plnou svobodu pfii kompozici obrazu, svou svûtovû proslulou optickou technologii.
PouÏité dvû ãoãky z ED skla minimalizují barevnou vadu, s v˘sledn˘m ostr˘m a brilantním obrazem z prakticky jakékoli
perspektivy. COOLPIX 5700 navíc obsahuje 4x digitální zoom, roz‰ifiující rozsah ohniskov˘ch vzdáleností na úÏasn˘ch 1120
mm (ekvivalent u kinofilmu).

1x ekv. 35 mm

2x ekv. 70 mm

8x ekv. 280 mm

32x 4x digitální zoom
(ekv. 1200 mm)

3x ekv. 280 mm

5 milionÛ efektivních pixelÛ
2/3“ CCD snímaã s ‰irok˘m dynamick˘m rozsahem, v kombinaci s objektivem 8x Zoom-Nikkor ED a 5 miliony efektivních

pixelÛ, produkuje brilantní barevné snímky s jemn˘m odstupÀováním polotónÛ a vysok˘m rozli‰ením jemn˘ch detailÛ.

Maximální velikost zaznamenávaného obrazu 2560 x 1920 pixelÛ zaruãuje reprodukci jemn˘ch detailÛ na fotografiích

pfiesahujících formát A3 (297 x 420 mm).

Pokrokov˘ algoritmus Nikon pro zpracování obrazu
Neúnavn˘ v˘zkum a anal˘za zpracování obrazu dovedly Nikon k algoritmu, dosahujícímu vynikajícího barevného podání

a vyváÏení bílé. To umoÏÀuje fotoaparátu COOLPIX 5700 zachytit ‰irok˘ tonální rozsah a jemné pfiechody polotónÛ. Staãí

jedin˘ pohled na zhotoven˘ snímek, a okamÏitû poznáte v˘hody pokrokové technologie firmy Nikon.

Mûfiení expozice
Pro optimální expozici snímku i v nejextrémnûj‰ích snímacích podmínkách obsahuje COOLPIX 5700 exkluzivní mûfiení firmy

Nikon – matricové mûfiení s 256 segmenty [q], integrální mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem [w] a bodové mûfiení

expozice [e]. 

Bodové mûfiení expozice s vazbou na aktivní zaostfiovací pole dovoluje snadno orientovat zónu mûfiení expozice do

nejdÛleÏitûj‰í ãásti kompozice snímku.

Mikrofon
Tlaãítko volby expoziãních reÏimÛ
Tlaãítko korekce expozice
Tlaãítko spou‰tû
Hlavní vypínaã
Indikace samospou‰tû /reflektor 
pfiedblesku proti ãerven˘m oãím / 
kontrolní indikace expozice snímku

Objektiv

âidlo blesku
V˘klopn˘ blesk

Posuvn˘ voliã dioptrické korekce
Konektor DC-IN

Konektor A/V

Digitální konektor
(USB 1.1/dálkové ovládání)

Tlaãítko nastavení kvality/velikosti obrazu
Tlaãítko blesku/nastavení citlivosti ISO

Reproduktor
Tlaãítko MF

Tlaãítko AE / AF lock

Kontrolní panel
SáÀky pro upevnûní pfiíslu‰enství

Elektronick˘ hledáãek

Monitor

Tlaãítko aktivace 
monitoru / tlaãítko SEL

Tlaãítko osvûtlení ontrolního panelu
Tlaãítko FUNC

Pfiíkazov˘ voliã
Tlaãítka zoomu

Oãko pro upevnûní fiemínku

Tlaãítko MENU
Voliã provozních reÏimÛ

    Tlaãítko zobrazení rychlého
náhledu snímku

Kryt prostoru pro pamûÈovou kartu
Multifunkãní voliã

Tlaãítko DELETE
Tlaãítko DISPLAY

Sluneãní clona
HR-E5700

·irokoúhlá pfiedsádka
WC-E80

0,8x

Telepfiedsádka 
TC-E15ED

Blesky Nikon
Speedlight***

Redukãní 
krouÏek 
UR-E8

TV**

AV kabel

PamûÈové karty 
CompactFlash™ typ I

PamûÈové karty CF typ II/
pevné disky microdrive™**

PC Card adaptér
EC-AD1

PC Card adaptér pro
karty CF typ II**

Tiskárny**

WWW**

PC**

Battery Pack
MB-E5700

1x 6V lithiová baterie
2CR5/DL245

6x 1,5 V tuÏková 
AA baterie** LR6*

SíÈov˘ zdroj
EH-53

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL1

Nabíjeãka
MH-53

USB kabel UC-E1

Kabelové dálkové
ovládání MC-EU1

Ostatní pfiíslu‰enství
- mûkké pouzdro CS-CP11
- fiemínek
- krytka objektivu LC-CP10, atd.* rovnûÏ lze pouÏít 1,5 V lithiové, 1,2V NiMH resp. 1,2 V NiCd baterie

** nejedná se o v˘robek firmy Nikon
*** blesky SB-29/27/23 pouÏívejte v kombinaci s TTL kabelem SC-17

Tlaãítka a ovládací prvky fotoaparátu

Systém



Digitální fotoaparát

COOLPIX 5700
8x Zoom Nikkor ED 5 milionÛ efektivních pixelÛ Elektronick˘ hledáãek a nastaviteln˘ LCD monitor. Tûlo z hofiãíkového odlitku

Totálnû elektronick˘.
Totálnû pfiitaÏliv˘.

ZZkkrrááttkkaa  NNiikkoonn
Nikon: Firma, která je pfiipravena pfiijmout ty nejtûÏ‰í v˘zvy a odpovûdût
inovativním fie‰ením. ¤e‰ení, jako je rychl˘, v˘konn˘ a vedoucí digitální
fotoaparát ve své tfiídû, funkãnû propracovan˘ a plnû uÏivatelsky ovladateln˘,
kreativní a inspirující. Vskutku v˘zva, na níÏ je odpovûdí realizace nového
fotoaparátu COOLPIX 5700.

Nejlep‰ím zpÛsobem, jak poznat a ocenit hodnotu a krásu tohoto pfiístroje, je
vzít jej do rukou. Pocítíte, Ïe byl vytvofien právû pro Vás, se sv˘mi jemn˘mi,
obl˘mi tvary a inteligentním, ergonomick˘m designem. Budete chtít okamÏitû
vzít COOLPIX 5700, a vyuÏít své tvÛrãí schopnosti na maximum…a je‰tû více.

COOLPIX 5700, spolu s úÏasn˘m digitálním v˘konem, prvotfiídní optikou a
pohotovostí revoluãního designu vzbuzuje pfiesnû ten pocit, po jakém jste u
digitálního fotoaparátu touÏili. Zkuste COOLPIX 5700 a budete mít nástroj,
kter˘ vyuÏije moÏnosti digitální fotografie na maximum

■ 8x Zoom Nikkor s rozsahem ohniskov˘ch vzdáleností 35 – 280 mm*; dva 
optické ãleny z ED skla

■ 5 milionÛ efektivních pixelÛ plus pokrokov˘ algoritmus Nikon pro zpracování
obrazu, a velkoplo‰n˘ 2/3“ CCD snímaã

■ Tûlo z hofiãíkového odlitku s elegantním vzhledem a ergonomií pfii zachování
kompaktních rozmûrÛ

■ Nov˘ elektronick˘ hledáãek (EVF) s jasn˘m, pfiesn˘m obrazem kompletního 
zorného pole; nastaviteln˘ LCD monitor s bleskov˘m zobrazením snímkÛ
a moÏností nastavení do prakticky libovolné polohy, navíc pfii otoãení k tûlu 
fotoaparátu dokonale chránûn˘

■ Zv˘‰ená reakceschopnost díky zkrácení prodlevy po stisku spou‰tû na 70 ms.
■ Rozsah ãasÛ 1/4000s** aÏ 8s.
■ Nov˘ reÏim záznamu obrazov˘ch dat RAW (NEF)
■ Záznam ozvuãen˘ch videosekvencí (max. 60s); vestavûn˘ reproduktor pro 

kontrolu zvukového doprovodu
■ Vestavûn˘ blesk s voliteln˘m automatick˘m resp. manuálním vyklápûním; 

standardní sáÀky pro upevnûní externího blesku
■ Snadno ovladateln˘ software Nikon View 5 pro bezproblémov˘ pfienos a práci

se snímky na poãítaãi
■ Voliteln˘ software Nikon Capture 3 se speciálními nástroji pro vysoce kvalitní 

úpravy snímkÛ na poãítaãi
■ Volitelné systémové pfiíslu‰enství, zahrnující ‰irokoúhlé a telepfiedsádky, 

battery pack, sluneãní clonu a dal‰í vybavení

*Ekvivalent u kinofilmu
**Dostupn˘ pfii zaclonûní o 1 1/3 clony oproti maximální svûtelnosti.

Data snímku: Velikost obrazu: 2560 x 1920 • Kvalita obrazu: FINE • Ohnisková vzdálenost: ekv. 280 mm •  Mûfiení expozice:
Matrix • âas závûrky: 1/800s • Clona: f/4,2

Data snímku: Ohnisková vzdálenost: ekv. 280 mm  (super-telemakro) • Zaostfiená vzdálenost: 50 cm
• Mûfiení expozice: Matrix • âas závûrky: 1/76s •  Clona: f/4,2



Digitální fotoaparát

COOLPIX 4500
4x Zoom Nikkor 4 miliony efektivních pixelÛ 5 AF ostfiících polí Unikátní sklopná konstrukce 16 v‰estrann˘ch motivov˘ch programÛ

Sklopná konstrukce usnadÀuje snímky z podhledu -
charakteristické sv˘m nezamûniteln˘m v˘razem
- a umoÏÀuje zachytit mnoho
neopakovateln˘ch v˘jevÛ.
Sklopná konstrukce Vám nabízí jisté drÏení,
coÏ je - obzvlá‰tû u snímkÛ z v˘‰ky pasu -
kritická vlastnost v pfiípadech, kdy potfiebujete
za nízké hladiny okolního osvûtlení
minimalizovat chvûní fotoaparátu.

Nikdy pfiedtím Ïádn˘ fotoaparát nenabízel takovouto
radikálnû inovativní, sklopnou konstrukci. Nikdy pfiedtím
fotoaparát nenabízel takovouto svobodu tvorby

kompozice snímku. ·tíhl˘, stylisticky propracovan˘,
nastaviteln˘ v libovolném úhlu - lze snímat z

nadhledu, z podhledu nebo pfiímo od boku.
Vysoce v˘konn˘ objektiv Nikkor se ãtyfinásobn˘m
rozsahem zoomu dramaticky roz‰ifiuje akãní
rádius, a ãtyfinásobn˘ digitální zoom Vám

pfiiblíÏí objekty je‰tû více. 4 miliony efektivních 
pixelÛ fotoaparátu COOLPIX 4500 zaruãí brilantní

velkoformátové fotografie s mnoÏstvím detailÛ a unikátní
algoritmus Nikon pro zpracování obrazu se souãasnû
postará o dokonale vûrné barvy.

Zcela nov˘ pohled na fotografii

COOLPIX 4500 dramaticky roz‰ifiuje moÏné
snímací perspektivy a podporuje tak v˘razné,
dynamické obrazové kompozice.

Zv˘raznûte perspektivu ‰irokoúhlého objektivu
snímkem z nadhledu. Sklopná konstrukce fotoaparátu COOLPIX 4500 Vám dovolí plné soustfiedûní
na kompozici obrazu.

Tajemství ukryté za tûmito pfiekrásn˘mi snímky
◆ 4 miliony efektivních pixelÛ - COOLPIX 4500, vybaven˘ novû vyvinut˘m 1/1,8" CCD snímaãem, rozli‰í 4 miliony efektivních pixelÛ, s v˘slednou pÛsobivou
kvalitou obrazu. Pfiekrásné snímky s extrémnû vysok˘m rozli‰ením 2272 x 1704 pixelÛ je moÏné snadno tisknout ve velk˘ch formátech, digitálnû zvût‰ovat 
a ofiezávat - to v‰e bez ztráty detailÛ obrazu.
◆ Nepfiekonatelná technologie zpracování obrazu firmy Nikon - Firma Nikon dosáhla vynikajícího pokroku na poli digitálního zobrazování se ‰piãkov˘mi
v˘sledky v oblasti vyváÏení bílé, zpracování obrazu, anal˘zy scény a dal‰ích kritick˘ch oblastí. Na‰e nedostiÏné algoritmy, obsaÏené ve v‰ech dÛleÏit˘ch
systémech zpracování obrazu ve fotoaparátu, jsou tím, co vyzdvihuje snímky pofiízené pfiístroji Nikon nad fiady ostatních. COOLPIX 4500 tuto vlastnost
maximalizoval vynikající vûrností barevného podání - od jemné tonality pleti, pfies syté barvy pfiírody, po vysoce kontrastní technické detaily a jemné odstupÀování
polotónÛ u snímkÛ krajin - a vytvofiil tak nov˘ standard ve fotografii.
◆ Velkoplo‰n˘ autofokus s pûti zaostfiovacími políãky - Autofokus vybaven˘ pûti zaostfiovacími políãky nabízí cca 7500 zaostfiovacích krokÛ pro precizní

zaostfiení. Extrémnû ‰irok˘ zaostfiovací rozsah poskytuje ostré snímky v nejrÛznûj‰ích snímacích
situacích. A nadto, je-li tfieba, je k dispozici manuální zaostfiování s plnou kontrolou nad rozloÏením
ostrosti ve snímané scénû. V makroreÏimu lze fotoaparát zaostfiit jiÏ na vzdálenost 2 cm. 
◆ ReÏimy mûfiení expozice - COOLPIX 4500 nabízí ãtyfii reÏimy mûfiení expozice, vãetnû
exkluzivního 256 zónového mûfiení Nikon Matrix pro optimální expozici i za extrémních svûteln˘ch
podmínek. Dal‰í volbou jsou integrální mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem a bodové mûfiení. Bodové
mûfiení s vazbou na aktivní zaostfiovací pole navíc
umoÏÀuje pfiesnû orientovat zónu mûfiení expozice na
nejdÛleÏitûj‰í ãást kompozice snímku.
◆ Expoziãní reÏimy P, S, A, M - Pfii fotografování lze
pouÏít libovoln˘ ze ãtyfi expoziãních reÏimÛ -
programovou automatiku [P], clonovou automatiku [S],
ãasovou automatiku [A] a manuální expoziãní reÏimu [M]
- pro zvládnutí jakékoli myslitelné situace. Navíc je zde
korekce expozice, umoÏÀující ovlivnit automatické
nastavení o ± 2 EV v krocích po 1/3 EV. Funkce
automatické expoziãní fiady totéÏ zajistí automaticky.

16 motivov˘ch programÛ pro specifické scény
usnadÀuje zachycení pfiirozené atmosféry jakéhokoli
v˘jevu, pfiiãemÏ vestavûn˘ automaticky v˘klopn˘ blesk
zajistí potfiebné vyváÏení expozice. A co víc, COOLPIX 4500 je
kompatibilní 
s ‰irokou fiadou pfiíslu‰enství fiady COOLPIX 900 - vãetnû adaptéru na kopírování
diapozitivÛ, dálkového ovládání a pfiedsádkov˘ch objektivÛ (od rybího oka po
teleobjektiv) - takÏe máte moÏnost pokraãovat ve získávání fotografick˘ch zku‰eností,
nebo mÛÏete pfiístroj vyuÏívat jako seriozní pracovní nástroj. 
Na co je‰tû ãekáte? Objevte magii fotoaparátu COOLPIX 4500 je‰tû dnes!



◆ Panorama asistent [     ]
Dovoluje zhotovit nûkolik paralelních snímkÛ se stejnou expozicí a vyváÏením bílé
barvy, a poté je za pomoci dodávaného fotoeditaãního softwaru zkombinovat v
jeden ‰irokoúhl˘ panoramatick˘ snímek.

V‰estranné motivové programy
napomáhají snadnému dosaÏení optimálních v˘sledkÛ v nejrÛznûj‰ích situacích. S fotoaparátem COOLPIX 4500 je kaÏd˘ - vãetnû zaãínajících fotografÛ - schopen
pofiídit vynikající snímky pouhou volbou programu, odpovídajícího snímanému motivu.

◆ Kontrola perspektivy
U nûkter˘ch objektÛ - napfi. vysok˘ch staveb - dochází vlivem náklonu
fotoaparátu pfii fotografování, k perspektivnímu sbíhání svisl˘ch linií obrazu.
Po expozici takovéhoto snímku je moÏné funkcí kontroly perspektivy tyto
sbíhavé linie vyrovnat, resp. sníÏit jejich patrnost.

Pfied úpravou snímku Po úpravû snímku

◆ Studené svûtlo pro makrofotografii

Nov˘ zdroj studeného svûtla Macro
Cool-Light SL-1 roz‰ifiuje moÏnosti
fotoaparátu COOLPIX 4500
rovnomûrn˘m osvûtlením objektÛ v
blízk˘ch vzdálenostech pro tvorbu
detailních makrosnímkÛ bez ru‰iv˘ch
stínÛ.

Snímek s osvûtlením Macro Cool-Light SL-1

s d f g
Portrét Párty/interiér Noãní portrét PláÏ/sníh

h j k v
Krajina Západ slunce Noãní krajina Muzeum

l z x c
OhÀostroj Makro Reprodukce Protisvûtlo

g Z
Sport Panorama asistent Úsvit/soumrak Vícenásobná 

expozice

motivové programy

Snímek s vestavûn˘m 
bleskem 

◆ Portrét
ZdÛrazÀuje objekt s pfiirozen˘mi
pleÈov˘mi tóny pfiíjemn˘m rozostfiením
pozadí snímku.

◆ Párty / interiér
Odkr˘vá detaily spofie osvûtlen˘ch
míst. V pfiípadû potfieby automaticky
odpaluje vestavûn˘ blesk.



Pouze Nikon Vám nabídne v‰estrann˘ systém, splÀující v‰echny 
poÏadavky Va‰í digitální fotografie.

AÈ jiÏ  COOLPIX 4500 vyuÏíváte pracovnû nebo pro vlastní potû‰ení, Nikon
Vám vÏdy nabídne pfiíslu‰enství, vyhovující Va‰im individuálním potfiebám.

S p e c i f i k a c e  d i g i t á l n í h o  f o t o a p a r á t u  C O O L P I X  4 5 0 0

Typ Digitální fotoaparát E4500
Poãet efektivních pixelÛ 4 miliony

CCD 1/1,8“ (celkem 4,13 milionÛ pixelÛ)
Velikost obrazu Volitelná z: 2272 (2272 x 1704); 1600 (1600 x 1200),

1280 (1280 x 960), 1024 (1024 x 768), 640 (640 x 480),
a 3:2 (2272 x 1520)

Objektiv 4x Zoom Nikkor; f = 7,85 - 32 mm (ekvivalent 38 - 155
mm u kinofilmu) / F2,6 - 5,1 ; makroreÏim; 10 ãoãek / 8
skupin

Digitální zoom max. 4x
Autofokus TTL AF s fázovou detekcí: volitelnû 5-zónov˘ AF nebo

bodov˘ AF
Zaostfiovací reÏimy Single AF, Continuous AF, Manual (50 pfiednastaven˘ch

vzdáleností, indikace zaostfiení na monitoru)
Zaostfiovací rozsah 30 cm aÏ • (50 cm pfii nastavení zoomu na nej‰ir‰í

ohnisko) 2 cm aÏ µ v makroreÏimu
Optick˘ hledáãek Zoomov˘ hledáãek s reáln˘m obrazem

Vykrytí: cca 80% zorného pole; dioptrická korekce: + 2 dpt
LCD monitor 1,5’’; 110000 pixelÛ, nízkoteplotní (polymorfní kfiemík)

TFT LCD (LED podsvícení) s regulací jasu (5 stupÀÛ);
vykrytí: cca 97%

Ukládání dat Soubory Exif 2.2 (nekomprimovan˘ TIFF-RGB, resp.
komprimovan˘ JPEG); DCF; kvalita: Fine: cca 1/4, Normal:
cca 1/8, Basic: cca 1/16; nekomprimovan˘ reÏim TIFF-
RGB; Quick Time Motion JPEG (videosekvence, zvuk)

PamûÈová média PamûÈové karty CompactFlash(tm) (CF) typ I a II (vãetnû
pevn˘ch diskÛ 512MB/1GB IBM Microdrive(tm))

Snímací reÏimy (plnû automatick˘), SCENE (motivové programy), P, S,
A, M

Motivové programy Portrét, párty/interiér, noãní portrét, pláÏ /sníh, krajina,
západ slunce, noãní krajina, muzeum, ohÀostroj, makro,
reprodukce, protisvûtlo, sport, panorama asistent,
úsvit/soumrak a vícenásobná expozice

PoloÏky menu Single (jednotlivé snímky), Continuous (sériové 
snímacího reÏimu snímání), Ultrahigh-speed Continuous (cca 70 QVGA

snímkÛ frekvencí 30 obr./s), Movie with Audio (ozvuãená
videodekvence; 35s záznam velikosti QVGA, frekvence
15 obr./s), Multi-Shot 16 (16 snímkÛ velikosti 1/16;
frekvence 5 obr./s), Image Adjustment (nastavení
obrazu, dostupná nastavení: Auto/Normal/More
Contrast/Less Contrast/Lighten/ Darken), Image
Sharpening (doostfiování obrazu, volitelnû: Auto/High/
Normal/Low/Off), Saturation Control (regulace
barevného nasycení), Self-timer (samospou‰È)

Mûfiení expozice TTL mûfiení, ãtyfii volitelné reÏimy: 1) 256 zónové mûfiení
Matrix, 2) Integrální mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem, 3)
Bodové mûfiení, 4) Bodové mûfiení s vazbou na aktivní AF
pole

Závûrka Mechanická plus elektronická (CCD); rozsah ãasÛ 8s aÏ
1/2300s, B (max. 5 min.)

Clona 7 lamelová irisová clona; 10 nastavení (po 1/3 EV)
¤ízení expozice 1) Flexibilní programová automatika [P], 2) Clonová

automatika [S], 3) âasová automatika [A], 4) Manuální

expoziãní reÏim [M]; korekce expozice (+ 2 EV po 1/3
EV); automatická expoziãní fiada

Expoziãní rozsah EV -2,2 aÏ EV 17 (W), EV -0,3 aÏ 18,1 (T) (pro ISO 100)
Citlivost (pfiibliÏná) Automatická regulace, resp. manuální pfiedvolba hodnot

v libovolném expoziãním reÏimu (ekvivalent ISO 100,
200, 400, 800)

VyváÏení bílé barvy 1) Automatické TTL vyváÏení bílé, fiízené mûfiením
Matrix, 2) 5 manuálních pfiedvoleb s moÏností jemného
doladûní (Daylight/Incandescent/Fluorescent/ Cloudy/
Speedlight), 3) Zmûfiení referenãního bílého pfiedmûtu,
4) Expozice fiady snímkÛ s rÛzn˘m vyváÏením bílé
(W.B.bracketing)

Samospou‰È Délka bûhu 10s nebo 3s
Automatické vypnutí Po 1 min. neãinnosti (lze pfiedvolit 30s/1/5/30 min.)

fotoaparátu
Vestavûn˘ blesk Automaticky v˘klopn˘ systém
Pracovní rozsah: cca 0,5 - 3,0 m (W), cca 0,5 - 1,6 m (T);

¤ízení zábleskové externím ãidlem
expozice:

Zábleskové reÏimy: 1) automatická aktivace blesku 2) trvale zapnut˘ blesk,
3) synchronizace blesku s dlouh˘mi ãasy závûrky, 4)
pfiedblesk proti ãerven˘m oãím, 5) trvale vypnut˘ blesk

Externí blesky Synchronizaãní konektor pro pfiipojení externích bleskÛ
Nikon Speedlight SB-80DX/30/28DX/28/26/ 25/24/22s,
upevnûn˘ch na rameno SK-E900; vestavûn˘ blesk lze pfii
pouÏití externího blesku vyfiadit

PoloÏky menu 1) 1 frame (1 snímek), 2) Thumbnail (náhledy snímkÛ;
pfiehrávacího reÏimu 4/9), 3) Slide show (automatická projekce), 4) Enlarged

playback (zvût‰ení v˘fiezu zobrazeného snímku; max.
6x); zobrazení histogramu a extrémních jasÛ snímku;
indikace zaostfieného místa; moÏnost nastavení atributÛ
“skryt˘„ a “chránûn˘ proti smazání„ pro kaÏd˘ snímek

Rozhraní USB 1.1
I/O konektory Externí zdroj; AV v˘stup (volitelnû NTSC/PAL); digitální

konektor (USB 1.1/dálkové ovládání); synchronizaãní
konektor pro externí blesk

Zdroj energie Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL1 (souãást
dodávky), jedna 6V lithiová baterie 2CR5/DL245
(volitelnû), síÈov˘ zdroj EH-53 (volitelnû)

Îivotnost baterie cca 100 minut (pfii pokojové teplotû 20oC, mûfieno podle
standardních testovacích podmínek firmy Nikon: zapnut˘
monitor, zmûna nastavení zoomu mezi jednotliv˘mi
snímky, pouÏití blesku u cca 1/3 snímkÛ, nastavení
kvality na NORMAL, nastavení velikosti obrazu 2272 x
1704)

Rozmûry (· x V x H) 130 x 73 x 50 mm
Hmotnost 360 g (bez baterie a pamûÈové karty)

Dodávané pfiíslu‰enství* Krytka objektivu, fiemínek, AV kabel, 16MB pamûÈová
karta CF, USB kabel UC-E1, dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL1, nabíjeãka MH-53, CD-ROM se
softwarem Nikon View 5 (COOLPIX)

*Standardnû dodávané pfiíslu‰enství se mÛÏe li‰it podle zemû pofiízení

BALENÍ „V·E V JEDNOM“
• ¤emínek
• 16 MB pamûÈová karta CompactFlash(tm)
• USB kabel UC-E1
• AV kabel
• Dobbíjecí lithium-iontová baterie EN-EL1 obrázek
• Nabíjeãka MH-53
• Krytka objektivu
• CD-ROM se softwarem Nikon View 5




