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Nikon esittelee neljä uutta L-sarjan COOLPIX-kameraa  

Tehokas superzoomilla varustettu COOLPIX L830  
 
Helsinki 7. tammikuuta 2014 – Nikon Europe julkistaa tänään neljä uutta kameraa 
COOLPIX-L-tuoteperheeseensä. Klassisesti muotoillussa ja tehokkaassa COOLPIX 
L830:ssä on erittäin tehokas 34-kertainen optinen zoom ja jopa 68-kertainen Dynamic 
Fine Zoom* -toiminto. COOLPIX L830 liittyy L29-, L30- ja L330-kameroiden joukkoon L-
sarjan valikoimaan. Lisäksi julkistetaan: 
- 16 megapikselin COOLPIX L29, jossa on helppokäyttöiset painikkeet ja 5-kertainen 
NIKKOR-laajakulmazoom-objektiivi 
- 20 megapikselin COOLPIX L30, jossa on 5-kertainen NIKKOR-zoom-objektiivi, sekä 
- 20 megapikselin COOLPIX L330, jossa on tehokas 26-kertainen zoom-objektiivi. 
Uudet kamerat toimivat AA-paristoilla. 
 
Nikon COOLPIX L830 – Lähemmäs kohdetta kuin koskaan aikaisemmin 
Klassisesti muotoiltu 16 megapikselin COOLPIX L830 on suunniteltu niille, jotka haluavat 
helppokäyttöisen, tarkan ja tehokkaan kameran. Sillä saa erinomaisia kuvia tilanteessa kuin 
tilanteessa. Se sopii täydellisesti valokuvaajille, jotka haluavat ottaa näyttäviä kuvia 
vaivattomasti. 
 
COOLPIX L830:ssä on erittäin tehokas 34-kertainen optinen zoom-objektiivi, sekä 68-
kertainen Dynamic Fine Zoom -toiminto. Sillä voi zoomata kaksi kertaa pidemmälle kuin 
teleobjektiivilla kuvan tarkkuuden kärsimättä. Kameran Nopea kuva -tila optimoi asetukset 
käyttäjän puolesta. Kamerassa on sivussa zoomin käyttökytkin ja videokuvauksen voi 
aloittaa yhdellä painalluksella. Yhdistelmätyyppinen tärinänvaimennus (VR) vähentää 
kameran tärähtämisen vaikutusta. 
 
Kuviin saa lisää persoonallista tyyliä kuvaamalla lapsen silmien korkeudelta, väkijoukon yli tai 
mistä tahansa haluamastasi katselukulmasta. Tässä on hyötyä 7,7 cm:n 
suuritarkkuuksisesta, kallistettavasta näytöstä. Taustavalaistu kuvakenno vangitsee 
yksityiskohdat kauniisti ja tarkasti. Tallenna tapahtumat ympärilläsi Full HD -videotoiminnolla, 
jossa on optinen zoom ja stereoääni. COOLPIX L830:n kehittyneet toiminnot on pakattu 
pienikokoiseen runkoon, joka on luokkansa pienimpiä. Suunnittelussa on erityisesti kiinnitetty 
huomiota vakauteen, käytettävyyteen ja käytön mukavuuteen.  
 
Nikon Europen kuluttajatuotteiden tuotepäällikkö Nicolas Gillet kertoo: ”COOLPIX L830 tekee 
loistavien kuvien ottamisesta helppoa. Kamerassa on 34-kertainen optinen zoom ja 68-
kertainen Dynamic Fine Zoom –toiminto. Niiden avulla pääset lähemmäs kohdetta kuin 
koskaan aikaisemmin. Yhdistelmätyyppinen VR ja kameran kallistettava näyttö helpottavat 
tarkkojen ja ainutlaatuisten kuvien ottamista. Olipa tilaisuus mikä tahansa, tällä 
yksinkertaisella, tehokkaalla COOLPIX-kameralla saat kuvia, joista voit olla ylpeä.” 
 
COOLPIX L830 on saatavilla kolmena eri värinä: mustana, punaisena ja luumunvärisenä. 
Suositushinta on 265 €. 
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Nikon COOLPIX L29 – Jätä hankalat työt jonkun muun huoleksi 
Uudessa COOLPIX L29 -mallissa on 16 megapikselin CCD-kuvakenno ja 5-kertainen 
NIKKOR-laajakulmazoom-objektiivi. Tämä yhdistelmä takaa, että saat aina laadukkaita 
tuloksia. Laitteen helppokäyttöisyys puolestaan tekee valokuvauksesta hauskaa ja 
vaivatonta. 
 
Nikon Europen kuluttajatuotteiden tuotepäällikkö Nicolas Gillet kertoo: ”COOLPIX L29 on 
heijastamattomalla 2,7 tuuman nestekidenäytöllä varustettu, hyvin käteen istuva ja 
helppokäyttöinen kamera. Se soveltuu hyvin niille, jotka haluavat älykkään kameran, 
hauskoja suodatintehosteita ja 17 hienoa kuvausohjelmaa. Tavoitteemme on, että 
kaikentasoiset kuvaajat saavat otettua hienoja kuvia.” 
 
Jotta hyvien kuvien ottaminen olisi mahdollisimman helppoa, COOLPIX L29 sisältää liike-
epäterävyyttä vähentävän toiminnon, hauskoja suodatintehosteita ja älymuotokuvatoiminnon. 
Silmänräpäystunnistus, hymylaukaisin ja punasilmäisyyden korjaus takaavat hyvät 
muotokuvat. Kuvausohjelmia on 17, joten niistä löytyy aina kuvaustilanteeseen ja  
-ympäristöön sopivat tyylit ja tehosteet. 
 
COOLPIX L29 on saatavilla hopeisena, mustana, punaisena sekä violettina lisäkoristeilla. 
Suositushinta on 79 €. 
 
Nikon COOLPIX L30 – Kun haluat keskittyä elämän tärkeisiin asioihin 
COOLPIX L30:n 20 megapikselin CCD-kuvakenno ja 5-kertainen NIKKOR-laajakulmazoom-
objektiivi tuottavat aina tarkkoja kuvia. Nopea kuva -tila tekee videoiden kuvaamisesta 
yksinkertaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Se sopii erinomaisesti perheen tärkeiden 
hetkien tallentamiseen.  
 
Nikon Europen kuluttajatuotteiden tuotepäällikkö Nicolas Gillet kertoo: ”COOLPIX L30 sopii 
loistavasti amatöörikuvaajille. Nopea kuva -tila ja yhden painalluksen videotallennus tekevät 
valokuvien ottamisesta ja videoiden kuvaamisesta hauskaa. 17 kuvausohjelmaa, liike-
epäterävyyden vähennys ja Älymuotokuva-toiminto huolehtivat perusasioista, joten kuvaaja 
saa keskittyä kuvaushetkestä nauttimiseen sen sijaan, että tarvitsisi huolehtia teknisistä 
yksityiskohdista.” 
 
Tämä kamera sopii täydellisesti niille, jotka haluavat keskittyä elämän tärkeisiin asioihin. 
Kolmen tuuman nestekidenäyttö näyttää kuvat kauniisti, joten niitä voi katsella jopa 
kirkkaassa auringonpaisteessa. Elokuvan tallennuspainikkeen ansiosta ikimuistoisten hetkien 
ja videoiden tallentaminen on helpompaa kuin koskaan. Kamera tallentaa teräväpiirtona, 
joten nyt saat todella teräviä kuvia elämän erityisistä hetkistä. 
 
COOLPIX L30 on saatavilla hopeisena, mustana ja punaisena. Suositushinta on 105 €. 
 
Nikon COOLPIX L330 – Älykästä, tarkkaa valokuvausta 
COOLPIX L330 on klassisesti muotoiltu ja helppokäyttöinen. Koska siinä on NIKKOR-
laajakulmaobjektiivi ja tehokas 26-kertainen optinen zoom, se soveltuu kaikenlaiseen 
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valokuvaukseen. Sillä voi kuvata niin laajoja panoraamoja kuin kaukana tapahtuvaa 
toimintaakin. 
 
Nikon Europen kuluttajatuotteiden tuotepäällikkö Nicolas Gillet kertoo: ”COOLPIX L330 
koettelee todella kompaktikameroidemme rajoja. Se tuottaa erinomaisen kuvanlaadun, se on 
nopea, ja lisäksi siinä on erittäin valovoimainen, tarkka NIKKOR-laajakulmaobjektiivi."  
 
Jos olet ottanut mielestäsi todella hyvän kuvan, voit päästää sen oikeuksiinsa suurentamalla 
sen vaikka julistekokoon. Se on mahdollista, koska suuritarkkuuksinen kuvakenno vangitsee 
pienimmätkin yksityiskohdat. Objektiivin siirtoon perustuva tärinänvaimennus (VR) parantaa 
vakautta ja suuren ISO-herkkyyden ansiosta voit ottaa tarkkoja kuvia myös hämärässä. 
Parhaan kuvan valitsin (BSS) valitsee tarkimman kuvan jopa kymmenestä peräkkäisestä 
kuvasta, mikä varmistaa loistavan lopputuloksen.  
 
COOLPIX L330 on saatavilla mustana. Suositushinta on 209 €. 
 

*Dynamic Fine Zoom voi zoomata kaksi kertaa pisintä optista telekuvausaluetta 
pidemmälle ilman, että kuvan tarkkuus kärsii. 
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