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Nikon julkistaa Wi-Fi-yhteydellä varustetut, tyylikkäät ja ohuet 
COOLPIX S6800- ja COOLPIX S5300 -kamerat 
 
Helsinki 7.tammikuuta 2014 – Nikon Europe esittelee tänään kaksi Wi-Fi-yhteydellä 
varustettua COOLPIX-kompaktikameraa. Molemmissa on  taustavalaistu 16 
megapikselin CMOS-kenno, joka toistaa yksityiskohdat terävästi myös hämärässä 
valaistuksessa. Elegantissa ja ohuessa 16 megapikselin COOLPIX S6800:ssa on 12-
kertainen optinen zoom ja jopa 24-kertainen Dynamic Fine Zoom*. Vieläkin 
ohuemmassa ja tyylikkäässä 16 megapikselin COOLPIX S5300:ssa on 8-kertainen 
optinen zoom ja jopa 16-kertainen Dynamic Fine Zoom*. 
 
Nikon COOLPIX S6800 – tärkeiden hetkien jakamiseen 
COOLPIX S6800 -kameralla tärkeiden hetkien jakaminen on helppoa. Sisäänrakennetun Wi-
Fi-yhteyden avulla valokuvat voi ladata suoraan älylaitteeseen. Integroidun Wi-Fi-yhteyden 
ansiosta voit käyttää älylaitetta myös kameran kauko-ohjaimena ottaessasi esimerkiksi 
omakuvia. Upeasti muotoillun kameran ohut runko kätkee sisäänsä tehokkaan 12-kertaisen 
optisen zoomin sekä jopa 24-kertaisen Dynamic Fine Zoom -toiminnon. Näin pääset aina 
lähelle tapahtumia. Voit jakaa matkoilla ottamasi kuvat sekä kaukana että lähellä asuvien 
läheistesi kanssa.  
 
COOLPIX S6800 -kamerassa on taustavalaistu 16 megapikselin CMOS-kenno, joten voit 
ottaa upeita kuvia heikossakin valaistuksessa. Myös Full HD -elokuvien kuvaaminen käy 
helposti yhdellä painalluksella. Helppo käyttö takaa sen, että olet aina valmiina tallentamaan 
liikettä ja tapahtumia, ja edistyksellinen Glamour-muokkaus tekee muotokuvistasi täydellisiä. 
Kameran NIKKOR-objektiivissa on 12-kertainen optinen zoom, joten siinä on myös riittävästi 
laajakulmaa (25–300 mm) esimerkiksi lähikuvia ja ryhmäkuvia varten. Dynamic Fine Zoom -
toiminto laajentaa zoomauksen aina 24-kertaiseksi kuvanlaadun heikentymättä.  
 
Löysitkö huikaisevan maiseman, jonka haluaisit ikuistaa? COOLPIX S6800 -kameralla saat 
upeita 360/180 asteen panoraamakuvia kallistamalla kameraa pystysuunnassa tai 
panoroimalla vaakasuunnassa. Nopea sarjakuvaus puolestaan varmistaa, että olet aina 
valmiina yllättäviäkin kuvauskohteita varten. Sarjakuvaus tallentaa seitsemän peräkkäistä 
kuvaa 8,4 kuvan sekuntinopeudella, joten kuvista löytyy varmasti juuri haluamasi tulos. 
Lisäksi kameran USB-mikroliitin nopeuttaa akun lataamista. 
 
”COOLPIX S6800 tuo maailman lähelle, sillä elegantin kameran sisäänrakennettu Wi-Fi-
yhteys antaa aivan uudet mahdollisuudet laadukkaiden kuvien jakamiseen. Koska tässä 
ohuessa kompaktikamerassa on 12-kertainen optinen zoom ja taustavalaistu CMOS-kenno, 
voit jakaa verkossa korkealaatuisia kuvia. COOLPIX S6800 -kameralla ottamasi matkakuvat 
eivät ole pelkästään todisteita siitä, että olet käynyt kyseisissä paikoissa. Ne ovat arvokkaita 
muistoja, joista myös muut voivat nauttia”, sanoo Nikon Europen kuluttajatuotteiden 
tuotepäällikkö Nicolas Gillet. 
 
COOLPIX S6800 on saatavilla mustana, punaisena, valkoisena ja vaaleanpunaisena. 
Suositushinta on 235 €. 
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Nikon COOLPIX S5300 – jaa kuvia tyylikkäällä kameralla  
Kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa on helppoa ohuen ja tyylikkään 16 megapikselin 
COOLPIX S5300 -kameran sisäänrakennetun Wi-Fi-yhteyden ansiosta. Kameran 
laajakulmaisen (25–200 mm) kahdeksankertaisen optisen zoomin ja jopa 16-kertaisen 
Dynamic Fine Zoom -toiminnon ansiosta lähikuvien ottaminen on vaivatonta. Kuvat näkyvät 
kirkkaina suuressa 7,5 cm:n (3,0 tuuman) nestekidenäytössä myös auringonvalossa.  
 
Taustavalaistulla 16 megapikselin CMOS-kuvakennolla voit ottaa tarkkoja kuvia niin yöllä 
kuin päivälläkin. Kennon jokainen kuvapiste saa mahdollisimman paljon valoa, joten jopa 
hämärässä otetut kuvat ovat selkeitä. Tärinänvaimennus puolestaan vähentää kameran 
tärähtämisen vaikutusta, jotta kuvista tulisi teräviä. Lisäksi voit tallentaa yhdellä painikkeella 
Full HD -elokuvia, joten olet aina valmiina taltioimaan ikimuistoisen hetken tilanteeseen 
parhaiten sopivassa muodossa. 
 
Sisäänrakennetun Wi-Fi-yhteyden kautta voit käyttää älylaitetta kauko-ohjaimena, jonka 
avulla on helppo ottaa esimerkiksi omakuvia. Myös kuvien jakaminen on helppoa, kun siirrät 
ne automaattisiirtoa käyttäen älylaitteeseen. Uudessa Glamour-muokkauksessa on 12 
erilaista tehostetta, esimerkiksi Ihon tasoitus, Valkaise hampaat ja Huulipuna. 
 
”COOLPIX S5300:n avulla jaat kuvia helposti. Sisäänrakennetun Wi-Fi-yhteyden ansiosta 
valokuvat voi lähettää suoraan älylaitteeseen jakamista varten. Kamerassa on vaikuttava 32 
suodintehosteen valikoima. Esimerkiksi tähtisuodintehoste lisää kirkkaisiin kohteisiin 
tähtitehosteen ja saa kuvasi loistamaan. Upeiden kuvien ottaminen COOLPIX-kameralla ei 
ole koskaan aiemmin ollut näin helppoa. Ohueen kameraan on pakattu huippuominaisuuksia, 
joten niin kuvaajalla kuin kuvattavillakin on syytä hymyyn”, Nicolas Gillet toteaa. 
 
COOLPIX S5300 on saatavilla mustana ja luumunvärisenä. Suositushinta on 199 €. 
 
*Dynamic Fine Zoom voi zoomata kaksi kertaa pisintä optista telekuvausaluetta pidemmälle 
ilman, että kuvan tarkkuus kärsii 
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