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Nikon lanserar en efterföljare till företagets bästsäljande 
COOLPIX-kamera 
 
Stockholm, 21 februari 2013: Idag presenteras en ny kompaktkamera i COOLPIX S-
serien. Färglada COOLPIX S3500 är uppföljaren till den extremt framgångsrika 
modellen S3300, Europas mest sålda kamera i alla kategorier. Nya S3500 är lika snygg 
som den är smart, med ett NIKKOR-objektiv med 7× zoom och vidvinkel, 6,7 cm (2,7-
tums) LCD-skärm, optisk vibrationsreducering (VR), filminspelning i 720p samt 
inbyggda filtereffekter. Färgglada S3500 har 20 megapixlars upplösning, NIKKOR-
objektiv med 7× optisk zoom med vidvinkel och filminspelning i HD-kvalitet. 
 

Nicolas Gillet, produktchef för konsumentprodukter 
hos Nikon Europe kommenterar: ”COOLPIX S3500 
är det perfekta sättet att fånga roliga ögonblick när 
de händer. Autofokus och vibrationsreducering 
minimerar effekten av kameraskakningar så att 
bilderna blir skarpa och tydliga, och 
vidvinkelobjektivet med optisk zoom klarar både 
gruppbilder och närbildsporträtt lika lätt.” 

COOLPIX S3500 – Gör mer med dina minnen 
COOLPIX S3500 får enkelt plats i fickan och är 
perfekt att ha med sig på stan. Kamerahuset är bara 
20,5 mm tunt och ändå har kameran ett NIKKOR-

objektiv med 7× optisk zoom och vibrationsreducering som ser till att bilderna och film-
inspelningarna blir skarpa. 

Med COOLPIX S3500 är allting enkelt – ett urval av 18 motivtyper optimerar 
kamerainställningarna automatiskt för olika fotograferingssituationer, medan Smart porträtt-
systemet har en mängd olika avkänningstekniker som ser till att dina porträtt blir optimerade. 
Med Modellretuschering kan du göra dina porträtt mer smickrande och i retuscheringsmenyn 
hittar du en mängd olika alternativ som gör dina bilder ännu bättre direkt i kameran. Pröva till 
exempel Selektiv färg, som konverterar bilden till monokrom och sedan lägger till en färgklick 
i ett område som du markerar, eller Stjärnfilter som lägger till en stjärnliknande effekt på 
ljusstarka föremål.  

CCD-sensorns höga upplösning på 20 megapixlar gör att du kan skriva ut riktigt stora 
utskrifter, så det finns bra möjlighet att skriva ut bilderna och rama in dem eller så kan du 
dela dem online med ett Eye-Fi-kort X2 och överföra digitala högkvalitativa bilder direkt till en 
smart enhet eller dator.  

För blivande filmskapare finns en särskild filminspelningsknapp för att spela in HD-film 
(720p) och sedan spela upp på den stora 6,7 cm (2,7-tums) LCD-skärmen. Tack vare 
justeringen av skärmens ljusstyrka syns bilden tydligt vid fotografering eller uppspelning, 
även i starkt solsken eller dålig belysning.  
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COOLPIX S3500 finns i åtta färger: lila, silver, svart, rött orange, rosa, rosa med mönster 
samt blå med mönster. Det rekommenderade priset är 1 290 kr inklusive moms och säljstart 
är den 21 februari. 
 
För pressbilder, vänligen besök http://press.nikon.se 
 

Presskontakt 
Irena Strozyk, marknadskoordinator på Nikon, tel: 070- 995 58 25 eller e-post: 
strozyk@nikon.se   
Mats Haglund, Produktspecialist på Nikon tel: 08-594 109 19, e-post: 
mats.haglund@nikon.se 
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