Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1

D I G I T Á L N Í F O T O A PA R Á T

Typ:
Digitální fotoaparát S1
Počet efektivních pixelů: 5,1 miliónu
Snímač CCD:
1/2,5 palce (celkem 5,36 miliónů pixelů)
Obrazové režimy:
High (2592*), Normal (2592), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
Objektiv:
3x Zoom-Nikkor ED; 5,8–17,4 mm (v přepočtu na kinofilm: 35–105 mm);
f/3,0–5,4; 12 členů v 10 skupinách; digitální zoom: až 4×
Rozsah zaostření:
30 cm až nekonečno (∞), 4 cm až nekonečno (∞) v režimu Makro
Monitor LCD:
2,5 palce, 110 000 bodů, displej TFT LCD z amorfního křemíku s regulací
jasu
Paměťová média:
Vnitřní paměť: přibl. 12 MB, paměťová karta SD
Režimy fotografování: Auto, programy s asistencí (Portrét, Krajina, Sport, Noční portrét), motivové
programy (Párty/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Úsvit/soumrak, Noční
krajina, Makro, Muzeum, Ohňostroj, Reprodukce, Protisvětlo, Panorama s
asistencí, Pod vodou, Záznam zvuku), BSS (Výběr nejlepšího snímku),
varování před rozmazáním, vkopírování data, samospoušť (10 s)
Videosekvence:
Ozvučené: TV movie (640 bodů) při 15 obr./s, Small size (320 bodů) při 15
obr./s, Smaller size (160 bodů) při 15 obr./s; Neozvučené: Časosběrné snímání
s výslednou rychlostí 15 obr./s
Snímací režimy:
1) Single (jednotlivé snímky), 2) Continuous (sériové snímání, přibl. 1,8 obr/s),
Multi-shot 16 (mozaika 16 snímků)
Počet snímků
(ve vnitřní paměti):
5M: High (2592*) přibl. 5, Normal (2592) přibl. 10, 3M: (2048) přibl. 17
Vestavěný blesk:
Dosah: 0,3–2,5 m (širokoúhlý záběr), 0,3–1,4 m (teleobjektiv); Zábleskové
režimy: automatický, automatický s redukcí efektu červených očí (ve
fotoaparátu), trvale zapnutý blesk, trvale vypnutý blesk, synchronizace s
dlouhými časy
Rozhraní:
USB (přes kolébku COOL-STATION MV-11)
Podporované jazyky:
V menu lze vybrat tyto jazyky: němčina, angličtina, španělština, francouzština,
italština, holandština, švédština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční
čínština, korejština a ruština
Napájení:
Jedna dobíjecí Li-ion baterie EN-EL8
Doba provozu
na baterie (přibl.):
200 snímků s dobíjecí baterií EN-EL8 (podle standardu CIPA*)
Rozměry (Š × V × H):
Přibližně 89,9 × 57,5 × 19,7 mm
Hmotnost:
Přibližně 118 g (bez baterie a paměťové karty)
Dodávané
Kolébka COOL-STATION MV-11, řemínek, USB kabel UC-E10, A/V kabel,
příslušenství: †
síťový zdroj EH-63, dobíjecí Li-ion baterie EN-EL8, disk CD-ROM softwaru
PictureProject
Volitelné příslušenství: Kolébka COOL-STATION MV-11, USB kabel UC-E10, síťový zdroj EH-63, dobíjecí
Li-ion baterie EN-EL8, nabíječka MH-62, vodotěsné pouzdro WP-CP5‡
* Průmyslový standard pro měření životnosti baterií do fotoaparátů. Měřeno při 25 °C;
změna nastavení zoomu před každým snímkem; každý druhý snímek s vestavěným
bleskem; nastavení režimu obrazu Normal.
† Dodávané příslušenství se může v různých zemích nebo oblastech lišit.
‡ Není k dispozici v některých zemích nebo oblastech.

Požadavky softwaru PictureProject na systém
Operační systém
Paměť RAM
Pevný disk
Displej
Ostatní vybavení

Macintosh: Mac® OS X (10.1.5 nebo novější) / Windows: Windows® XP Home Edition/
Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® ME, Windows® 98SE, předinstalované
Doporučeno 64 MB nebo více
Instalace vyžaduje 60 MB volného místa
Rozlišení 800 × 600 bodů nebo vyšší, 16bitové barvy (doporučeny 24bitové barvy)
K instalaci je vyžadována jednotka CD-ROM
Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v
USA a dalších zemích. Macintosh® a QuickTime® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Apple Computer Inc. v USA a dalších zemích. Logo FotoNation je ochranná známka. Logo SD je ochranná známka.
PictBridge je ochranná známka. Technologii D-Lighting poskytla společnost Apical Limited. Technologie autofokusu s
prioritou tváře je poskytována společností Identix®. Názvy produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky příslušných vlastníků. Obrázky na displejích LCD znázorněné v této brožuře jsou simulované.
Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce.
Březen 2005 ©2005 NIKON CORPORATION

VAROVÁNÍ

CHCETE-LI ZAJISTIT SPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE, PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE PEČLIVĚ
NÁVODY K OBSLUZE. NĚKTERÉ MATERIÁLY JSOU DODÁVÁNY POUZE NA DISKU CD-ROM.
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Cz

Výjimečně štíhlý a skutečně kapesní fotoaparát COOLPIX S1
spojuje krásný design, velmi snadné ovládání a jistotu kvality
značky Nikon.
Štíhlé a stylové hliníkové tělo – k dispozici v provedení Pure
Silver, Ivory White a Ebony Black – je naplněno funkcemi
usnadňujícími a zlepšujícími fotografování, díky kterým
můžete pořizovat skvělé snímky skutečně na každém
kroku.

Přestože je jen o málo větší než kreditní karta, je fotoaparát
COOLPIX S1 vybaven velkým a zřetelným 2,5palcovým
displejem, na kterém se vaše snímky zobrazí nebývale čistě.
V jeho těle se skrývá moderní objektiv Zoom-Nikkor ED* s
trojnásobným optickým zoomem, který spolu s vysokým
rozlišením 5,1 miliónů pixelů dosahuje neuvěřitelně ostrých
a detailních snímků. Rychlé zapínání a režim rychlého
sériového snímání vám pomohou zachytit okamžik, než
bude nenávratně ztracen.

COOLPIX S1 – radost s ním fotografovat a potěšení jej mít.

* Sklo ED (Extra-low Dispersion) společnosti Nikon poskytuje špičkovou
ostrost a optimální korekci barevné chyby.
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Zaostřeno na detail

Bez funkce D-Lighting

S funkcí D-Lighting

D-Lighting
Inovativní a jedinečná funkce D-Lighting společnosti Nikon
se postará o to, aby vaše snímky byly vždy čisté, jasné
a dokonale kontrastní. Automaticky zvýší jas a detail v
podexponovaných oblastech a snímcích s protisvětlem a
současně zachová správně exponované části beze změny.
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Přirozená čistota

Automatické zaostření s prioritou tváře

Automatické zaostření s prioritou tváře*
Funkce autofokusu s prioritou tváře automaticky v záběru
rozpozná tvář a zaostří na ni. Výsledkem bude dokonale ostrý
portrét. Bez ohledu na umístění portrétované osoby ve snímku
bude fotografování dobře zaostřených portrétů hračkou.
* Za určitých podmínek může funkce rozpoznání tváří pracovat pouze omezeně.

Pure Silver

Ebony Black

Ivory White

Poznámka: Dostupná provedení se mohou v různých zemích nebo oblastech lišit.
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Rozlučte se s červenýma očima

Redukce efektu červených očí ve fotoaparátu
Jedinečná funkce společnosti Nikon automaticky
odstraňuje rušivé červené oči ze snímků pořízených
s bleskem. Po expozici ve snímku automaticky
vyhledá a odstraní efekt červených očí.
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Ponořte se do fotografování

Vodotěsné pouzdro
WP-CP5 je speciálně
navržené pro fotoaparát
COOLPIX S1 a můžete
díky němu fotografovat
za každého počasí nebo
(s využitím nového režimu
fotografování) dokonce
pod vodou.

Díky kolébce COOL-STATION MV-11
je nabíjení baterií ve fotoaparátu
a připojení k počítači přes rozhraní
USB tak snadné, jako pouhé odložení
fotoaparátu.
Zaregistrujte svůj fotoaparát online na adrese
www.europe-nikon.com/registration/ a získejte kromě
dalších výhod* také váček na fotoaparát zdarma*.
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* Platí pouze pro Evropu
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