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De COOLPIX S8200 is een snelle, krachtige en nauwkeurige camera met superzoom 
die snel reageert en scherp genoeg is om elk moment haarfi jn vast te leggen.
De camera beschikt over geavanceerde functies en de korte opstarttijd, snelle 
autofocus en snelle continu-opnamen zorgen ervoor dat elk moment probleemloos 
kan worden vastgelegd. Het NIKKOR-objectief met 14x zoom en de CMOS-sensor van 
16 megapixels met belichting via de achterzijde produceren heldere, scherpe beelden, 
terwijl de camera ook Full HD-fi lmopnamen biedt.

Belangrijkste kenmerken: 
Draagbare superzoom: de camera beschikt over een krachtig NIKKOR-objectief 
met 14x superzoom met een bereik van groothoek tot supertele en een lcd-monitor 
van 7,5 cm (3 inch) van 921.000 beeldpunten in een opmerkelijk compacte body.

Uitstekende prestaties bij elk soort licht: met een CMOS-beeldsensor van 
16  megapixels met belichting via de achterzijde, vibratiereductie met lens-shift en 
speciale lichtstanden voor uitstekende resultaten bij elk soort licht, zelfs zonder statief. 

full hD-fi lm (1080p) met stereogeluid: optische zoom en autofocus zijn beschikbaar 
tijdens de opname en u kunt een foto maken tijdens het fi lmen. Beschikt over een optie 
om te fi lmen in slow motion of om snelle opnamen te maken met een snelheid van 
15 tot 120 bps (VGA).
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ZOOM & EXCELLENCEI AM



Effectieve pixels 16,1 megapixels

Beeldsensor RGB-CMOS-sensor van 1/2,3 inch

Objectief NIKKOR-objectief met 14x optische zoom

Brandpuntsafstand 4,5-63,0 mm (kleinbeeldequivalent van 25-350 mm)

Diafragma f/3,3-5,9

Objectiefconstructie 11 elementen in 10 groepen (twee elementen van ED-glas, één asferisch lenselement)

Digitale zoom Maximaal 2x (kleinbeeldequivalent van circa 700 mm)

Scherpstelbereik  
(afstand tot objectief)

Circa 50 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 1 m tot oneindig (in de telestand),  
macrostand: circa 1 cm tot oneindig (in de groothoekstand)

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

ISO-gevoeligheid  
(standaard uitvoergevoeligheid)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4608 x 3456), Automatisch (ISO 160 tot 1600),  
Vast bereik automatisch (ISO 100 tot 400, ISO 100 tot 800)

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

Opslagmedia Intern geheugen (circa 93 MB), SD/SDHC/SDXC1

Film Full HD 1080p: 1920 x 1080 (30 bps), HD 720p: 1280 x 720 (30 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-EL12 (1050 mAh), lichtnetadapter EH-62F (optie)

Aantal opnamen per lading2 
(gebruiksduur van batterij)

Circa 250 beelden met EN-EL12 

Afmetingen  
(breedte × hoogte × diepte)

Circa 103,7 x 59,3 x 32,7 mm (zonder uitstekende delen) 

Gewicht3 Circa 213 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 batterijen
*3 Op basis van CIPA-richtlijnen, DCG-005-2009

COOLPIX S8200
teChnISChe SPeCIfICatIeS

Aanbevolen accessoires EH-62FMH-65P EN-EL12 Tasje


