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De COOLPIX P7100 is zeer professionele compactcamera die volledige creatieve 
controle biedt. Perfect voor fotografen die weinig gewicht willen dragen, maar toch 
indrukwekkende beelden willen vastleggen. Dankzij de SLR-achtige ergonomie en 
snelle respons kunt u zorgeloos prachtige opnamen maken. 
De grote beeldsensor van 10 megapixels en de snelle beeldprocessor staan samen 
garant voor heldere, gedetailleerde beelden bij hoge en lage gevoeligheden. Dankzij 
de kantelbare lcd-monitor kunt u opnamen maken vanuit ongebruikelijke hoeken, 
terwijl de camera ook geavanceerde fi lmmogelijkheden biedt.

Belangrijkste kenmerken: 
Sublieme prestaties: de camera beschikt over een NIKKOR-groothoekobjectief met 
7,1x zoom, een grote CCD-beeldsensor van 10,1 megapixels en snelle EXPEED 
C2-beeldverwerking en maakt scherpe, gedetailleerde opnamen bij een hoge of lage 
gevoeligheid.

Volledige controle: met een kantelbare lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) met 
921.000 beeldpunten, een korte opstarttijd, instelschijven op de voor- en achterzijde 
en een instelbaar zoomgeheugen.

Geavanceerde mogelijkheden voor HD-fi lms: optische zoom en autofocus zijn 
beschikbaar tijdens opnamen met een snelheid van 24 bps. U kunt voor de opname 
de witbalans instellen, terwijl u met de AE-vergrendeling op elk moment de gewenste 
belichting kunt instellen en vergrendelen. Ondersteunt een externe microfoon en 
beschikt over een HDMI-uitgang.
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THE EXPERT COMPACTI AM



Effectieve pixels 10,1 megapixels

Beeldsensor RGB-CCD van 1/1,7 inch, 10,39 megapixels totaal

Objectief NIKKOR-objectief met 7,1x optische zoom

Brandpuntsafstand 6,0-42,6 mm (kleinbeeldequivalent van 28-200 mm)

Diafragma f/2,8-5,6 (zesbladig irisdiafragma)

Objectiefconstructie 11 elementen in 9 groepen (2 elementen van ED-glas, 4 asferische lenselementen)

Digitale zoom Maximaal 4x (kleinbeeldequivalent van circa 800 mm)

Scherpstelbereik 
(afstand tot objectief)

Circa 50 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 80 cm tot oneindig (in de telestand), 
macrostand: circa 2 cm tot oneindig (in de groothoekstand)

Vibratiereductie (VR) Lens-shift (voor foto’s en fi lms)

ISO-gevoeligheid 
(standaard uitvoergevoeligheid)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 [T.B.A.] (3648×2736), Hi 1 (ISO 6400-equivalent, 3647×2736), 
Automatisch (ISO 100 tot 800), Hoge ISO-waarde automatisch (ISO 100 tot 1600), Vast bereik 
automatisch (ISO 100 tot 200, 100 tot 400), Nachtstand met weinig ruis (ISO 800 tot 12.800)

Lcd-monitor Kantelbare TFT-lcd-monitor (VGA) van 7,5 cm (3 inch) met circa 921.000 beeldpunten, grote kijkhoek, 
Clear Color Display, anti-refl ectiecoating en instelbare helderheid

Opslagmedia Intern geheugen (circa 94 MB), SD/SDHC/SDXC/UHS-I-geheugenkaart1

Film HD 720p: 1280 x 720 (24 bps), iFrame 540: 960 x 540 (30 bps), VGA: 640 x 480 (30 bps)

Interface/Direct Print-
compatibiliteit

Hi-Speed USB/PictBridge, mini-HDMI

Voedingsbronnen Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL14 (1030 mAh), lichtnetadapter EH-5b (optie)

Aantal opnamen per lading2 
(gebruiksduur van batterij)

Circa 350 beelden met EN-EL14 [T.B.A.]

Afmetingen 
(breedte × hoogte × diepte)

Circa 116,3 x 76,9 x 48 mm (zonder uitstekende delen)

Gewicht3 Circa 395 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart)

*1 Niet compatibel met MMC-kaarten (Multi Media Cards)
*2 Op basis van CIPA-normen voor het meten van de gebruiksduur van batterĳ en
*3 Op basis van CIPA-richtlĳ nen, DCG-005-2009

Aanbevolen accessoires EH-5bSB-400 EN-EL14 WC-E75a
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