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Nikon esittelee kolme uutta COOLPIX-sarjan kameraa 

Ota entistä parempia valokuvia tyylikäällä COOLPIX S3600:lla, 
zoomikamera COOLPIX S6700:lla ja helppokäyttöisellä 
COOLPIX S2800:lla 

Helsinki 7.1.2014 – Nikon esittelee tänään kolme uutta COOLPIX-sarjan 
kompaktikameraa. Niiden joukossa on värikäs COOLPIX S3600 -valikoima, jossa on 8-
kertainen optinen zoomaus, 20 megapikseliä ja linssin siirtoon perustuva VR 
(tärinänvaimennus). Lisäksi Nikon julkistaa COOLPIX S6700 –zoomikameran, jossa on 
20 megapikseliä, 10-kertainen optinen zoom ja linssin siirtoon perustuva 
tärinänvaimennus sekä helposti mukana kulkevan COOLPIX S2800 –kameran, jossa 
on 20 megapikselin kuvakenno, 5-kertainen optinen zoom ja jolla saa upean 
yksityiskohtaisia kuvia. 

Nikon COOLPIX S3600 – tyylikkäiden ja tarkkojen kuvien ottamiseen 
COOLPIX S3600 on tyylikäs kompaktikamera. Se on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat 
elämäntapaansa sopivan, huomaamattoman kameran. Sen 20 megapikseliä on pakattu 
pieneen runkoon, mutta kamera on silti täynnä hyödyllisiä ominaisuuksia. COOLPIX 
S3600:lla saa aina upeita kuvia, ja se kulkee helposti mukana. 
 
8-kertainen optinen zoom (25–200 mm) ja jopa 16-kertainen Dynamic Fine Zoom* vievät 
sinut lähemmäs toimintaa. Kattavasta muokkausvalikosta voit valita hauskoja tehosteita tai 
Glamour-muokkauksen, jota käyttämällä kaikki kuvassa olevat henkilöt pääsevät 
oikeuksiinsa. Automaattinen kuvausohjelma optimoi asetukset puolestasi, jotta voit keskittyä 
kuvien rajaamiseen. Linssin siirtoon perustuva tärinänvaimennus puolestaan vähentää 
kameran tärähdyksen vaikutusta ja takaa terävämmät kuvat.  

Pienirunkoisesta, huippuunsa viimeistellystä kamerasta on saatavilla kuusi muodikasta 
värivaihtoehtoa. Pyöristetyn muotoilun ansiosta kamera istuu mukavasti käteen. 

Kameran 20 megapikselin CCD-kuvakenno tuottaa tarkkoja kuvia, joiden yksityiskohdat 
erottuvat selkeästi. Niistä voi hyvin teettää julisteenkin kokoisia suurennoksia. Kattavasta 
muokkausvalikosta voi helposti kokeilla jopa 32 erilaista pikatehostetta heti kuvan ottamisen 
jälkeen. Tässä kamerassa tyyli ja sisältö kohtaavat. Kamerasta löytyy myös liikkuvan kuvan 
tallennuspainike, jolla voi tallentaa toimintaa yhdellä painalluksella. 

”COOLPIX S3600:ssa on hauskoja, innovatiivisia ominaisuuksia, kuten Älymuotokuva-
järjestelmä, johon sisältyvät hymylaukaisin ja punasilmäisyyden korjaus sekä edistyksellinen 
Glamour-muokkaus, jossa on 12 eri tehostetta, muun muassa Valkaise hampaat -toiminto. 
Kamera on pienikokoinen, ja siinä on luotettava objektiivi, jossa on laajennettava zoomaus ja 
tärinänvaimennus.", Nikon Europen kuluttajatuotteiden tuotepäällikkö Nicolas Gillet kertoo. 

COOLPIX S3600 on saatavilla kuutena trendikkäänä vaihtoehtona: sinisenä, punaisena, 
mustana, hopeisena, vaaleanpunaisena sekä vaaleanpunaisena lisäkoristeilla. Suositushinta 
on 150 €. 
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Nikon COOLPIX S6700 – askel lähemmäs glamouria 
COOLPIX S6700 on suunniteltu innokkaille harrastajille, jotka haluavat suuren 
zoomausalueen, tehokkaan suorituskyvyn ja pienikokoisen, kevyen rungon. Sillä saa 
virheettömiä kuvia helposti. Sen 10-kertainen optinen zoom laajenee jopa 20-kertaiseksi 
Dynamic Fine Zoom* -toiminnon avulla, jotta pääset aitiopaikalle myös elämän 
odottamattomissa tilanteissa. 
 
Linssin siirtoon perustuva VR (tärinänvaimennus) pitää kameran vakaana, jotta kuvista tulee 
teräviä jopa täydellä zoomilla. 20 megapikselin CCD-kuvakenno pitää huolen, että kuvat ovat 
yksityiskohtaisia kaikenlaisissa valaistuksissa. Ota lähikuvaa toiminnasta, kun kuvaat 
tarkkoja HD-tason videoita ja rajaa elokuvat kätevästi suurella 7,5 cm:n (3,0 tuuman) 
nestekidenäytöllä. Kamerassa on kaikkiaan 32 pikatehostetta Erittäin elävästä 
värikylläisyydestä Valoisa-toimintoon ja Maalaus-tehosteisiin, joiden avulla kuvasi näyttävät 
taideteoksilta.  

”COOLPIX S6700 varmistaa, että muistosi ovat aina täydellisiä. Esimerkiksi Kohteen hakeva 
AF (automaattitarkennus) tunnistaa automaattisesti pääkohteen ja tarkentaa siihen, jotta 
kuvaaja voi keskittyä kuvien rajaamiseen kameran tehokkaan zoomauksen avulla. Suuresta 
nestekidenäytöstä on hyvä katsella tarkkoja HD-elokuvia tai muokata valokuvia kameran eri 
muokkausvaihtoehdoilla”, Nicolas Gillet kertoo. 

COOLPIX S6700 on saatavilla mustana ja punaisena. Suositushinta on 175 €. 

Nikon COOLPIX S2800 – Kuvaa elämääsi milloin tahansa 
Tämä 20 megapikselin COOLPIX S2800 on todella yksinkertainen ja tyylikäs, ja sillä saat 
vaivattomasti täydellisiä kuvia. COOLPIX S2800 on pienikokoinen, helposti mukana kulkeva 
kamera, jossa on 5-kertainen optinen laajakulmazoom-objektiivi. Pääset aivan toiminnan 
keskelle. Vaikuttava 20 megapikselin CCD-kuvakenno mahdollistaa erittäin yksityiskohtaiset 
kuvat. Voit parantaa kuviasi kameran sisäisillä suodatintehosteilla, jotka ovat käytettävissä 
toistotoiminnossa. Niihin sisältyy muun muassa 32 erilaista pikatehostetta, kuten Valikoiva 
väri. 
 
COOLPIX S2800 on saatavilla kuutena värivaihtoehtona, ja sen alle 20 mm paksu runko 
sopii täydellisesti käteen ja taskuun. Muotokuvauksessa kannattaa käyttää Älymuotokuva-
toimintoa, joka ilmoittaa, kun kuvattavat hymyilevät tai räpäyttävät silmiään. Automaattinen 
kuvausohjelma optimoi kaikki asetukset puolestasi, joten sinun tarvitsee vain rajata ja painaa 
laukaisinta. 

Tee lapsista ja lemmikeistä elokuvatähtiä HD (720p) -elokuvatallennuksella. Videoita on 
helppo kuvata ja toistaa kameran suurella 6,7 cm:n (2,7 tuuman) nestekidenäytöllä. Vain 
yhden painalluksen vaativalla videon tallennuksella et koskaan myöhästy unohtumattomien 
hetkien kuvaamisesta. 

”Pieni, tyylikäs ja käteen sekä elämäntapaan sopiva COOLPIX S2800 on kamera, jolla saat 
todella helposti hienoja valokuvia ja upeita elokuvia. 5-kertainen optinen NIKKOR-
laajakulmazoom-objektiivi tekee ryhmäkuvien ja muotokuvien ottamisesta mukavan helppoa. 
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Kätevänkokoisessa kamerassa on kattavat muokkausvaihtoehdot, ja siinä yhdistyy tyylikkyys 
ja yksinkertaisuus”, Nicolas Gillet kertoo. 

COOLPIX S2800 on saatavilla kuudessa värissä : hopeisena, mustana, punaisena, 
vaaleanpunaisena, violettina sekä violettina lisäkoristeilla. Suositushinta on 115 €. 

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

Lisätietoa: 

Markkinointi 

Tiina Ahteela 

0400 729 349 

tiina.ahteela@nikon.fi 

Tuotetiedot 

Jyrki Tuppurainen 

050 577 2676 

jyrki.tuppurainen@nikon.fi 

 

Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista saat osoitteesta www.nikon.fi. 
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