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 Veilige en gebruiksvriendelijke camera voor het hele gezin
 Waterdicht* tot op 10 m
 Schokbestendig** bij een val van max. 1,5 m
 Full HD-filmopnamen van 1080p
 13,2 effectieve megapixels
 CMOS-beeldsensor
 Scorefunctie
 Onderwerpstanden en effecten
 Lcd-monitor van 6,7 cm/2,7 inch met circa 230.000 beeldpunten

* De waterdichtheid van de camera is equivalent met IEC/JIS-klasse 8 (IPX8) en de stofdichtheid met IEC/JIS-klasse 6 (IP6X).
** De camera is geslaagd voor een interne test van Nikon (waarbij men de camera heeft laten vallen vanaf een hoogte van 1,5 m op een 

triplex plaat van 5 cm dik) en voldoet daarmee aan MIL-STD 810F Method 516.5-Shock. (Standaard testmethode van het Amerikaanse 
Ministerie van Defensie)
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I AM THE FAMILY CAMERA



Zeepbeleffect CartooneffectNeoneffect

Effecten

Versieren

Breng uw dierbare 
herinneringen tot leven

Of het nu gaat om alledaagse 
gebeurtenissen of vakanties: u wilt uw 
herinneringen het liefst vastleggen in 
beelden van hoge kwaliteit. De CMOS-
beeldsensor van deze camera zorgt 
ervoor dat u die kostbare momenten kunt 
vastleggen in hoogwaardige foto’s of 
prachtige Full HD-films van 1080p, zelfs in 
situaties met weinig licht, zoals binnen in 
de schaduw 

Vol leuke functies voor het hele 
gezin

Met intrigerende effecten zoals 
Zeepbeleffect, Neoneffect en Cartooneffect 
kunt u unieke herinneringen creëren 
die u met plezier zult delen. En met 12 
animatiepatronen kunt u elke opname 
verfraaien. Beoordeel elkaars foto’s door 
met één druk op een knop de score 
‘Uitstekend!’ of ‘Goed!’ toe te voegen 
en zo gesprekken in gang te zetten. Dit 
alles in een gebruiksvriendelijk ontwerp 
met een intuïtieve scherminterface en een 
bediening met slechts vier knoppen.

Veilig en makkelijk voor het 
hele gezin

Deze leuke en robuuste camera is 
waterbestendig tot op 10 m diep, 
schokbestendig bij een val vanaf 
maximaal 1,5 m en vorstbestendig bij 
een temperatuur tot -10°C. Dus zelfs als 
de camera uit uw tas, op de grond en in 
het zwembad valt, raakt u uw dierbare 
familieherinneringen niet kwijt. De 
bedieningsknoppen zijn groot en makkelijk 
toegankelijk. Bovendien kan de camera 
dankzij het afgeronde ontwerp veilig 
worden gebruikt door iedereen in het 
gezin.

Microsoft®, Windows®, Windows VistaTM, Windows® 7 en Windows® 8 zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Macintosh® en Mac® OS zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de 
Verenigde Staten en/of andere landen. Het SDXC-logo is een gedeponeerd handelsmerk van SD-3C, LLC in 
de Verenigde Staten en/of andere landen. PictBridge is een handelsmerk. Het Digital Optics Corporation-
logo is een handelsmerk. Het iFrame-logo en het iFrame-symbool zijn handelsmerken van Apple Inc. Andere 
product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. 
iMovie, Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. 
Het Works with iMovie-logo is een handelsmerk van Apple Inc. Andere product- en merknamen zijn 
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WARNING TO ENSURE CORRECT USAGE, READ MANUALS CAREFULLY BEFORE USING 
YOUR EQUIPMENT. SOME DOCUMENTATION IS SUPPLIED ON CD-ROM ONLY.
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•	Krachtig NIKKOR-objectief
•	EXPEED C2-beeldverwerkingssysteem

•	3x optische zoom
•	Slim portretsysteemOverige kenmerken

Opmerking: Full HD verwijst naar de mogelijkheid van deze camera om films op te nemen van 1.920 x 1.080.

•	Berichten uitwisselen (kan twee gesproken 
berichten opnemen)

Actief en vrolijk, net als uw gezin

Effective pixels 13.2 million

Lens NIKKOR lens with 3x optical zoom; 4.1-12.3 mm (35mm [135] format equivalent: 30-90 mm); 
f/3.3-5.9

Digital zoom magnification Up to 4x (35mm [135] format equivalent: approx. 360 mm)

Focus range*1
[W]: Approx. 30 cm (1 ft) to ∞, Shoot close-ups, Photograph food, Shoot under water, Mirror, 
Add a bubble effect, Add a neon effect, Add a cartoon effect, Take soft pictures, Create a diorama effect, 
Highlight colors: Approx. 5 cm (2 in.) to ∞*2

Monitor 6.7 cm/2.7-in., approx. 230k-dot, TFT LCD monitor with anti-reflection coating
Storage media SD/SDHC/SDXC memory card*3

ISO sensitivity (Standard 
output sensitivity)*4 ISO 125-1600 (Auto)

Power sources (Supplied) EN-EL19 Rechargeable Li-ion Battery, EH-70P Charging AC Adapter
Battery life*5 Approx. 220 shots with EN-EL19 battery
Dimensions (W x H x D) Approx. 107.6 x 66.1 x 40.4 mm (4.3 x 2.7 x 1.6 in.) excluding projections*6

Weight Approx. 175 g (6.2 oz) with battery and SD memory card*6

Specificaties voor de Nikon COOLPIX S32

*1 All distances measured from center of front surface of lens.
*2 Focus range (from the protective glass).
*3 Not compatible with Multi Media Cards (MMC).
*4 Depending on the conditions, certain settings may not be configured.
*5 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. 

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