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Nikon perustettiin Japanissa vuonna 1917 ja se on maailman johtava digitaalisen optiikan ja tarkkuusoptiikan valmistaja. Nikon 

tunnetaan nykyään ympäri maailmaa digitaalisista järjestelmäkameroistaan, vaihdettavista NIKKOR-objektiiveistaan ja 

COOLPIX-kompaktikameroistaan. Nikon on ainoa iso optiikan valmistaja, joka vieläkin valmistaa lasinsa kokonaan itse 

pystyäkseen hienosäätämään objektiivin ominaisuudet ja maksimoimaan laadun ja suorituskyvyn. Nikon on myös ainoa 

valmistaja, joka on pysynyt alkuperäisessä objektiivisuunnittelussaan yli 50 vuotta. Muita Nikonin tuoteryhmiä ovat mm. kiikarit, 

etäisyysmittarit ym. mittausinstrumentit, skannerit, mikroskoopit ja puolijohdekomponentit. Nikon Corporation on listattu Tokion 

pörssiin. www.europe-nikon.com 
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Uudet COOLPIX-kamerat henkivät helppokäyttöisyyttä, 
tyyliä ja sosiaalisuutta   
 
Helsinki, 14. tammikuuta 2015: Nikon lisäsi tänään suosittuun COOLPIX-
kompaktikameramallistoonsa kolme uutta laitetta: sisäänrakennetulla Wi-Fi1-
toiminnolla ja jakamista helpottavalla NFC2-tuella varustetun sosiaalisen COOLPIX 
S3700:n, pienikokoisen, helposti mukana kulkevan ja tyylikkään 20 megapikselin 
COOLPIX S2900:n sekä helppokäyttöisen, mahtavat tulokset takaavan 16 megapikselin 
COOLPIX L31:n. 
 
Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ei koskaan ole ollut niin helppoa kuin 20 megapikselin 
COOLPIX S3700:lla. Wi-Fi1- ja NFC2-tekniikoiden ansiosta laadukkaat kuvat voidaan jakaa 
koskettamalla kameralla älylaitetta. 8-kertainen optinen zoom, joka on laajennettavissa 16-
kertaiseksi Dynamic Fine Zoomiksi3, tallentaa kaiken toiminnan vaivattomasti kuvina ja HD-
elokuvina. Pitkä akun kesto mahdollistaa kuvaamisen aina tarvittaessa, ja Glamour-
muokkaus takaa, että oma- ja ryhmäkuvat näyttävät aina hyviltä. 
 
20 megapikselin COOLPIX S2900 tekee tyylikkäästä kuvaamisesta jokapäiväistä. Helposti 
taskuun tai käsilaukkuun mahtuva laite on saatavilla eri väreissä ja sitä on helppo käyttää. 5-
kertainen optinen zoom, joka on laajennettavissa 10-kertaiseksi Dynamic Fine Zoomiksi3, 
helpottaa upeiden lähikuvien ottamista, ja oikeiden asetusten valinnassa neuvova 
Automaattinen kuvausohjelma-toiminto mahdollistaa kauniiden ja selkeiden kuvien ottamisen 
yhdellä painikkeen kosketuksella. Panoraamatoiminnolla voi helposti kuvata perheen 
hauskoja hetkiä ja henkeäsalpaavia maisemia esittäviä HD-elokuvia. 
 
Kauniiden kuvien ottamisen ei tarvitse olla monimutkaista, sillä helppokäyttöinen, luotettava 
ja edullinen 16 megapikselin COOLPIX L31 takaa mahtavat tulokset. 5-kertainen optinen 
zoom sopii ihanteellisesti kauniiden muotokuvien ottamiseen, kun taas HD-elokuvien 
tallennus yhdellä kosketuksella helpottaa siirtymistä valokuvista videoihin. Kameran sisäinen 
Erikoistehosteet-toiminto tukee luovuutta, ja kuvaamista on helppo jatkaa myös matkoilla 
AA-paristoilla. 
 
Ines Bernardes, Nikon Europen COOLPIX-tuotteiden tuotepäällikkö, esitteli uudet mallit 
tänään: ”Halusitpa jakaa sisältöjä sosiaalisessa mediassa, ottaa valokuvia joka päivä tai 
tallentaa perheenjäsentesi ja ystäviesi kanssa vietetyt ikimuistoiset hetket, löydät varmasti 
itsellesi sopivan COOLPIX-mallin. Tyylikkäät, ohuet ja toiminnoiltaan monipuoliset laitteet 
tekevät kuvaamisesta hauskaa, mutta tuottavat silti aina laadukkaita kuvia. Nämä kamerat 
on suunniteltu mukautumaan elämäntapaasi.” 
 
Tyylikästä sosiaalisuutta 
Ohut COOLPIX S3700 on muotitietoisille sosiaalisen median ystäville sopiva kamera. Se 
näyttää hienolta, ottaa upeita kuvia ja mahdollistaa niiden välittömän jakamisen kameralla 
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NFC-toimintoa2 tukevaa älylaitetta koskettamalla. Erillisellä Wi-Fi1-painikkella voi myös 
siirtää kuvat eri älylaitteille.  
 
Monta megapikseliä tehoa 
COOLPIX S3700:ssa ja COOLPIX S2900:ssa on 20 megapikselin CCD-kuvakenno, kun 
taas COOLPIX L31:n tarkkuus on 16 megapikseliä. Kunkin kameran suuren 
megapikselimäärän ansiosta saat tarkkoja ja yksityiskohtaisia kuvia. Tämä mahdollistaa jopa 
julistekokoiset valokuvasuurennokset. 
 
Ota lähikuvia toiminnasta 
COOLPIX S3700:ssa on 8-kertainen optinen zoom, joka on laajennettavissa 16-kertaiseksi 
Dynamic Fine Zoomiksi3. COOLPIX S2900:ssa on 5-kertainen optinen zoom, joka taas on 
laajennettavissa 10-kertaiseksi Dynamic Fine Zoomiksi3 ja COOLPIX L31:ssä on 5-kertainen 
optinen zoom. Lähikuvien ottaminen kasvonilmeistä, täydellisen ryhmäkuvan rajaaminen ja 
toiminnan kuvaaminen käyvät helposti. 
 
Liikuttavia muistoja 
Pienestä koosta ja värikkyydestä huolimatta nämä uudet COOLPIX-kamerat tuottavat 
selkeitä valokuvia ja videoita. Valokuvien ja videoiden välillä vaihtaminen on vaivatonta, 
joten voit aina tallentaa mielenkiintoiset tilanteet. Älä jätä perheenjäsentesi ja ystäviesi 
kanssa vietettyjä ikimuistoisia hetkiä ikuistamatta! 
 
S3700 myynti alkaa 29.1.2015 ja sen suositushinta on 150€. 
S2900 myynti alkaa 29.1.2015 ja sen suositushinta on 119€. 
L31 myynti alkaa 26.2. 2015 ja sen suositushinta 79€. 
 
Yhteenveto tärkeimmistä ominaisuuksista: 
 
COOLPIX S3700 
Sisäänrakennettu Wi-Fi ja NFC-tuki: Jaa valokuvia ja videoita NFC:tä2 tukevaan 
älylaitteeseen kameraa koskettamalla tai siirrä kuvia erillisellä Wi-Fi1-painikkeella. 
Tyylikkään ohut: Riittävän ohut otettavaksi kaikkialle mukaan, erottuu laadukkaan 
viimeistelynsä ja värivaihtoehtojensa ansiosta joukosta. 
8-kertaisella optisella zoomilla varustettu NIKKOR-objektiivi: Laajakulmainen 8-
kertainen optinen zoom on laajennettavissa 16-kertaiseksi Dynamic Fine Zoomiksi3, jolla voit 
tallentaa toiminnan entistä tarkemmin. 
20 megapikselin CCD-kuvakenno: Suuren megapikselimäärän ansiosta saat tarkkoja ja 
yksityiskohtaisia kuvia. Tämä mahdollistaa jopa julistekokoiset valokuvasuurennokset. 
Panoraamatoiminto: Luo Panoraamatoiminto-tilassa vaivattomasti vaikuttavia 
panoraamakuvia kallistamalla kameraa pystysuunnassa tai panoroimalla vaakasuunnassa. 
HD-elokuvien tallennus: Tallenna HD (720/30p) -tarkkuudella yhdellä painikkeen 
painalluksella. Tuo ikimuistoiset hetket lähelle, samalla kun tärinänvaimennustoiminto 
varmistaa videon tasaisuuden. 
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COOLPIX S2900 
20 megapikselin CCD-kuvakenno: Kuvakennon suuren megapikselimäärän ansiosta saat 
selkeitä ja teräviä kuvia, jotka soveltuvat ihanteellisesti myös julistekokoon. 
5-kertaisella optisella zoomilla varustettu NIKKOR-objektiivi: Ota helposti vaikuttavia 
ryhmäkuvia ja kauniita lähikuvia 5-kertaisella optisella zoomilla, joka on laajennettavissa 10-
kertaiseksi Dynamic Fine Zoomiksi3. 
HD-elokuvien tallennus: Elokuvan tallennuspainikkeella voit aina tallentaa kuvaustilanteet 
HD (720p) -tarkkuudella.  
Panoraamatoiminto: Luo näyttäviä lomakuvia Panoraamatoiminnolla, joka yhdistää 
kamerassa olevat kuvat yhdeksi vaikuttavaksi panoraamakuvaksi. 
16 kuvausohjelmaa: Valitse kuvattavan aiheen tyyppi, niin asetukset optimoidaan 
automaattisesti täydellistä kuvaa varten. 
Kohteen hakeva AF: Nopea ja tarkka automaattitarkennus helpottaa selkeiden kuvien 
ottamista, sillä se tunnistaa kohteen automaattisesti ja tarkentaa siihen. 
 
COOLPIX L31 
Helppokäyttöinen: Painikkeet on aseteltu selkeästi, ja Nopea kuva -tila optimoi aina kaikki 
asetukset täydellistä kuvaa varten. 
16 megapikselin CCD-kuvakenno: Saat aina kauniita ja selkeitä kuvia, joten voit teettää 
suosikkikuvistasi valokuvasuurennoksia. 
5-kertaisella optisella zoomilla varustettu NIKKOR-objektiivi: Tuo toiminta lähelle 5-
kertaisella optisella zoomilla, jonka avulla voit mukautua kaikkiin kuvaustilanteisiin. 
HD-elokuvien tallennus: Videot herättävät muistot eloon. Kuvaa omasi HD (720p) -
tarkkuudella yhdellä painikkeen painalluksella. 
Ergonominen kahva: Kun kamera tuntuu käsissäsi juuri oikealta, se pysyy entistä 
vakaampana ja saat tavallista selkeämpiä kuvia. Painikkeiden selkeä asettelu helpottaa 
myös käyttöä. 
AA-paristot: Matkustitpa minne tahansa, AA-koon paristoja on aina saatavilla, joten voit 
jatkaa kuvaamista akkujen virran ehtymistä murehtimatta.  
 

1Edellyttää Nikonin Wireless Mobile Utility -sovellusta (iOS- ja AndroidTM -yhteensopiva) älylaitteessasi. 
2Near Field Communication (NFC) toimii yhteensopivien AndroidTM (Android 4.0 tai uudempi) -älypuhelinten ja -
tablettien kanssa. Edellyttää Nikonin Wireless Mobile Utility -sovelluksen asentamista ja kuvien siirtoasetusten 
määrittämistä ennen käyttöä. 
3Dynamic Fine Zoomilla voit zoomata kaksi kertaa kauemmas kuin pisimmällä optisella teleobjektiiviasetuksella. 
Kuvan erottelutarkkuus pysyy samana.   
 

Lisätietoja: www.nikon.fi, www.facebook.com/NikonFinland  
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