i am the nikon coolpix S6500

COOLPIX S6500

16,0 12× 7,5 см
мегапікселів

збільшення

(3 дюйми)
РК-дисплей

Доступні кольори
Сріблястий
Код EAN: 018208932535
Код продукту: VNA270E1
Чорний
Код EAN: 018208932566
Код продукту: VNA271E1
Червоний
Код EAN: 018208932610
Код продукту: VNA272E1
Блакитний
Код EAN: 018208932658
Код продукту: VNA273E1
Білий
Код EAN: 018208932689
Код продукту: VNA274E1
Оранжевий
Код EAN: 018208932726
Код продукту: VNA275E1
Рекомендована роздрібна ціна

€ XX,Дата виходу в продаж

Лютий 2013 р.

З цією барвистою 16-мегапіксельною фотокамерою ви можете ділитися з іншими своїми
високоякісними знімками, де б ви не були. Один із шести яскравих, гармонійно підібраних
варіантів кольору корпусу S6500 обов’язково сподобається стильним особистостям, які
живуть багатим соціальним життям. Вбудована функція Wi-Fi дає змогу за лічені секунди
завантажувати відзняті знімки через будь-який смарт-пристрій* і ділитися ними з друзями
та сім’єю. Незважаючи на компактні розміри, ця фотокамера має потужний об’єктив
NIKKOR із 12-кратним оптичним масштабуванням, а датчик зображення КМОН із заднім
підсвічуванням забезпечує чудову деталізацію та чіткість. Лише одним натисканням
кнопки можна перейти до режиму запису відео у форматі Full HD (1080p).
Основні характеристики:
Вбудована функція Wi-Fi: переносьте свої високоякісні знімки та відео прямо на свій
смарт-пристрій* і одразу завантажуйте їх в улюблені соціальні мережі. Ви також можете
використовувати свій смарт-пристрій як пульт дистанційного керування фотокамерою.
Об’єктив NIKKOR з 12-кратним оптичним масштабуванням і ширококутним
покриттям (25–300 мм): робіть однаково чіткі знімки з високою роздільною здатністю
як крупним планом, так і з великої відстані.
16-мегапіксельний датчик КМОН заднього освітлення: цей високочутливий
датчик зображення збільшує кількість світла, отриманого кожним пікселем, і разом із
процесором EXPEED C2 забезпечує швидку зйомку чітких зображень у будь-яких
умовах освітлення.
S6500 – потужне масштабування та можливості обміну знімками в
компактному й елегантному корпусі.
* На смарт-пристрої має бути встановлено утиліту Nikon
Wireless Mobile Adapter Utility (сумісна з iOS і Android™).

Android, Google, Google Play, YouTube та інші
торгові марки є торговими марками Google Inc.

Серія S

COOLPIX S6500
технічні характеристики

Кількість ефективних
пікселів
Датчик зображення
Об’єктив
Фокусна відстань
Діафрагма
Конструкція
об’єктива
Цифрове
масштабування
Діапазон фокусування
(від об’єктива)
Система зменшення
вібрацій
Чутливість ISO (стандартна вихідна чутливість)
РК-монітор
Носії даних1
Відео

Інтерфейс

Формати файлів
Максимальна
тривалість кліпу
Оптичне масштабування під час
записування відео
Високошвидкісний
USB-інтерфейс
Вихід HDMI
Безпроводове
підключення

Джерела живлення

Режим зйомки

16 мегапікселів
1/2,3-дюймовий датчик КМОН
Об’єктив NIKKOR із 12-кратним оптичним масштабуванням
4,5 – 54,0 мм (кут огляду еквівалентний об’єктиву з
фокусною відстанню 25 – 300 мм у форматі 35 мм)
f/3,1 – 6,5

Автоматичний
Неперервна зйомка

Кількість сюжетних режимів

8 елементів у 8 групах (1 елемент зі скла ED)
До 4 разів (кут огляду еквівалентний об’єктиву з
фокусною відстанню прибл. 1200 мм у форматі 35 мм)
Мінімальний діапазон фокусування за ширококутної
зйомки: прибл. від 50 см до безкінечності
Мінімальний діапазон фокусування за ширококутної
зйомки в режимі макрозйомки: 8 см
Зміщення об’єктива
ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200
РК-монітор із TFT-матрицею, роздільною здатністю
прибл. 460 тис. точок, діагоналлю 7,5 см (3 дюйми),
покриттям проти відблисків
Внутрішня пам’ять (прибл. 25 МБ), карти пам’яті
SD/SDHC/SDXC, UHS-1
Full HD 1080p: 1920 × 1080 (30 кадр./
с), HD 720p: 1280 × 720 (30 кадр./с),
TV movie 640: 640 × 480 (30 кадр./с),
Small size 320: 320 × 240 (30 кадр./с)
MOV (відео: H.264/MPEG-4 AVC,
аудіо: AAC стерео)
29 хв.
Так

Автофокусування

Спалах
Спеціальні
ефекти
(режим зйомки)

Так (сумісний із PictBridge)
Так (тип D)
Вбудована функція Wi-Fi
Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення
EN-EL19

Кількість знімків за одне
заряджання2 (термін
Прибл. 150 знімків (за використання EN-EL19)
служби елемента
живлення)
Розміри (ширина × висота
Прибл. 95,4 × 58,3 × 26,3 мм
× глибина)3
3
Вага
Прибл. 153 г
Ремінець фотокамери AN-CP19; перезаряджуваний
літій-іонний елемент живлення EN-EL19; адаптер
Аксесуари, що
постачаються в комплекті заряджання змінного струму EH-70P; USB-кабель
UC-E6; аудіо-/відеокабель EG-CP16; ViewNX 2
Зарядний пристрій MH‐66; адаптер змінного струму
Додаткові аксесуари
EH-62G

Ефекти фільтрів
(режим
відтворення)
Вимірювання

Пріоритет обличчя
Автоматичне (автоматичний вибір 9 зон)
Центральна зона
Ручне з 99 зонами
фокусування
Відстеження об’єкта
АФ з пошуком об’єкта

Так
H: прибл. 10 кадр./с
(до 7 кадрів)
L: прибл. 2 кадр./с
(до 6 кадрів)
20 («Портрет», «Пейзаж»,
«Спорт», «Нічний портрет»,
«Вечірка/у приміщенні»,
«Пляж», «Сніг»,
«Захід сонця»,
«Сутінки/світанок»,
«Нічний пейзаж»,
«Великий план», «Їжа»,
«Музей», «Феєрверк»,
«Чорно-біла копія»,
«Заднє освітлення»,
«Легка панорама»,
«Пор-т дом. тварини»,
«3D фотографування»,
«Автом. вибір сюжету»)
Так
Так
Так
Так

М’який
Ностальгічна сепія
Висококонтр. монохр.
Високий ключ
Низький ключ
Вибірковий колір
Картина
Силует
Кроспроцес

Так
Так
Вбудований
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так (2 типи)

Режим швидких ефектів

Так, 30 ефектів

Матричне вимірювання
Центрально-зважене
вимірювання
Точкове вимірювання

256 сегментів
Так
Так

*1 Несумісна з картками Multi Media Card (MMC)
*2 Відповідно до стандартів CIPA з оцінювання ресурсу елементів живлення
*3 Відповідно до рекомендацій CIPA, DCG-005-2009

Рекомендовані аксесуари

MH-66

EN-EL19

EG-CP16

Компанія Nikon зберігає за собою право змінювати технічні характеристики описаного в цьому буклеті апаратного
та програмного забезпечення в будь-який час без попередження. Компанія Nikon не несе відповідальності за
збитки, що можуть виникнути в результаті помилок у цьому буклеті.

Футляр

