
Nikon 1 J4, Nikon 1 S2 en deCOOLPIX S6900 winnen 'red dot
award: product design 2015'

Nikon kondigtmet trots aan dat drie producten de prestigieuze 'red dot award: product design
2015', gesponsord door het Duitse Design Zentrum Nordrhein Westfalen, hebbenontvangen.
De Nikon 1 J4 en Nikon 1 S2, geavanceerde camera's met verwisselbareobjectieven, en de
COOLPIX S6900 digitale compactcamera zijn allemaalonderscheiden voor hun kwaliteit en
ontwerp.

De 'red dot award: product design' is uitgegroeid tot een van debelangrijkste en meest
prestigieuze ontwerpprijzen ter wereld. Dit jaar namenontwerpers en bedrijven uit 56 landen
deel met in totaal 4.928 producten. Deprijs werd uitgereikt voor producten die de afgelopen
twee jaar zijnuitgebracht en die uitblinken in negen aspecten, waaronder innovatie,
functionaliteit, ergonomie, ecologie en duurzaamheid.

Dewinnaars zijn van 30 juni 2015 tot 26 juli 2015 te zien op een specialetentoonstelling in het
Red Dot Design Museum op de werelderfgoedlocatie ZecheZollverein in het Duitse Essen.

http://nikon.grayling.nl/images/127209


Nikon 1 J4

De Nikon 1 J4 levertgeweldige prestaties op het gebied van het volgen van bewegende
onderwerpen,met de hoogste* snelheid van continu-opnamen van ongeveer 20 fps metAF-
tracking. De camera met verwisselbareobjectieven beschikt over een verscheidenheid aan
functies voor het maken vanfoto's en opnemen van films, dit alles in een lichte, compacte body.
Het TFTlcd-touchscreen zorgt voor intuïtieve bediening en dankzij de ingebouwde Wi-Fi®
functie is het overzetten en delen van hoogwaardige opnames zeer eenvoudig.

Vandigitale camera's met verwisselbare objectieven die verkrijgbaar zijn vanaf 2april 2015. 
basis van onderzoek door Nikon.

Nikon 1 S2
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OVER NIKON NEDERLAND

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

Met de Nikon 1 S2kunnen gebruikers die geen ervaring hebben met verwisselbare objectieven,
prachtige beelden vastleggen dankzij de eenvoudige bediening. Hetminimalistische ontwerp
van de compactcamera is beschikbaar in vierkleuropties, inclusief rood en geel, met
bijpassende objectieven.

COOLPIX S6900

De COOLPIX S6900 is eendigitale compactcamera met 12x optische zoom en een aantal
functies waarmeegebruikers eenvoudig zelfportretten kunnen maken. Dit zijn onder andere een
kantelbare lcd-monitor waarmee opnamen kunnen worden gemaakt vanuit lage ofhoge
standpunten, een ingebouwde camerastandaard en een voorontspanknop. Ookbiedt deze
camera uitstekende bediening en is deze voorzien van spannendefuncties inclusief
Bewegingssturing, waarmee de camera op afstand kan wordenbediend met de handpalm, en
dankzij de ingebouwde Wi-Fi® en NFC-functionaliteitis delen ook zeer eenvoudig.

http://nikon.grayling.nl/images/141384


Amsterdam.

Nikon Nederlandpressroom

Nikon Nederland

Branch Office Nikon GmbH
Tripolis 100
Burgerweeshuispad 101
1076 ER Amsterdam
Netherlands

 Algemene website

 Weblog

 Contact

Grayling
Stijn Zwinkels 

T. +31 (0) 20 575 4009 

M. +31 (0) 6 108 908 93 

Stijn.Zwinkels@grayling.com

Grayling
Irene Martini 

T. +31 (0) 20 575 4005 

M. +31 (0)6 3069 3486 

Irene.Martini@grayling.com

Contactinformatieℹ

🌐

🏢

✉

Woordvoerder

mailto:Irene.Martini@grayling.com
mailto:Stijn.Zwinkels@grayling.com
http://www.nikon.nl/nl_NL/footers/contacts.page?lid=1&lidsub1=0&lidsub2=0&lidsub3=0&lidsub4=0&sParamValueLbl=Contacts&sParamValue=&dcr=
http://www.whoareyouwithnikon.nl/
http://www.nikon.nl/
http://nikon.grayling.nl/
http://nikon.grayling.nl/


AGENCY PRESSROOMS

BLIJF OP DE HOOGTE

GRAYLING NETHERLANDS

ONTVANG NIEUWSBRIEF

http://nikon.grayling.nl/follow
http://press.grayling.nl/

