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I AM DESIGNED BRILLIANCE
 Lichtgevoelig NIKKOR-objectief van f/1.8 met een groothoek van 24 mm
 1/1,7-inch CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde
 Functionele lensring
 Ingebouwde Wi-Fi®
 VR (vibratiereductie) met lens-shift en stand Actief
 7,5 cm/3 inch RGBW-lcd-monitor
 Full HD-filmopnamen van 1080/50i
 Focus peaking
 Slim AF-algoritme
 Verwerking met multitasking
 RAW (NRW)-ondersteuning
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de opname, afhankelijk van het onderwerp, 
de opnameomstandigheden of de eigen 
bedoelingen.

*Kleinbeeldequivalent. 
**Gebaseerd op de CIPA-standaard, gemeten bij de maximale 
telestand.

Functionele lensring voor 
uitmuntend bedieningsgemak

Stel snel uw persoonlijke 
voorkeuren in met de 
functionele lensring die niet 
alleen een intuïtieve 
handmatige scherpstelling 
mogelijk maakt, maar 

waarmee u ook met een simpele draai 
instellingen voor zoomgeheugen, ISO-
gevoeligheid, witbalans, sluitertijd, diafragma 
en belichtingscorrectie kunt selecteren. Met 
deze functionele lensring kunt u ook 
opnamestanden en speciale effecten instellen. 
Samen met de functieknop, instelschijf en 
draaibare multi-selector vormt deze ring een 
merkbare verbetering van het 
bedieningsgemak.

Nog meer mogelijkheden voor een 
uitstekende bruikbaarheid

Zelfs buiten biedt de grote RGBW-lcd-monitor 
van 7,5 cm/3 inch een goed zichtbaar beeld. 
Genomen foto´s kunnen draadloos naar een 

smartapparaat worden gestuurd via de Wi-
Fi®-verbinding. Ook afstandsbediening 
van de camera door middel van een 
smartapparaat is mogelijk. Het ingebouwde 
3-staps grijsfilter, alsook het zoomgeheugen, 
selectie van de objectiefstand en opslag 
van de gebruikersinstelling verbeteren 
over de hele lijn het bedieningsgemak. De 
lichtnetadapter staat garant voor een korte 
accu-oplaadtijd.

Deel beelden via de 
Wi-Fi®*-verbinding

•	Deel	beelden	gemakkelijk	draadloos	via	
een smartapparaat

•	Camerabediening	op	afstand	met	een	
smartapparaat

•	Locatiegegevens	kunnen	aan	beelden	
worden toegevoegd met behulp van een 
smartapparaat

*Voor het gebruik van deze functie moet Wireless 
Mobile Utility vooraf op het smartapparaat worden 
geïnstalleerd. Dit hulpprogramma kan worden 
gedownload via de appwinkel van het smartapparaat 
(gratis).

Verwerking met multitasking

Dankzij de introductie van 
multitaskingverwerking kunt u al beginnen 
met het maken van de tweede opname 
terwijl het eerste beeld nog wordt verwerkt, 
wat de wachttijd aanzienlijk verkort, met 
name bij RAW-opnamen.

Lichtgevoelig objectief en 
een grote beeldsensor in een 
compacte behuizing

Het lichtgevoelige NIKKOR-objectief met 
f/1.8 laat meer licht door voor heldere, 
scherpe beelden. Het 7-blads irisdiafragma 
geeft een prachtig onscherpe achtergrond 
of bokeh, zelfs wanneer u gebruikmaakt 
van de 24 mm* groothoek. De CMOS-
beeldsensor met belichting via de 
achterzijde levert ruisarme beelden, ook 
in donkere situaties als de gevoeligheid 
wordt versterkt. Voor scherpere beelden 
biedt VR (vibratiereductie) met lens-
shift een effect dat equivalent is met 
sluitertijd die 3,5 stops** korter is, 
met bovendien de stand Actief om 
cameratrilling tegen te gaan wanneer u 
fotografeert tijdens het wandelen. Met 
COOLPIX	Picture	Control	selecteert	u	de	
gewenste instellingen voorafgaand aan 
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Effective pixels 12.2 million

Lens NIKKOR lens with 5x optical zoom; 5.1-25.5 mm (35mm [135] format equivalent: 24-120 mm); 
f/1.8-5.6

Digital zoom magnification Up to 4x (35mm [135] format equivalent: approx. 480 mm)
Focus range*1 [W]: Approx. 30 cm (1 ft ) to ∞, Macro close-up mode: Approx. 2 cm (0.8 in.) to ∞
Monitor 7.5 cm/3-in., approx. 921k-dot (RGBW), wide-viewing angle, TFT LCD monitor with anti-reflection coating
Storage media SD/SDHC/SDXC memory card*2

ISO sensitivity (Standard 
output sensitivity)*3

ISO 80-3200 (Auto),
ISO 6400/Hi 1 (equivalent to 12800); (Manual setting is enabled in P/S/A/M exposure modes), 
Hi 2 (equivalent to 25600); (High ISO monochrome in Special effects mode)

Power sources (Supplied) EN-EL12 Rechargeable Li-ion Battery, EH-71P Charging AC Adapter
Battery life*4 Approx. 220 shots with EN-EL12 battery 
Dimensions (W x H x D) Approx. 103.0 x 58.3 x 32.0 mm (4.1 x 2.3 x 1.3 in.) excluding projections*5

Weight Approx. 194 g (6.9 oz) with battery and SD memory card*5

Specificaties voor de Nikon COOLPIX P340

*1 All distances measured from center of front surface of lens.
*2 Not compatible with Multi Media Cards (MMC).
*3 Depending on the conditions, certain settings may not be configured.
*4 Based on CIPA industry standard for measuring life of camera batteries. Measured at 23°C (+/-3°C); zoom adjusted with each shot, 

built-in flash fired with every other shot, image mode set to Normal. In a cold environment, the number of shots may decrease 
according to the battery characteristics. 

*5 Method of noting dimensions and weight is in accordance with CIPA DCG-002-2012 guideline.

• 5x optische zoom en 10x Dynamic Fine Zoom
•	EXPEED	C2-beeldverwerkingssysteem
• RAW (NRW)-ondersteuning
• Full HD-filmopnamen van 1080/50i met stereogeluid
• Fotograferen met meervoudige belichting

• Macro-opnamen tot op slechts 2 cm
• Handmatige scherpstelling beschikbaar
• Peaking voor handmatige scherpstelling
• AF met doelopsporing
• AE-bracketing

Overige 
kenmerken

Opmerkingen: Full HD verwijst naar de mogelijkheid van deze camera om films op te nemen van 1.920 x 1.080. Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance

• Actieve	D-Lighting
• Flitscorrectie
• Functie om filmopname te pauzeren
• Opslaan van foto´s tijdens het filmen
• Intervalopname

Geniet onbezorgd van echte kwaliteit

Nikon Nederland  Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands
NIKON CORPORATION		Shin-Yurakucho	Bldg.,	12-1,	Yurakucho	1-chome,	Chiyoda-ku,	Tokyo	100-8331,	Japan		www.nikon.com


