
Série SSérie S

Svobodné pořizování úchvatných snímků a HD videosekvencí je s fotoaparátem 
COOLPIX L120 ještě jednodušší. Přístroj je optimálně vyvážený pro pořizování 
kvalitních snímků, nabízí zoom s působivým rozsahem 21× a je vybavený pokročilou 
technologií redukce vibrací pro konzistentně ostré výsledky. Samostatné tlačítko pro 
záznam videosekvencí umožňuje snadno přepnout na záznam probíhající akce 
a  LCD monitor s  vysokým rozlišením nabízí vysoký komfort a vysokou míru zábavy 
při tvorbě kompozice snímků a prohlížení výsledků – i za plného slunečního světla.

Klíčové vlastnosti: 
Špičková kvalita obrazu: vysoce výkonný objektiv NIKKOR s 21× zoomem 
a  ohniskovými vzdálenostmi od širokoúhlého objektivu až po superteleobjektiv, 
7,5cm (3“) LCD monitor s vysokým rozlišením a 921 000 pixely a obrazový snímač 
CCD s 14,1 milionů pixelů.

Záznam videosekvencí HD 720p včetně stereofonního zvuku: možnost použití 
optického zoomu a autofokusu během záznamu, samostatné tlačítko pro záznam 
videosekvencí a postranní páčka zoomu pro stabilní ovládání. 

Jednoduché ovládání: samostatná tlačítka pro všechny hlavní funkce a vynikající 
ergonomický design pro komfortní držení.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
FOTOAPARÁTU L120

*1 Paměťové karty MMC nejsou podporovány
*2 Hodnoty podle standardů CIPA pro měření výdrže baterií do fotoaparátů
*3 Podle standardů CIPA, DCG-005-2009

Doporučené příslušenství EH-67MH-73 EN-MH2-B4

Počet efektivních pixelů 14,1 milionů pixelů

Obrazový snímač (1/2,3”) RGB CCD snímač 

Objektiv Objektiv NIKKOR s 21× optickým zoomem

Ohnisková vzdálenost 4,5-94,5 mm (ekvivalent 25-525 mm u kinofi lmu)

Světelnost f/3,1 až 5,8

Konstrukce objektivu 12 čoček/9 členů 

Digitální zoom Max. 4× (ekvivalent cca 2 100 mm u kinofi lmu)

Rozsah zaostření (od objektivu) Cca 50 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti); režim Makro: cca 1 cm až 
nekonečno (při nastavení střední ohniskové vzdálenosti) 

Redukce vibrací (VR) Pohybem obrazového snímače + elektronická (statické snímky)

Citlivost ISO 
(standardní výstupní citlivost)

ISO 80,100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (kombinace pixelů), 6400 (kombinace pixelů), Automatická 
regulace citlivosti (ISO 80 až ISO 800), motivový program Sériové snímání sportu (ISO 400 až ISO 3200)

LCD monitor 7,5 cm (3“) TFT LCD monitor s cca 921 000 pixely (VGA), širokým pozorovacím úhlem, technologií Clear 
Color Display, antirefl exní vrstvou a regulací jasu

Paměťová média Interní paměť (cca 102 MB), paměťové karty SD/SDHC/SDXC/UHSC (kromě kompatibility FAT/UHS)1

Videosekvence HD 720p: 1280 × 720 (30 obr./s), iFrame 540: 960 × 540 (30 obr./s), VGA: 640 × 480 (30 obr./s)

Rozhraní/Přímý tisk – kompatibilita Hi-Speed USB/PictBridge

Zdroje energie Čtyři tužkové baterie AA/R6 (alkalické/lithiové/nikl-hydridové), síťový zdroj EH-67

Počet snímků na jedno 
nabití baterií2 
(výdrž baterií)

Cca 330 snímků (s alkalickými bateriemi)

Rozměry (šířka × výška × hloubka) Cca 109,9 × 76,5 × 78,4 mm (bez výstupků)

Hmotnost3 Cca 431 g (včetně baterií a paměťové karty SD)

Pouzdro


