
Specifikace digitálního fotoaparátu COOLPIX L2/L3/L4

Typ:	 Kompaktní	digitální	fotoaparát
Počet efektivních pixelů:	 L2:	6,0	milionů	L3:	5,1	milion	L4:	4,0	milionů
CCD snímač:	 L2:	1/2,5"	(celkem	6,18	milionů	pixelů)	L3:	1/2,5"	(celkem	5,25	milionů	pixelů)	L4:	

1/2,5"	(celkem	4,23	milionů	pixelů)
Obrazové režimy:	 L2:	High	(2816*),	Normal	(2816),	Normal	(2048),	PC	(1024),	TV	(640)

L3:	High	(2592*),	Normal	(2592),	Normal	(2048),	PC	(1024),	TV	(640)
L4:	High	(2272*),	Normal	(2272),	Normal	(1600),	PC	(1024),	TV	(640)

Objektiv:	 L2 a L3:	3x	optický	Zoom-Nikkor;	6,3-19,2	mm	(ekvivalent	cca	38-116	mm	u	
kinofilmu);	f/3,2-5,3;	5	čoček	/	5	členů;	Digitální	zoom:	max.	4x	L4:	3x	optický	
Zoom-Nikkor;	6,3-18,9	mm	(ekvivalent	cca		38-114	mm	u	kinofilmu);	f/2,8-4,9;	
7	čoček	/	6	členů;	Digitální	zoom:	max.	4x

Rozsah zaostření (přibl.):	 L2 a L3:	30	cm	až	nekonečno,	10	cm	až	nekonečno	v	režimu	Makro	L4:	30	cm	až	
nekonečno,	4	cm	až	nekonečno	v	režimu	Makro

LCD monitor:	 L2 a L3:	2,0"	TFT	LCD	monitor	s	regulací	jasu,	86000	pixelů	L4:	2,0”	TFT	LCD	monitor	
s	regulací	jasu,	115000	pixelů

Paměťová média:	 L2 a L3:	Interní	paměť	(cca	23	MB),	paměťové	karty	SD
																																																 L4: Interní	paměť	(cca	10	MB),	paměťové	karty	SD
Snímací režimy:	 Auto	(plně	automatický	režim),	4	asistenční	programy	(Portrét,	Krajina,	Sport,	

Noční	portrét),	11	motivových	programů	(Párty/Interiér,	Pláž/sníh,	Západ	
slunce,	Úsvit/soumrak,	Noční	krajina,	Makro,	Muzeum,	Ohňostroj,	Reprodukce,	
Protisvětlo,	Panorama	asistent),	Záznam	zvuku (L2 a L3),	BSS	(volba	nejlepšího	
snímku),	Barevné	režimy,	Varování	před	rozhýbáním	snímků,	Vkopírování	data,	
Samospoušť	(10	s)	

Videosekvence:	 L2 a L3:	Ozvučené:	TV	movie	(640)	při	30	obr./s	resp.	15	obr./s,	Small	size	(320)	
při	30	obr./s	resp.	15	obr./s,	Smaller	size	(160)	při	15	obr./s	L4:	Němé:	TV	movie	
(640)	při	15	obr./s,	Small	size	(320)	při	15	obr./s,	Smaller	size	(160)	při	15	obr./s

Provozní režimy:	 L2 a L3: 1)	Single	(jednotlivé	snímky)	2)	Continuous	(sériové	snímání,	přibl.	
1,7	obr./s)	3)	Multi-shot	16	(mozaika	16	snímků)

																																													 L4: 	1)	Single	2)	Multi-shot	16
Počty snímků L2:	6M:	High	(2816*)	přibl.	8,	Normal	(2816)	přibl.	16,	3M:	Normal	(2048)		
(interní paměť): 	 přibl.	29	L3:	5M:	High	(2592*)	přibl.	9,	Normal	(2592)	přibl.	18,	3M:	Normal	(2048)	

přibl.	29	L4:	4M:	High	(2272*)	přibl.	3,	Normal	(2272)	přibl.	7,	2M:	Normal	(1600)	
přibl.	15

Vestavěný blesk:	 Pracovní	rozsah:	L2 a L3:	Přibl.	0,3	-	3,0	m	(W),	Přibl.	0,3	-	1,75	m
(T)	L4:	Přibl.	0,4-3,0	m	(W),	Přibl.	0,4	-	1,7	m
(T);	Zábleskové	režimy:	automatický,	automatický	s	redukcí	efektu	červených	očí	(ve	
fotoaparátu),	trvale	vypnutý	blesk,	trvale	zapnutý	blesk	a	synchronizace	blesku	s	dlouhými	
časy	závěrky.

Rozhraní:	 L2 a L3:	USB,	A/V	výstup	/	L4:	USB,	Videovýstup
Podporované jazyky:	 Celkem	12	jazyků:	Němčina/angličtina/španělština/francouzština/italština/

holandština/ruština/švédština/japonština/zjednodušená	čínština/tradiční	
čínština/korejština	–	volitelné	pomocí	menu

Napájení:	 Dvě	dobíjecí	Ni-MH	baterie	EN-MH1,	dvě	baterie	AA	(alkalické	LR6,	oxyride	ZR6	
nebo	lithiové),	síťový	zdroj	EH-65A	(volitelné	příslušenství)

Doba provozu 
na baterie (přibl.):		 L2:	180	snímků	s	alkalickými	bateriemi,	600	snímků	s	lithiovými	bateriemi	

a	320	snímků	s	bateriemi	EN-MH1	L3:	200	snímků	s	alkalickými	bateriemi,	
630	snímků	s	lithiovými	bateriemi	a	330	snímků	s	bateriemi	EN-MH1	L4:	
250	snímků	s	alkalickými	bateriemi,	600	snímků	s	lithiovými	bateriemi	a	
450	snímků	s	bateriemi	EN-MH1	(podle	standardu	CIPA)

Rozměry (Š x V x H):	 L2 a L3:	Přibližně	91	×	60,5	×	26	mm	L4:	Přibl.	86,5	x	60,5	x	34,5	mm	
Hmotnost (přibl.): L2 a L3:	120	g		bez	baterií	a	paměťové	karty	SD		

L4:	115	g			bez	baterií	a	paměťové	karty	SD
Dodávané příslušenství*:		 Dvě	dobíjecí	Ni-MH	baterie	EN-MH1	,	nabíječka	baterií	MH-71,	USB	kabel	UC-E6,	

A/V	kabel	EG-CP14 (L2 a L3) /videokabel	EG-CP11(L4),	řemínek,	CD-ROM	se	
softwarem	PictureProject	

Volitelné příslušenství:	 nabíječka	baterií	MH-71,	dobíjecí	Ni-MH	baterie	EN-MH1	(EN-MH1-B2),	
síťový	zdroj	EH-65A

	 *	Dodávané	příslušenství	se	může	v	různých	zemích	nebo	oblastech	lišit.	

OS	 	 	Macintosh:	Mac®	OS	X	verze	10.1.5	nebo	novější	(verze	10.2.8	nebo	novější	pro	funkci	vypalování	
disků)	/	Windows:	Předinstalované	verze	operačních	systémů	Windows®	XP	Home	Edition/
Professional,	Windows®	2000	Professional,	Windows®	Me,	Windows®	98SE	

RAM	 	 	Macintosh:	Doporučeno	64	MB	nebo	více	/	Windows:	Doporučeno	64	MB		nebo	více		(128	MB	
pro	funkci	muvee)

Pevný disk	 	 60	MB	volného	prostoru	pro	instalaci
Grafická karta	 800	×	600	pixelů	a	více,	16bitové	barvy	(doporučeny	barvy	full	color)
Ostatní	 	 Jednotka	CD-ROM	pro	instalaci
	 	 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	poskytuje	společnost	Apical	Limited.	Technologii	Face-priority	AF	(Autofokus	
s	 prioritou	 tváře)	 poskytuje	 společnost	 Identix®.	 Názvy	 produktů	 a	 značek	 jsou	 ochranné	 známky	 nebo	 registrované	
ochranné	známky	příslušných	vlastníků.	Obrázky	na	displejích	a	monitorech	znázorněné	v	této	brožuře	jsou	simulované.	
Specifikace	a	vybavení	se	mohou	změnit	bez	předchozího	oznámení	či	závazku	ze	strany	výrobce.	Únor	2006	
©2006	NIKON	CORPORATION

Systémové požadavky softwaru PictureProject

Pozn.: Dostupná barevná provedení se mohou lišit podle země nebo regionu prodeje. 

6,0	milionů	pixelů	/	5,1	milion	pixelů
3 x	Zoom

2,0”	LCD	monitor

4,0	milionů	pixelů
3 x	Zoom

2,0”	LCD	monitorGray Silver Black Silver



Hladký	design	s	elegantním	povrchem.
Jednoduché	ovládání	umožňující	
každému	zhotovit	překrásné	snímky.

COOLPIX L2 / L3/ L4 –  
Výkonnost a kvalita 
produktů Nikon – 
v nejnovějším provedení

Inovativní vestavěné technologie 
Nikon znamenají
optimálně kvalitní snímky
přímo z fotoaparátu

Redukce červených očí ve fotoaparátu

Funkce Face -priority AF*

Funkce	Face-priority	AF	automaticky	detekuje	
a	zaostřuje	lidské	tváře	-	bez	ohledu	na	to,	kde	
v	záběru	se	nacházejí	–	a	zajišťuje	tak	trvale	
perfektně	ostré	portrétní	snímky.
*		Schopnost	rozpoznávat	tváře	může	být	

v	některých	snímacích	podmínkách	limitovaná.

Exkluzivní	Redukce	červených	očí	ve	fotoaparátu	
analyzuje	každý	snímek,	automaticky	vyhledá	
a	koriguje	jakýkoli	výskyt	„červených	očí“	ke	
kterému	dochází	u	některých	snímků	s	bleskem,	
a	produkuje	přirozeně	působící	portréty.

 

Sofistikované	funkce		
pro	zachycení	důležitých	
okamžiků

2,0" LCD monitor
Jasný	2,0”	LCD	monitor	odstraňuje	
nepohodlí	optického	hledáčku	a	
zjednodušuje	tvorbu	kompozice	
obrazu	i	přehrávání	zhotovených	
snímků	-	na	vás	pak	zbývá	jen	užívat	
si	zachycené	okamžiky.

3X zoom
Precizní	objektiv	3x	Zoom-Nikkor	s	pokrytím	
klíčového	rozsahu	ohniskových	vzdáleností	
38	až	116	mm	(114	mm	u	přístroje	COOLPIX	
L4)*	pro	snadné	zachycení	skupinových	
portrétů	i	širokých	krajin.
*	ekvivalent	u	kinofilmu

brilance
milionů pixelů6,0/5,1 4,0

Díky	využití	mnoha	milionů	pixelů	
poskytují	fotoaparáty	špičkově	ostré	
snímky	i	při	zvětšení	na	velký	formát.

Jednoduchý, efektivní a zábavný

Příprava Expozice Potěšení ze snímku

Funkce D-Lighting

Funkce	D-Lighting	zachraňuje	podexponované	
snímky	vyjasněním	podexponovaných	částí	
obrazu	při	současném	ponechání	správně	
exponovaných	částí	obrazu	beze	změny.

Pozn.:	Výše	uvedené	snímky	slouží	pouze	k	prezentaci	efektu	popisovaných	funkcí.

Motivové programy

Uživatelsky přívětivé ovládání

Kompatibilita s bateriemi AA

Záznam videosekvencí

PictBridge

Software PictureProject

15	 různých	 motivových	 progra-
mů	 –	 včetně	 4	 s	 asistenčním	
režimem	 –	 automaticky	 vylep-
šuje	 snímky	 volbou	 optimalizo-
vaných	 nastavení	 pro	 motivy	 od	
portrétů	 při	 společenských	 udá-
lostech	 až	 po	 noční	 ohňostroje.

Přístroje	 COOLPIX	 L2,	 L3	 a	 L4	 jsou	
navzdory	 svým	 kompaktním	 rozmě-
rům	 kompatibilní	 s	 bateriemi	 veli-
kosti	AA,	které	patří	mezi	nejdostup-

nější	 baterie	 na	 světě.	 Životnost	 baterií	 180	 snímků*	
je	 výraznou	 předností	 těchto	 kompaktních	 baterií.
*		Přibl.	 180	 snímků	 (COOLPIX	 L2)/	 Přibl.	 200	 snímků	 (L3)/	 Přibl.	 250	

snímků	 (L4)	 při	 použití	 dvou	 alkalických	 baterií	 velikosti	 AA	 (LR6).

Možnost	 záznamu	 videosekven-
cí*	 ve	 třech	 velikostech	 obra-
zu	 –	 TV	 movie	 (640)	 pro	 přehrá-
vání	na	televizoru	nebo	počítači,	
a	praktické	 menší	 velikosti	 Small	
size	 (320)	 a	 Smaller	 size	 (160)	
pro	 delší	 záznam	 nebo	 použi-
tí	 na	 internetu	 –	 vám	 dovolí	
zachytit	 mnohem	 více	 událostí.
*	COOLPIX	L4	-	pouze	němé	videosekvence

Možnost	 přímého	 propojení	 s	 libo-
volnou	 tiskárnou	 standardu	 Pict-
Bridge	 znamená,	 že	 můžete	 kdyko-
li	 vytisknout	 překrásné	 snímky,	 aniž	
byste	 byli	 nuceni	 použít	 počítač.

Software	 PictureProject,	 dodáva-
ný	 s	 fotoaparáty,	 výrazně	 zjedno-
dušuje	 import,	 editaci	 a	 organizaci	
vašich	snímků	a	nabízí	mnohé	funk-
ce	 pro	 zábavnější	 práci	 se	 snímky.

S	funkcí	D-Lighting Bez	funkce	D-Lighting

Snadné	ovládání	pomocí	on-screen	
menu	 a	 symbolů	 prezentovaných	
v	 přehledné	 formě.	 Možnost	 volby	
funkcí	 podle	 názvů	 nebo	 symbolů	

a	nové	barevné	schéma	menu	usnadňují	ovládání	a	méně	
zatěžují	oči.


