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I AM 60x ZOOM
 60x optische zoom (24-1440 mm) + 120x Dynamic Fine Zoom
 Objectiefconstructie met 1 element van Super ED-glas en 4 elementen van ED-glas
 Scene-standen Maan en Vogels bekijken 
 Kantelbare lcd-monitor van 7,5 cm/3 inch met circa 921.000 beeldpunten
 CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde
 Ingebouwde Wi-Fi®

 Elektronische zoeker
 Full HD-filmopnamen van 1080/50i
 Focus peaking en slim AF-algoritme
 Langere gebruiksduur van de accu met nieuwe EN-EL23 Li-ionaccu
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1440 mm*  
bij 60x optische zoom

2880 mm* 
bij 120x Dynamic Fine Zoom

24 mm*  
in de groothoekstand
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Effective pixels 16.1 million

Lens NIKKOR lens with 60x optical zoom; 4.3-258 mm (35mm [135] format equivalent: 24-1440 mm); f/3.3-
6.5

Digital zoom magnification Up to 4x (35mm [135] format equivalent: approx. 5760 mm)
Focus range*1 [W]: Approx. 50 cm (1 ft 8 in.) to ∞, Macro close-up mode: Approx. 1 cm (0.4 in.) to ∞ 

Monitor 7.5 cm/3-in., approx. 921k-dot (RGBW), wide-viewing angle, vari-angle TFT LCD monitor with 
anti-reflection coating

Storage media SD/SDHC/SDXC memory card*2

ISO sensitivity (Standard output 
sensitivity)*3

ISO 100-1600 (Auto),
ISO 3200, 6400 (Manual setting is enabled in P/S/A/M exposure modes), Hi 1 (equivalent to 12800) (High 
ISO monochrome in Special effects mode)

Power sources (Supplied) EN-EL23 Rechargeable Li-ion Battery, EH-71P Charging AC Adapter
Battery life*4 Approx. 330 shots with EN-EL23 battery
Dimensions (W x H x D) Approx. 125.0 x 85.0 x 106.5 mm (5.0 x 3.4 x 4.2 in.) excluding projections*5

Weight Approx. 565 g (1 lb 4 oz) with battery and SD memory card*5

Specificaties voor de Nikon COOLPIX P600

*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.
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• Meervoudige belichting
• COOLPIX Picture Controls
• Speciale effecten en filtereffecten

• Focus Peaking voor handmatige scherpstelling
• Actieve D-Lighting
• Macro-opnamen tot op slechts 1 cm

Overige kenmerken

Opmerkingen: Full HD verwijst naar de mogelijkheid van deze camera om films op te nemen van 1920 x 1080. Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

• Zoomgeheugen
• Snel oplaadbare accu
• Foto´s opslaan tijdens het filmen

Uitzonderlijke kwaliteit dankzij geavanceerde 
technologie
De CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde, het 

NIKKOR-objectief dat door het gebruik van Super ED-glas de 

chromatische aberratie aanzienlijk vermindert, en het EXPEED C2-

beeldverwerkingssysteem werken perfect samen zodat zelfs in het donker 

beelden van hoge kwaliteit worden geproduceerd. Deze beeldkwaliteit 

levert uitzonderlijk fraaie foto´s op en realistische en vloeiende Full HD-

filmopnamen van 1080/50i. 

Compact ontwerp dat alle fotografische 
mogelijkheden biedt

Deze camera is uitgerust met een RGBW-lcd-monitor 

die ook buitenshuis een uitstekende zichtbaarheid biedt. 

Dankzij het kantelbare ontwerp kunt u de compositie van 

uw opname onder verschillende hoeken samenstellen. 

Kenmerken zoals de elektronische zoeker, de zijzoomknop, 

de verbeterde grip en de functieknop zorgen voor meer 

flexibiliteit en comfort bij de bediening.

Beelden delen via de Wi-Fi®*-verbinding
In combinatie met een smartapparaat kunt u:

• Beelden gemakkelijk draadloos delen

• De camera op afstand bedienen

• Locatiegegevens aan beelden toevoegen

*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).

 
Razendsnelle respons
Dankzij de snelle AF en de snelle respons van de sluiter kunt u direct reageren 

wanneer zich een kans op een fraaie foto voordoet. Snelle acties legt u scherp 

vast met de stand Continu H  

(tot 7 beelden bij maximaal beeldformaat en 7 bps).

Ongeëvenaarde vergroting met een 
supertelebereik met 60x optische zoom
Ontdek hoe ver beeldkracht kan reiken. Het NIKKOR-objectief biedt 

60x optische zoom met een bereik van 24 mm* groothoek tot 

1440 mm* tele en biedt met behulp van Dynamic Fine Zoom een 

verbluffend krachtige 120x** zoom zonder dat dit ten koste gaat van 

de hoge resolutie. Met de nieuwe onderwerpstanden Maan en Vogels 

bekijken maakt u eenvoudig prachtige opnamen van de maan en van 

vogels zonder ingewikkelde instellingen te hoeven selecteren.

*Kleinbeeldequivalent. 
**Vergroting berekend op basis van de maximale groothoek van de optische zoom.

Geavanceerde vibratiereductie
Krachtige VR (vibratiereductie) met lens-shift biedt een effect 

dat equivalent is met een 3,5 stops* kortere sluitertijd, zodat u 

zelfs bij een extreem telebereik stabiele opnamen kunt maken. 

Bovendien biedt de camera de stand Actief die cameratrilling verder 

minimaliseert wanneer u fotografeert vanuit een rijdend voertuig of 

terwijl u wandelt.

*Gebaseerd op de CIPA-standaard, gemeten bij circa 350 mm (kleinbeeldequivalent).

De camera die uw stoutste dromen overtreft
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