
6,0 / 5,0 megapixel (L11 / L10)
3x zoom
6,09 / 5,08 centiméteres LCD-monitor 
(L11 / L10)
AA-méretű elemekkel/
akkumulátorokkal használható
ISO 800 funkció
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A HELYES HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN 
A KÉZIKÖNYVET. A DOKUMENTÁCIÓ EGY RÉSZE CSAK CD-LEMEZEN ÁLL RENDELKEZÉSRE. 

FIGYELMEZTETÉS

Egyszerűen 
jobb portrék

Jobb képek 
gyenge fényben COOLPIX L11 COOLPIX L10

A Microsoft® és a Microsoft Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Macintosh® és a Quicktime® az Apple Computer Inc, bejegyzett 
védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az SDHC logó védjegy. 
Az ImageLink és az ImageLink print system logó az Eastman Kodak Company védjegyei. A PictBridge védjegy. A 
D-Lighting technológiát az Apical Limited biztosítja. A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett 
védjegyei. A FotoNation logó védjegy. Ebben a tájékoztatóban az LCD-kijelzőkön látható képek szimulációk.

A műszaki adatok és berendezések a gyártó bármilyen előzetes bejelentése és kötelezettsége nélkül változhatnak. 
2007. február ©2007 NIKON CORPORATION 

A kiváló mostantól egyszerű is. 

6,0 / 5,0 tényleges megapixeles 

élesség

A COOLPIX L11 és L10 szembeötlően nagy felbontása 
élethű színekben és részletekben gazdag képeket 
eredményez. Ráadásul a képek még jelentős nagyítás 
után is gyönyörűek maradnak.

Az ISO 800 funkció jóvoltából 

gyengébb fényben is fényképezhet

A COOLPIX L11 és L10 pontosan méri az elérhető fényt, 
és automatikusan kiválasztja a legjobb érzékenység-
beállítást. Az ISO 800 értékig terjedő beállítási lehetőség 
révén gyenge fényben is fantasztikus felvételeket 
készíthet.

AA-méretű elemekkel/

akkumulátorokkal használható – 

ez a két modell soha nem marad 

energia nélkül

A világszerte mindenhol beszerezhető AA-méretű 
elemekkel és akkumulátorokkal való kompatibilitás 
jóvoltából ön bárhová utazzon is, soha nem kell aggód-
nia amiatt, hogy miként biztosítsa a fényképezőgépe 
energiaellátását. 

Egyéb funkciók
•  6,09 centiméteres LCD-monitor (L11)

5,08 centiméteres LCD-monitor (L10)
• PictBridge-kompatibilis
•  Arc-prioritásos AF – megtalálja az emberek arcát 

és megfelelően beállítja az élességet, hogy a 
portrék mindig élesek legyenek

•  Beépített vörösszemhatás-korrekció 
– a fényképezőgép magától javítja és 
természetesebbé teszi a vakus portrékat

•  D-Lighting – növeli a részletgazdagságot és 
optimalizálja az expozíciót az alulexponált 
képeken

A Nikon COOLPIX L11 / L10 műszaki adatai

Tényleges pixelszám:  L11: 6,0 millió / L10: 5,0 millió

Objektív:  3x Zoom-Nikkor; 6,2–18,6 mm (35 mm-es formátumban [135] 37,5–112,5 mm); f/2,8-5,2; 
6 lencsetag 5 csoportban; digitális zoom: legfeljebb 4x-es (35 mm-es [135] formátumban  
kb. 450 mm)

Élességtartomány:  40cm-től a végtelenig (∞), közeli (makró) módban: 15 cm-től a végtelenig (∞)
(az objektívtől mért 

távolság):

Monitor:  L11: 6,09 centiméteres, 115 000 képpontos TFT LCD-monitor / L10: 5,08 centiméteres, 
153 000 képpontos TFT LCD-monitor

Adattároló:  Belső memória (kb. 7 MB), SD-memóriakártya

ISO érzékenység: Automatikus (automatikus szabályozás ISO 64–800 értékig)

Tápellátás:  Két AA-méretű alkáli, oxyride vagy lítium elem, két EN-MH1 újratölthető akkumulátor (külön 
beszerezhető), EH-65A hálózati tápegység (külön beszerezhető)

Elem/akkumulátor  Körülbelül 250 felvétel alkáli elemekkel, 600 felvétel lítium elemekkel, 300 felvétel EN-MH1
kapacitása: akkumulátorokkal vagy 250 felvétel oxyride elemekkel (a CIPA szabvány alapján)

Méretek (Sz x Ma x Mé): L11: Megközelítőleg 89,5 x 60,5 x 27 mm (a kiálló részektől eltekintve)
L10: Megközelítőleg 89,5 x 60,5 x 26 mm (a kiálló részektől eltekintve)

Tömeg: L11: kb. 125 g, akkumulátor és SD-memóriakártya nélkül
L10: kb. 115 g, akkumulátor és SD-memóriakártya nélkül

A PictureProject rendszerkövetelményei

Operációs Macintosh: Mac® OS X version 10.3.9, 10.4.x verzió 
rendszer:  Windows: Windows® Vista (32bit), Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 

2000 Professional rendszerekkel előtelepített modellek

Megjegyzés:  A telepítéshez CD-ROM meghajtó szükséges. A szoftver csak beépített USB-portokat 
támogat.

Nyomtatás helye: Hollandia    Kódszám:  6CH70070 (0702A) Ad


