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ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ COOLPIX
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SNAPBRIDGE SYNC AND SHARE
Αθήνα, Ελλάδα, 23 Φεβρουαρίου 2016: Ανακαλύψτε τις ισχυρές νέες προσθήκες στη σειρά
φωτογραφικών μηχανών COOLPIX της Nikon, που συνδυάζουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία απεικόνισης
Nikon και τα αξιόπιστα οπτικά στοιχεία NIKKOR με φακούς εξαιρετικά μεγάλου zoom για την εξασφάλιση
κορυφαίων επιδόσεων.

Η COOLPIX B500 συνδυάζει αισθητήρα CMOS εντυπωσιακής ανάλυσης 16 megapixel με οπτικό zoom
40x, ενώ η κομψή και λεπτή COOLPIX A300 έχει οπτικό zoom 8x.

Αυτές οι φωτογραφικές μηχανές είναι συμβατές με το SnapBridge, τη νέα εφαρμογή της Nikon που διατηρεί
μια μόνιμη αυτόματη σύνδεση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και της έξυπνης συσκευής σας, για
μεγαλύτερο έλεγχο κατά τις φωτογραφίσεις σας.

COOLPIX B500

COOLPIX A300

Απολαύστε εύκολα μοναδική ποιότητα εικόνας χάρη στην COOLPIX B500 16 megapixel. Το οπτικό zoom
NIKKOR 40x, με δυνατότητα επέκτασης σε Dynamic Fine Zoom 80x¹, σας επιτρέπει να βρίσκεστε στην
καρδιά της δράσης, ενώ το πλευρικό χειριστήριο zoom ενισχύει τη σταθερότητα αυτής της φωτογραφικής
μηχανής. Εξερευνήστε ασυνήθιστες οπτικές γωνίες χάρη στην ανακλινόμενη οθόνη LCD 7,5 cm/3 in. 921k
dot, ξαναεστιάστε εύκολα σε κάποιο θέμα αν θέλετε χάρη στο κουμπί zoom άμεσης επαναφοράς και
τραβήξτε video Full HD.

Με τη λεπτή και κομψή COOLPIX A300 με ανάλυση 20,1 megapixel τραβάτε εύκολα φωτογραφίες κατά τις
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μετακινήσεις σας. Επιτύχετε εξαιρετικές κοντινές λήψεις χάρη στο οπτικό zoom NIKKOR 8x, το οποίο
επεκτείνεται σε Dynamic Fine Zoom 16x¹, τραβήξτε εύκολα τέλεια πορτραίτα με τη λειτουργία «Έξυπνο
πορτραίτο» και εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία «Αυτόματη επιλογή σκηνής» που βελτιστοποιεί αυτόματα τις
ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

SNAPBRIDGE
Η ζεύξη μιας έξυπνης συσκευής με τη φωτογραφική μηχανή Nikon γίνεται εύκολα και χρειάζεται να γίνει
μόνο μία φορά. Απλά εγκαταστήστε την εφαρμογή SnapBridge στο smartphone ή το tablet σας,
ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και επιλέξτε την από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών που
εμφανίζονται στην εφαρμογή. Το SnapBridge παραμένει συνδεδεμένο στη φωτογραφική μηχανή σας στο
παρασκήνιο και πλέον μπορείτε να μεταφέρετε τις λήψεις σας χωρίς να πρέπει να επανασυνδέεστε κάθε
φορά. Γίνεται συγχρονισμός των φωτογραφιών στη φωτογραφική μηχανή ακόμη κι όταν είναι σε λειτουργία
αδράνειας και μπορείτε να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την έξυπνη συσκευή χωρίς διακοπές. Με την
εφαρμογή SnapBridge, στην έξυπνη συσκευή εμφανίζεται ζωντανή προβολή όλων όσων συλλαμβάνει η
φωτογραφική μηχανή Nikon. Μπορείτε να συνθέσετε λήψεις στην οθόνη του smartphone ή του tablet σας
και να ενεργοποιήσετε απομακρυσμένα το κλείστρο για να τραβηχθεί η φωτογραφία.

Παρουσιάζοντας τις νέες φωτογραφικές μηχανές COOLPIX και την εφαρμογή SnapBridge, η Ines
Bernardes, Διευθύντρια Προϊόντων για τις COOLPIX στη Nikon Europe, δήλωσε: «Αυτές οι νέες
προσθήκες στη σειρά φωτογραφικών μηχανών COOLPIX εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση, με
πρωτοφανή αποτύπωση λεπτομερειών. Οι εικόνες που σας χαρίζουν ξεπερνούν κάθε φαντασία χάρη στις
εξαιρετικά ισχυρές δυνατότητες zoom τους. Παράλληλα, η νέα εφαρμογή SnapBridge διευκολύνει απόλυτα
την κοινή χρήση και μεταφορά εικόνων καθώς γίνεται πλέον άμεσα και αυτόματα. Είτε φωτογραφίζετε σπορ
γεμάτα δράση, είτε ταξίδια αλλά και εάν τραβάτε απλά πορτραίτα με τους φίλους και την οικογένειά σας,
θα βρείτε μια νέα φωτογραφική μηχανή COOLPIX που ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες σας».

¹ Η μεγιστοποίηση του Dynamic Fine Zoom υπολογίζεται από τη μέγιστη ευρυγώνια θέση του οπτικού
zoom.
² Μετράται σύμφωνα με τα πρότυπα CIPA σε απόσταση περίπου 350 mm (ισοδύναμη με την εστιακή
απόσταση 35 mm σε φορμά [135]).
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Nikon, επισκεφθείτε την τοποθεσία: www.nikon.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/NikonGR
Επαφές:
Κατερίνα Πάτσιου
Marketing Manager

Ζεφύρου 44, 175 64, Παλαιό Φάληρο
τηλ: 210 9410888, fax: 210 9427058
e-mail: patsiou@damkalidis.gr
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