Tekniske data

LIGE SÅ AFGØRENDE, SOM

CCD-teknik

8,5 megapixel – total / 8,0 megapixel – effektivt
1/2,35” interline transfer-CCD med primært farvefilter

Objektiv

6,3 – 18,9 mm (36 – 108 mm ved 35 mm), 6 elementer i 5 grupper
(4 asfæriske linseelementer), 3x optisk zoom, 4x digital zoom

Skærm

2,5”-TFT-skærm, ca. 115.000 pixel

Billedformater

Foto: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF
Video: MOV (Quicktime-Motion-JPEG), med lyd
Lyd:
WAV (PCM, mono)

FOTOGRAFIET HAR ÆNDRET
VORES OPFATTELSESEVNE, LIGE
SÅ AFGØRENDE HAR PENTAX
PRÆGET FOTOGRAFIETS

Fokusering

UDVIKLING. OPTISK KOMPETENCE,
INNOVATIV KAMERATEKNIK OG
MEDARBEJDERE, SOM GÅR IND FOR
FOTOGRAFIET MED LIV OG SJÆL –
DET ER DET, SOM UDMÆRKER PENTAX.

9-punkts kontrastmåling, kan skifte mellem spot autofokus og
manuel fokus, AF-tracking ved motiver i bevægelse, fokusmemory
Normal: 0,4 m – ∞;
Makro: 0,1 – 1,0 m (vidvinkel)
Manuel: 0,1 m – ∞ (vidvinkel);
Supermakro: 0,05 – 0,4 m;
Panfokus: 1,4 m – ∞

Eksponeringsprogrammer

TTL-måling, multi-segmentmåling
Lukkertider: ca. 1/2.000 – 4 sek.
Talrige optagelsesfunktioner
Eksponeringskompensation: ±2 EV (1/3 trin)

Blitz

Indbygget blitz med autofunktion. Manuel tænd sluk.
Forblitz til reduktion af røde øjne
Blitzens rækkevidde ca. 15,5 m (ISO 3200)

Strømforsyning

Genopladeligt Li-Ion-batteri D-LI63

Mål (B x H x D)/vægt

97,5 x 57,5 x 18 mm / 115 g

Medfølgende tilbehør

AV-, AC-, USB-kabel, software, Li-Ion batteri, batterilader, håndrem

Udførlige produktinformationer kan du finde under www.pentax.dk.

Japan

PENTAX Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokio 174-8639, JAPAN

Europe

PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Straße 104, 22527 Hamburg, TYSKLAND
www.pentax-community.com, www.pentax.de

Danmark

FoviTech Aps, Haldshavevej 3, 8355 Solbjerg
www.pentax.dk
Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre teknik,
design, udstyr og udbud uden varsel.
Juli 2007.
AP1020000007/ISM 01072007

PENTAX Forhandler:

SLANKT KAMERA,
FULDT PROGRAM.
PENTAX Optio M40

Det drejer sig om dit smil.

En familiefest eller et party med vennerne.
Den lange weekend ved havet eller i bjergene.
Den lilles første smil eller simpelthen bare en
blomst ved vejkanten. Hverdagen er fuld af
situationer, som har fortjent at blive indfanget.

Udbudet af kompaktkameraer er enormt, antallet af anbefalede
features er efterhånden uoverskueligt. Det ene kamera har det ene, til
gengæld mangler det noget andet. Så kommer man let til at glemme,
hvad det i sidste ende virkelig kommer an på.

Ansigtsgenkendelse
På langt de fleste af vore fotografier står der mennesker i centrum. Et smil, et blik eller et
ansigtsudtryk – der er ikke noget, som har større kraft og udstråling end det menneskelige
ansigt. Derfor råder alle PENTAX Optio kameraer over den såkaldte ”Ansigtsgenkendelse”.
Så snart kameraet registrerer ansigter inden for det valgte billedudsnit, indstilles skarpheden
og belysningen sådan, at billedet bliver lige så godt som du havde forestillet dig.

Så er det godt at have en skjortelomme-stor
ledsager med, som altid er parat til at fastholde det, som bevæger én. Den nye PENTAX
Optio M40. Ultraflad, super nem at betjene og
teknisk absolut i topform. Den råder over alt,
så de flygtige øjeblikke kan blive til varige
minder.

PENTAX taler et klart sprog: Den optimale skarphed er vigtig.
Og at PENTAX Optio kameraer netop på dette område er de store mestre,
er der også en grund til: Vi indsætter udelukkende førsteklasses glaslinser
i vore objektiver. Desuden råder alle PENTAX kameraer over et stort antal
effektive systemer, som garanterer førsteklasses billeder lige fra starten.
For eksempel den originale PENTAX billedstabilisering.

Fladt design, høj opløsning
Da du naturligvis også vil have fantastiske fotografier, når der ikke er mennesker på, tilbyder
den 18 mm slanke PENTAX Optio M40 alt, hvad et moderne kamera i dag skal kunne tilbyde.
Opløsningen på 8 MP til plakater i format A3 er bare en af disse features.

Billedstabilisering
PENTAX billedstabilisering forhindrer uskarpheder pga. rystelser. Det er
især vigtigt, hvis lysforholdene er dårlige. F.eks. i skumringen, eller hvis
du fotograferer indendørs. Grunden er indlysende: Jo længere kameraets
lukkertid er, jo større er også risikoen for ikke at kunne holde kameraet
tilstrækkelig roligt. PENTAX billedstabilisering kompenserer uønskede
rystelser og giver dig således betydeligt mere spillerum. Naturligvis gælder det ikke kun for fotografier, men også for de film, du kan optage med
din PENTAX Optio.
Kraftig blitz
Når det sommetider ser rigtig mørkt ud, hjælper blitzen, som oplyser et
område stort nok til at få hele selskabet med – op til 15,5 m.

Dine fordele med ét blik:

18 mm

Det vigtigste er
super skarpe billeder.

57,5 mm

Til de store små
øjeblikke hver dag.

>

8 megapixel opløsning

>

3x optisk zoom

>

Billedstabilisering

>

Ansigtsgenkendelse

>

ISO 50 til 3.200

>

Blitzens rækkevidde:
op til 15,5 m

>

Datoindfotografering
på billedet

>

Auto-makro-funktion

>

Autofokus-tracking

>

Metalkabinet
kun 18 mm tykt

97,5 mm

Kabinetfarver

Mennesket i midtpunktet: Med aktiveret ”Ansigtsgenkendelse”
scanner Optio M40 det valgte motiv for at finde ansigter, og
sørger for, at disse bliver knivskarpe på fotografiet. Hvis den

		

registrerer flere ansigter, afgør fotografen ved at trykke på en
knap, hvilket ansigt der skal stå i midtpunktet.

Lilla

Bronze
Sølv

