
Nikon betreedt de markt van actiecamera’s met de KeyMission360;
echte 360 -video’s in 4K

Nikon Corporation kondigt mettrots hun toetreding aan tot de markt van actiecamera's met de
ontwikkeling vaneen reeks actiecamera's die voortbouwen op Nikon’s technische uitmuntendheid op
het gebied van optische en beeldverwerkingstechnologieën.

Deeerste in deze reeks is de KeyMission 360: een 'wearable' actiecamera die echte360°-video in 4K
UHD kan opnemen. Het samenbrengenvan deze verschillende soorten zeer relevante technologieën
in één camera vormteen belangrijke sprong voorwaarts die precies op het juiste moment komt,
aangezien de beperkingen voor het bereiken van echte 360°-video-opnamenzijn overwonnen en deze
nu beschikbaar zijn voor consumenten.

De KeyMission 360 is aan tweetegenoverliggende zijden van de camera voorzien van een combinatie
vanbeeldsensor en objectief, en beelden van beide worden in de camera gecombineerdtot
natuurgetrouwe, high-definition 360°-beelden. De camera zelf is waterdichttot een diepte van 30 meter
zonder dat daar een aparte behuizing voor nodig is.De camera is ook zeer robuust en bestand tegen
stof, schokken en lagetemperaturen. Daarnaast vermindert de betrouwbare elektronische
vibratiereductie, die wordt ingeschakeld via toepassingen tijdens de weergave, de effecten van
cameratrilling, waardoor scherpe enheldere films worden verkregen. De camera is ontworpen voor
diverse uitdagendeomstandigheden die typerend zijn voor actiecamera's. Bovendien bent u verzekerd
van een optimaal gebruiksgemak en maximale bewegingsvrijheid, waardoor decamera tijdens allerlei
buitensporten en andere buitenactiviteiten kan wordengebruikt.
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Nikontoont demonstratiemodellen van de KeyMission 360 in de Nikon-stand op deInternational CES
2016, een van de grootste beurzen voor consumentenelektronicater wereld, die wordt gehouden van
6 januari (woensdag) tot en met 9 januari(zaterdag) 2016 in Las Vegas, Nevada (V.S.).

DeKeyMission 360, de eerste van Nikon’s nieuwe reeks actiecamera's, wordt ditvoorjaar samen met
diverse speciale accessoires uitgebracht.

Klik hier voor een overzicht vanalle Nikon producten die zijn aangekondigd tijdens CES 2016.

Specificaties,ontwerp, productnaam en meegeleverde accessoires kunnen per land of regioverschillen.
Specificaties en uitrusting kunnen zonder aankondiging ofverplichting van de zijde van de fabrikant
worden gewijzigd.
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OVER NIKON NEDERLAND

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in
Amsterdam.
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