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I AM THE NIKON COOLPIX A300

Hvis du gerne vil forevige hverdagens små og store øjeblikke og tage flotte rejsebilleder, når 
du er i udlandet, er det elegante, slanke og brugervenlige letvægtskamera COOLPIX A300 
med 20,1 megapixels lige noget for dig. Dette kamera, som nemt kan medbringes overalt, er 
udstyret med et NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 8x, der kan udvides til 16x Dynamic 
Fine Zoom¹, og det byder også på en række retoucheringsfunktioner og specialeffekter samt 
mulighed for øjeblikkelig deling via Nikons SnapBridge-app.

Vigtigste funktioner og egenskaber:

 Elegant og kompakt kamerahus. Det slanke og elegante kamerahus er ca. 20,1 mm 
dybt og vejer kun ca. 119 g, så du kan sagtens have kameraet i lommen eller en håndtaske 
og medbringe det overalt.

 SnapBridge. Med SnapBridge er du sikret en konstant, strømbesparende forbindelse 
mellem dit COOLPIX A300 og op til fem smart-enheder. Når du skyder løs, foretages der 
automatisk synkronisering, så du kan dele dine bedste billeder med andre – så enkelt er 
det.

 CCD-billedsensor med 20,1 megapixels. Til trods for det kompakte kamerahus byder 
kameraet på et stort antal megapixels, og den meget lysfølsomme billedsensor sikrer 
skarpe billeder, selv under dårlige lysforhold.

 NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 8x. Takket være NIKKOR-optik med en 
zoomeffekt på 8x, der kan udvides til 16x Dynamic Fine Zoom¹, hvilket giver et zoomområde, 
som strækker sig over billedvinkler svarende til et område fra 25 mm (vidvinkel) til 200 mm 
i 35 mm-format, har du masser af muligheder for at slippe kreativiteten løs.

 Effektiv vibrationsreduktion (VR). Det effektive VR-system modvirker effekten af 
kamerarystelser, så stabiliteten øges, hvilket giver garanti for skarpe billeder, selv ved fuld 
zoom.

1  Forstørrelsen ved brug af Dynamic Fine Zoom er beregnet ud fra den maksimale vidvinkelposition ved brug af optisk zoom.

COOLPIX A300

Medfølgende tilbehør

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19

USB-kabel UC-E16
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COOLPIX A300
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Alle målinger er udført i henhold til standarderne eller retningslinjerne fra CIPA (Camera and Imaging 
Products Association).

*1 Ved angivelse af batteribrugstiden er der ikke taget højde for brug af SnapBridge, og 
batteribrugstiden kan variere afhængigt af forholdene, eksempelvis temperaturen, intervallet 
mellem billeder og det tidsrum, menuer og billeder vises i.

*2 Individuelle videofiler kan have en størrelse på maks. 2 GB og en varighed på maks. 29 minutter. 
Optagelsen standses, før denne grænse er nået, hvis kameraets temperatur bliver for høj.

Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl på denne side.
Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.

Effektive pixels
20,1 mio. 
(billedbehandling kan reducere antallet af 
effektive pixels)

Billedsensor CCD-sensor på 1/2,3" 
Pixels i alt: ca. 20,48 mio.

Objektiv NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 8x

Brændvidde 4,5-36,0 mm (billedvinkel svarende til et objektiv 
på 25-200 mm i 35 mm-format [135])

f/-tal f/3,7-6,6
Objektivkonstruktion Otte elementer i syv grupper

Forstørrelse Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på 
ca. 800 mm i 35 mm-format [135])

Vibrationsreduktion Objektivforskydnings-VR (stillbilleder), 
objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)

Autofokus Kontrastbaseret AF

Fokusområde

[W]: ca. 50 cm til uendelig 
[T]: ca. 1,5 m til uendelig 
Makroindstilling: ca. 2 cm til uendelig 
(vidvinkelposition) 
(alle afstande er målt fra midt foran på 
objektivet)

AF-metode Ansigtsprioritet, Center, Manuel med 99 
fokuspunkter, Følg motiv og Målsøgende AF

Skærmstørrelse 6,7 cm (2.7") diagonalt

Skærmopløsning
TFT-LCD-skærm med ca. 230.000 punkter, 
antireflekterende belægning og lysstyrkereguler-
ing i fem niveauer

Søgerdækning  
(optageindstilling)

Ca. 99 % vandret og lodret 
(sammenlignet med det faktiske billede)

Søgerdækning  
(billedvisningsindstilling)

Ca. 99 % vandret og lodret  
(sammenlignet med det faktiske billede)

Lagring - medier SD, SDHC og SDXC Indbygget hukommelse 
(ca. 19 MB)

Filsystem DCF- og Exif 2.3-kompatibelt

Lagring – filformater Stillbilleder: JPEG Videoer: 
AVI (Motion-JPEG-kompatibelt)

Billedstørrelse (pixels)

20 M (Høj) [5.152 x 3.864 (Fine)] 
20 M [5.152 x 3.864] 
10 M [3.648 x 2.736] 
4 M [2.272 x 1.704] 
2 M [1.600 x 1.200] 
VGA [640 x 480] 16:9 
(14 M) [5.120 x 2.880] 
1:1 [3.864 x 3.864]

ISO-følsomhed
ISO 80-1.600  
ISO 3.200 (tilgængelig ved brug af 
Autoindstilling)

Lysmåling Matrix, Centervægtet (digital zoom på under 
2x) og Spot (digital zoom på 2x eller derover)

Eksponeringskontrol Programautomatikeksponering og eksponering-
skompensation (fra -2,0 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV)

Lukkertype Mekanisk og elektronisk CCD-lukker

Lukkertid Fra 1/1.500 til 1 sek. 
4 sek. (motivprogrammet Fyrværkeri)

Selvudløser 10 sek., 2 sek. og 
5 sek. (selvportrætudløser)

Blændeåbning Mulighed for at vælge elektromagnetisk 
ND-filter (-3 AV)

Blændeområde To trin (f/3,7 og f/10,5 [W])
Indbygget flash Ja

Flashrækkevidde (cirka) [W]: 0,5-2,8 m 
[T]: 1,5 m

Flashstyring TTL-autoflash med monitor præ-flash

USB

USB (hi-speed) 
Understøtter Direct Print (PictBridge) 
Anvendes også som udgangsstik til audio/video 
(mulighed for valg af NTSC eller PAL som 
videoudgangsformat) 

Wi-Fi (Trådløst LAN) 
standarder

IEEE 802.11b/g (standardprotokol til trådløst 
LAN)

Wi-Fi (Trådløst LAN) 
driftssfrekvens 2.412-2.462 MHz (kanal 1-11)

Wi-Fi (Trådløst LAN) 
sikkerhed Verificering: åbent system, WPA2-PSK

Bluetooth-standarder Bluetooth-specifikation version 4.1

Understøttede sprog

Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, 
finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, 
indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet 
og traditionelt), koreansk, marathi, norsk, 
persisk, polsk, portugisisk (Portugal og 
Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, 
svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, 
tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk

Strømkilder Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19 
(medfølger) Lysnetadapter EH-62G (ekstraudstyr)

Opladningstid Ca. to timer og 40 min. (med opladningsadapter 
EH-72P/EH-72PCH og et helt fladt batteri)

Batteribrugstid Ca. 240 billeder ved brug af EN-EL19*1

Faktisk batteribrugstid ved 
videooptagelse Ca. 45 min. ved brug af EN-EL19*1*2

Stativgevind 1/4 (ISO 1.222)

Mål (B x H x D) Ca. 95,9 x 58,0 x 20,1 mm) 
(uden fremspringende dele)

Vægt Ca. 119 g (med batteri og hukommelseskort)
Driftsmiljø – temperatur 0-40 °C
Driftsmiljø – luftfugtighed 85 % eller derunder (ingen kondensering)

Medfølgende tilbehør

Kamerarem, genopladeligt Li-ion-batteri 
EN-EL19, opladningsadapter EH-72P (stikadapter 
medfølger, hvis kameraet købes i et land eller et 
område, hvor der er behov for en stikadapter, 
og stikadapterens form varierer, alt efter hvor 
kameraet købes) og USB-kabel UC-E16

Anbefalet tilbehør Lysnetadapter EH-62GBatterioplader MH-66


