Levensduur van de batterijen en aantal beelden
dat kan worden opgenomen/bekeken
De tabellen geven bij benadering het
maximale aantal beelden aan dat kan
worden opgenomen/weergegeven samen
met de gebruiksduur van de batterijen
wanneer u beelden opneemt in de
[Normaal]-functie met nieuwe batterijen bij
een omgevingstemperatuur van 25°C. Het
aantal beelden dat kan worden opgenomen
of weergegeven maken het mogelijk de
"Memory Stick Duo" te wisselen, indien
noodzakelijk.
Merk op dat afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden de werkelijke
aantallen lager kunnen uitvallen dan hier
aangegeven.
• Het aantal beelden dat kan worden opgenomen/
weergegeven en de gebruiksduur van de
batterijen neemt af onder de volgende
omstandigheden:
– Wanneer de omgevingstemperatuur laag is.
– Wanneer de flitser veelvuldig wordt gebruikt.
– Wanneer de camera veelvuldig in- en
uitgeschakeld wordt.
– Wanneer de zoom veelvuldig wordt gebruikt.
– Wanneer [AF-functie] op [Monitor] staat.
– Wanneer de batterijen zwak zijn.

Bij opname van stilstaande beelden
Gebruiksduur
(min.)
(Ong.)

LCDscherm

Aantal
beelden
(Ong.)

Alkaline
(bijgeleverd)

Aan

130

65

Uit

170

85

NH-AA-DB
(Ni-MH)
(niet
bijgeleverd)

Aan

460

230

Uit

580

290

Batterij

• Opnemen in de volgende situaties:
–
(Beeldkwaliteit) staat op [Fijn].
– Wanneer [AF-functie] op [Enkelvoud.] staat.
– Als u iedere 30 seconden eenmaal opneemt.
– Als de zoom beurtelings tussen de uiterste Wen T-kant omschakelt.
– Als de flitser iedere twee opnamen eenmaal
afgaat.
NL

22

– Als de camera na iedere tien opnamen
eenmaal uit-en ingeschakeld wordt.
• De meetmethode is gebaseerd op de CIPAnorm.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Het aantal opneembare beelden en de
gebruiksduur van de batterijen verandert niet
met de beeldgrootte.

Weergeven van stilstaande beelden
Aantal beelden

Gebruiksduur
(min.)

Alkaline
(bijgeleverd)

Ong.
7000

Ong.
350

NH-AA-DB
(Ni-MH) (niet
bijgeleverd)

Ong.
10600

Ong.
530

Batterij

• Weergeven van enkelvoudige beelden op
volgorde met tussenpozen van drie seconden

Bij opname van bewegende beelden
LCD-scherm
aan

LCD-scherm
uit

Alkaline
(bijgeleverd)

Ong.
120 min.

Ong.
170 min.

NH-AA-DB
(Ni-MH) (niet
bijgeleverd)

Ong.
250 min.

Ong.
350 min.

Batterij

• Continu bewegende beelden opnemen met
beeldformaat [160]

