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zoom

Megapixels

2.5˝
LCD

Svoboda volného pohybu –
s pokrytím všech úhlů
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Nový digitální fotoaparát Nikon COOLPIX S4 představuje

stylové řešení pro aktivní lidi s citem pro design, potřebou

volného pohybu a touhou pořizovat vždy vynikající snímky

bez obtíží. Soﬁstikovaný design kombinuje nově vyvinutý

CCD obrazový snímač s ostrým rozlišením 6,0 milionů

efektivních pixelů, otočný objektiv Nikkor 10x zoom s velkým

rozsahem a jasný, zřetelný 2,5palcový LCD monitor ve štíhlém,

kompaktním těle, které se pohodlně drží a snadno používá.

COOLPIX S4 – objevte plné potěšení z vynikajícího výkonu,

ﬂexibility a stylu.

10 X 6.0
zoom

Megapixels

2.5˝
LCD
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Přibližte si svět podle libosti
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Neodolatelně štíhlé tělo fotoaparátu COOLPIX S4 skrývá vysoce
kvalitní objektiv Nikkor 10x zoom. Díky zvýšenému rozsahu od
střední vzdálenosti 38 mm až po teleskopickou vzdálenost 380
mm je otočný objektiv vhodný k pořizování všech typů snímků
včetně architektury, portrétů, makrosnímků a všech dalších
kompozic, které vám v životě vyvstanou na mysli.

1 0 x

o p t i c k ý

*ekvivalent 35 mm

z o o m

38mm

100mm

380mm
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Pozorujte svět ze všech úhlů
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O t o č n á

k o n s t r u k c e

Štíhlé a kompaktní tělo fotoaparátu
COOLPIX S4 je doplněno pohledným a
praktickým otočným objektivem
s možností 10násobného zoomu, který
umožňuje fotografovat z nejrůznějších
úhlů a poskytuje tak větší tvůrčí
svobodu.
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Stylově snadné použití
a velké, jasné náhledy

8

Použití je maximálně
usnadněno možností
výběru funkcí podle názvu
nebo podle symbolu.
Pokud byste kdykoli
potřebovali vysvětlení
některé položky hlavního
menu, stačí stisknout
praktické tlačítko Help.

2, 5 p a l c o v ý L C D m o n i t o r

Zadní část fotoaparátu vyplňuje velký, jasný 2,5palcový
displej, který umožňuje pohodlně kontrolovat snímky
nebo se podělit o zábavu s ostatními.
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Inovativní technologie Nikon
pomáhají optimalizovat výsledky
D-Lighting
Bez funkce D-Lighting

Funkce D-Lighting umožňuje
dosáhnout optimálního
množství detailů a kontrastu
kompenzací podexponovaných
oblastí bez ovlivnění správně
exponovaných oblastí.

S funkcí D-Lighting

Automatické zaostření s prioritou tváře *
Funkce automatického zaostření
s prioritou tváře využívá pokročilé
technologie k automatickému
rozpoznání obličejů osob a
zaostření na ně a tím zajišťuje
pokaždé vynikající, ostré portréty.

* Za určitých podmínek může
funkce rozpoznání tváří pracovat
pouze omezeně.

Redukce efektu červených očí ve fotoaparátu
Jedinečná funkce Nikon
již ve fotoaparátu automaticky
odstraňuje rušivé červené
oči, které se někdy vyskytují
na snímcích pořízených
s bleskem. S její pomocí
dosáhnete příjemných,
přirozených výsledků.
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Pokročilé funkce k zajištění
maximální všestrannosti
16 motivových programů, 4 programy s asistencí
Stačí vybrat režim, který odpovídá scéně,
stisknout spoušť a můžete se těšit z
oslnivých výsledků dosažených pomocí
automaticky optimalizovaného nastavení.

Makrosnímek

4 druhy videosekvencí
Můžete zaznamenávat ozvučené
videosekvence s 15 obr./s v režimu TV (640
x 480) nebo v malé velikosti (320 x 240).
Režim časosběrného snímání umožňuje
záznam v rozlišení až 640 x 480 bez zvuku.

Kompatibilní s bateriemi velikosti AA
Kompatibilita s jedním z nejrozšířenějších
typů baterií znamená, že pokud nastane
příležitost k fotografování, neocitnete se
nikdy na suchu.

Dobíjecí baterie Ni-MH
EN-MH1-B2

Podpora paměťové karty SD a dále
přibližně 13,5 MB interní paměti
Paměťové karty SD jsou kompaktní, rychlé a
široce dostupné. Dalších přibližně 13,5 MB
vestavěné paměti je zárukou pořízení snímku,
i když právě nemáte kartu SD po ruce.

Přímý tisk se standardem PictBridge
Možnost přímého připojení fotoaparátu
COOLPIX S4 k libovolné tiskárně kompatibilní
se standardem PictBridge představuje rychlý a
pohodlný způsob tisku vynikajících fotograﬁí.

PictureProject
Software PictureProject (součást dodávky)
nabízí univerzální, výkonné a snadno
použitelné rozhraní k přenosu, uspořádání,
úpravám a sdílení snímků.
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Speciﬁkace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S4
Typ:
Počet efektivních pixelů:
CCD:
Obrazové režimy:
Objektiv:
Zaostřovací rozsah:
LCD monitor:
Paměťová média:
Režimy fotografování

Videosekvence:
Snímací režimy:
Počet snímků
(ve vnitřní paměti):
Vestavěný blesk:

High (2816*) přibl. 4, Normal (2816) přibl. 9
Rozsah: 0,4–3,0 m (teleobjektiv); Režimy blesku: automatický, automatický
s redukcí efektu červených očí (ve fotoaparátu), trvale zapnutý blesk, trvale
vypnutý blesk, synchronizace s dlouhými časy
USB
V menu lze vybrat tyto jazyky: němčina, angličtina, španělština,
francouzština, italština, holandština, švédština, japonština, zjednodušená
čínština, tradiční čínština, korejština, ruština
Dvě baterie velikosti AA (dobíjecí baterie Ni-MH EN-MH1-B2 s nabíječkou
MH-71, alkalické baterie LR6, niklové baterie ZR6 a lithiové baterie FR6/
L91), síťový zdroj EH-62B

Rozhraní:
Podporované jazyky:
Napájení:
Doba provozu
na baterie (přibl.):
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost:
Dodávané příslušenství:**
Volitelné příslušenství:

Kompaktní digitální fotoaparát
6,0 millionů
1/2,5 palce (celkem 6,4 milionu pixelů)
High (2816*), Normal (2816), Economy (2048), PC (1024), TV (640)
10x Zoom-Nikkor; 6,3–63 mm (v přepočtu na kinoﬁlm: 38–380 mm); f/3,5;
12 členů v 9 skupinách; digitální zoom: až 4x (v přepočtu na kinoﬁlm: 1520
mm)
30 cm až nekonečno (∞), přibližně 4 cm až nekonečno (∞) v režimu Makro
2,5 palce, 110 000 bodů, LCD monitor TFT s regulací jasu
Vnitřní paměť: přibl. 13,5 MB; Paměťová karta SD
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, Záznam zvuku), BSS (Výběr nejlepšího snímku), AE-BSS,
barevné režimy, varování před rozmazáním, vkopírování data, samospoušť
(10 s)
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
1) Single (jednotlivé snímky), 2) Continuous (sériové snímání, přibl.
1,3 obr/s), Multi-shot 16 (mozaika 16 snímků)

Přibližně 290 snímků s dobíjecími bateriemi EN-MH1-B2, přibližně 450 snímků
s lithiovými bateriemi, přibližně 160 snímků s alkalickými bateriemi LR6 velikosti
AA (podle standardu CIPA*)
Přibližně 111,5 × 68,5 × 37 mm
Přibližně 205 g (bez baterií a paměťové karty)
Řemínek na krk, kabel USB UC-E6, A/V kabel EG-CP14, dobíjecí baterie
Ni-MH EN-MH1-B2, nabíječka MH-71, krytka objektivu, disk CD-ROM se
softwarem
Síťový zdroj EH-62B
* 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.

Požadavky softwaru PictureProject na systém
Operační systém Macintosh: Mac® OS X verze 10.1.5 nebo novější (k vypalování disků je nutná verze 10.2.8
nebo novější) / Windows: Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000
Professional, Windows® Me, Windows® 98SE, předinstalované
RAM:
Macintosh: Doporučeno 64 MB nebo více / Windows: Doporučeno 64 MB nebo více (128
MB s doplňkem muvee)
Pevný disk: Instalace vyžaduje 60 MB volného místa
Displej:
Rozlišení 800 × 600 bodů nebo vyšší, 16bitové barvy (doporučeny 24bitové barvy)
Ostatní vybavení: 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. Technologii Face-priority AF (Autofokus
s prioritou tváře) je poskytnuta společností 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.
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VAROVÁNÍ

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