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Slobodné zachytávanie nádherných fotografi í a videosekvencií s vysokým rozlíšením 
sa vďaka fotoaparátu COOLPIX L120 ešte viac zjednodušilo. Optimalizovaný je na 
vytváranie kvalitných snímok, pýši sa pôsobivým objektívom s  21-násobným 
priblížením a  obsahuje pokročilú technológiu stabilizácie obrazu na dosahovanie 
neustále ostrých výsledkov. Špecializované tlačidlo záznamu videosekvencií uľahčuje 
prepínanie režimov, aby ste mohli zachytiť požadovanú akciu. Fotoaparát je vybavený 
veľkým monitorom LCD s vysokým rozlíšením, ktorý spríjemňuje komponovanie 
a prezeranie snímok aj pri jasnom slnečnom svetle.

Hlavné funkcie: 
Vynikajúca kvalita snímok: vďaka vysokovýkonnému objektívu NIKKOR 
s  21-násobným priblížením a  pokrytím od širokouhlej polohy transfokátora po 
priblíženie teleobjektívom, 7,5-centimetrovému (3-palcovému) monitoru LCD 
s  vysokým rozlíšením a 921  000 bodmi a  14,1 megapixlovému obrazovému 
snímaču CCD.

Zaznamenávanie videosekvencií s vysokým rozlíšením (720p) a stereofónnym 
zvukom: počas zaznamenávania je dostupné optické priblíženie s  automatickým 
zaostrovaním. Fotoaparát obsahuje aj špeciálne tlačidlo záznamu videosekvencií 
a bočnú páčku transfokátora na stabilné ovládanie. 

Jednoduché ovládanie: pýši sa špeciálnymi tlačidlami pre všetky hlavné funkcie 
a vynikajúcim ergonomickým dizajnom na pohodlnú manipuláciu.
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TECHNICKÉ PARAMETRE 
FOTOAPARÁTU L120

*1 Nie je kompatibilný s kartou Multi Media Card (MMC)
*2 Podľa noriem asociácie CIPA na meranie výdrže batérií
*3 Podľa smerníc asociácie CIPA, DCG-005-2009

Odporúčané príslušenstvo EH-67MH-73 EN-MH2-B4

Efektívny počet pixlov 14,1 megapixla

Obrazový snímač 1/2,3 palca RGB CCD

Objektív Objektív NIKKOR s 21-násobným optickým priblížením

Ohnisková vzdialenosť 4,5 – 94,5 mm (ekvivalent rozsahu 25 – 525 mm vo formáte 35 mm)

Clona f/3,1 až 5,8

Konštrukcia objektívu 12 prvkov v 9 skupinách 

Digitálne priblíženie Maximálne 4-násobné (ekvivalent vo formáte 35 mm: približne 2100 mm)

Zaostrovací rozsah (od objektívu) Približne 50 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení), režim makrosnímok: približne 1 cm až 
nekonečno (pri strednej polohe nastavenia priblíženia) 

Stabilizácia obrazu (VR) Pohybom obrazového snímača + elektronická (statické snímky)

Citlivosť ISO (štandardná 
výstupná citlivosť)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (s pridávaním pixlov), 6400 (s pridávaním pixlov), 
automatická (ISO 80 – 800), režim sériového snímania pre športové udalosti (ISO 400 – 3200)

Monitor LCD 7,5-centimetrový (3-palcový) monitor TFT LCD (VGA) so širokým pozorovacím uhlom a približne 921 000 
bodmi, technológiou Clear Color Display, antirefl exnou vrstvou a reguláciou jasu

Pamäťové médiá Interná pamäť (približne 102 MB), pamäťová karta SD/SDHC/SDXC/UHSC (napríklad kompatibilná 
so systémom FAT alebo UHS)1

Videosekvencie HD 720p: 1280 x 720 (30 snímok za sekundu), iFrame 540: 960 x 540 (30 snímok za sekundu), 
VGA: 640 x 480 (30 snímok za sekundu)

Rozhranie a kompatibilita 
s funkciou priamej tlače

Hi-Speed USB a PictBridge

Zdroje napájania Štyri batérie veľkosti R6/AA (alkalické, lítiové alebo nikel-hydridové), sieťový zdroj EH-67

Počet záberov na jedno nabitie2 
(výdrž batérií)

Približne 330 záberov (pri použití alkalických batérií) 

Rozmery (šírka x výška x hĺbka) Približne 109,9 x 76,5 x 78,4 mm (bez výčnelkov)

Hmotnosť3 Približne 431 g (vrátane batérií a pamäťovej karty SD) 

Puzdro


