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I AM THE NIKON COOLPIX A300

Om du tycker om att spela in festligheter hemma eller upplevelser under utlandsresor 
kommer du att älska den smidiga, lätta COOLPIX A300 med 20,1 megapixlar som 
dessutom är både snygg och användarvänlig. Det är en kamera du kan ta med dig 
överallt. Den har ett NIKKOR-objektiv med 8× optisk zoom som kan utökas till 16× 
Dynamic Fine Zoom¹, retuscheringsfunktioner, specialeffekter och möjlighet att dela 
bilder direkt med Nikons SnapBridge-app.

Nyckelfunktioner:

 Elegant och kompakt kamerahus. Den snygga, kompakta designen med ett 
djup på ca 20,1 mm och en vikt på ca 119 g gör att kameran ryms i fickan eller 
handväskan så att du alltid har den nära till hands.

 SnapBridge. SnapBridge upprätthåller en konstant lågenergianslutning mellan 
COOLPIX A300 och upp till fem smarta enheter. Du fotograferar. Den synkar. Du 
delar dina bästa bilder. Det är enkelt.

 CCD-bildsensor med 20,1 megapixlar. Bildsensorns höga antal megapixlar 
förpackat i ett kompakt kamerahus gör att kameran har utmärkt ljusupptagning,  
så att du får skarpa bilder även i svag belysning.

 NIKKOR-objektiv med 8× optisk zoom. En värld av möjligheter öppnar sig med 
högkvalitativ NIKKOR-optik med 8× zoom som kan utökas till 16× Dynamic Fine 
Zoom¹, vilket ger en vidvinkel på 25–200 mm (motsvarande 35 mm-format).

 Vibrationsreducering (VR) med hög prestanda. Med vibrationsreducering 
med hög prestanda minskas effektivt kameraskakningar så att du får bättre stabilitet, 
vilket ger garanterat skarpa bilder även vid full inzoomning.

1  Förstoring med Dynamic Fine Zoom beräknas utifrån objektivets maximala vidvinkelläge för optisk zoom.

COOLPIX A300

Medföljande tillbehör

EN-EL19 uppladdningsbart litiumjonbatteri

USB-kabel UC-E16
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COOLPIX A300
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Alla mätningar har utförts i enlighet med CIPA:s (Camera and Imaging Products Association) 
standarder eller riktlinjer.

*1 Batteriets livslängd avspeglar inte användningen av SnapBridge och kan variera beroende på 
användningsförhållanden som temperatur, intervall mellan bilder och hur länge menyer och bilder 
visas.

*2 Enskilda filmfiler får inte överstiga 2 GB i storlek eller 29 minuter i längd. Om kamerans temperatur 
blir för hög kan inspelningen avslutas innan gränsen har nåtts.

Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel på den här sidan.
Produktens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Effektiva pixlar
20,1 million 
(Bildebehandling kan redusere antallet effektive 
piksler.)

Bildsensor 1/2,3-tommers CCD 
Totalt antall piksler: ca. 20,48 millioner

Objektiv NIKKOR-objektiv med 8 x optisk zoom

Brännvidd
4,5 til 36,0 mm 
(bildevinkelen tilsvarer et objektiv med 25 til 200 
mm på 35 mm-format [135])

Bländarvärde f/3,7 til 6,6
Objektivkonstruktion 8 elementer i 7 grupper

Förstoring Opptil 4 x (bildevinkelen tilsvarer et objektiv 
på ca. 800 mm i 35 mm-format [135])

Vibrationsreducering
Bildestabilisator med objektivforskyvning 
(stillbilder), objektivforskyvning og elektronisk 
VR (filmer)

Autofokus Kontrastsøkende AF 

Fokusintervall

[W]: Ca. 50 cm til ∞ 
[T]: Ca. 1,5 m til ∞ 
Makro: Ca. 2 cm til ∞ 
(vidvinkelposisjon) (Alle avstander er målt fra 
midten av frontlinsen på objektivet.)

AF-områdeslägen Ansiktsprioritet, midtre, manuelt med 
99 fokusområder, følg motivet, målsøkende AF

Monitorstorlek 6,7 cm diagonalt

Monitorupplösning
Ca. 230 k-punkts TFT LCD-skjerm med 
antirefleksbelegg og justering av lysstyrken med 
5 nivåer

Sökartäckning 
(fotograferingsläge) Ca. 99 % vannrett og loddrett (av hele bildet)

Sökartäckning 
(visningsläge) Ca. 99 % horisontalt og vertikalt (av hele bildet)

Lagring - medier SD, SDHC, SDXC Internminne (ca. 19 MB)
Filsystem Kompatibelt med DCF og Exif 2.3

Lagring – filformat Stillbilder: JPEG Filmer: 
AVI (kompatibelt med Motion-JPEG)

Bildstorlek (pixlar)

20M (Høy) [5152 x 3864 (Fine)] 
20M [5152 x 3864] 
10M [3648 x 2736] 
4M [2272 x 1704] 
2M [1600 x 1200] VGA [640 x 480] 
16:9 (14M) [5120 x 2880] 
1:1 [3864 x 3864]

ISO-känslighet ISO 80 til 1600 ISO 3200 
(tilgjengelig med Automodus)

Exponeringsmätning Matrise, sentrumsdominert (digital zoom mindre 
enn 2 x), punkt (digital zoom 2 x eller mer)

Exponeringskontroll
Eksponering med programautomatikk og 
eksponeringskompensasjon (-2,0 til +2,0 EV i 
trinn på 1/3 EV)

Slutartyp Mekanisk og elektronisk lukker (CCD)

Slutartider 1/1500 til 1 s 
4 s (motivprogrammet Fyrverkeri)

Självutlösare 10 sek., 
2 sek. 5 sek. (självporträttsutlösare)

Bländare Elektroniskt ND-filterval (-3 AV)
Bländaromfång 2 steg (f/3,7 och f/10,5 [W])
Inbyggd blixt Ja

Blixtens räckvidd (ca) [W]: 0,5–2,8 m 
[T]: 1,5 m

Blixtstyrning TTL-autoblixt med förblixtar

USB

Hi-Speed USB 
Stöd för Direct Print (PictBridge) 
Används även som AV-utgång (NTSC eller PAL 
kan väljas som videoformat).

Standarder för Wi-Fi 
(trådlöst nätverk)

IEEE 802.11b/g  
(standardprotokoll för trådlöst nätverk)

Driftfrekvens för Wi-Fi 
(trådlöst nätverk) 2 412–2 462 MHz (kanal 1–11)

Säkerhet för Wi-Fi 
(trådlöst nätverk) Autentisering: öppet system, WPA2-PSK

Bluetoothstandarder Bluetoothspecifikation version 4.1

Språk som stöds

Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, 
finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska, 
italienska, japanska, kinesiska (förenklad och 
traditionell), koreanska, marathi, nederländska, 
norska, persiska, polska, portugisiska (europeisk 
och brasiliansk), rumänska, ryska, serbiska, 
spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, 
turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, 
vietnamesiska

Strömkällor
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL19 
(medföljer) 
Nätadapter EH-62G (säljs separat)

Laddningstid
Ca 2 timmar och 40 minuter  
(när laddningsnätadapter EH-72P/EH-72PCH 
används och batteriet är helt urladdat)

Batterikapacitet Ca 240 bilder när EN-EL19 används*1

Faktisk batteritid vid 
filminspelning Ca 45 min när EN-EL19 används*1*2

Stativgänga 1/4 (ISO 1 222)

Mått (B × H × D) Ca 95,9 × 58,0 × 20,1 mm 
(exklusive utskjutande delar)

Vikt Ca 119 g (inklusive batteri och minneskort)
Driftmiljö – temperatur 0 °C till 40 °C
Driftmiljö – luftfuktighet 85 % eller lägre (ingen kondensation)

Tillbehör som medföljer

Kamerarem, uppladdningsbart litiumjonbatteri 
EN-EL19, laddningsnätadapter EH-72P (en 
resenätadapter ingår om kameran är inköpt i ett 
land eller område som kräver en resenätadapter 
– utformningen av resenätadaptern beror på 
inköpslandet eller -området), USB-kabel UC-E16 

Rekommenderade tillbehör EH-62G ACBatteriladdare MH-66


