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3x
zoom optyczny

P∏aski, prosty
i gotowy do u˝ycia

Lekki, wygodny i nowoczesny

Zoom optyczny
niewysuwajàcy si´ na zewnàtrz

B∏yskawiczny czas rozruchu
– nie mo˝esz niczego przegapiç

115 g

3 x
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Stylowy aparat z niewysuwajàcym si´ 
zoomem – radoÊç fotografowania

P¸ASKI
P∏aski kszta∏t i waga 115 gramów oznaczajà,
˝e aparat mo˝e byç zabrany wsz´dzie.

Stylowy DiMAGE X31 jest lekki i niewielki. Ma tylko
24,5 mm gruboÊci (21,5 mm nie liczàc monitora
LCD). Najbardziej niezwyk∏e jest to, ̋ e aparat pozo-
staje p∏aski nawet wtedy, gdy wysuwasz obiektyw.
Trzykrotny zoom optyczny nie wysuwa si´ na
zewnàtrz w ca∏ym zakresie od 36 do 108 mm*.
Dodaj do tego 4x zoom cyfrowy i otrzymasz zoom 
12-krotny!
* odpowiednik dla formatu 35 mm

Obs∏uga aparatu jest wyjàtkowo prosta dzi´ki
czytelnemu i logicznemu menu. Wyraêne ikony
pozwalajà szybko znaleêç
odpowiednià funkcj´ i
zmieniç jej ustawienie.

Niezale˝ny przycisk odtwarzania pozwala obejrzeç obrazy
po jednym naciÊni´ciu guzika. Mo˝esz przeglàdaç swoje
obrazy bez zb´dnego k∏opotu.

DiMAGE X31 mo˝e byç po∏àczony bezpoÊrednio z drukarkà kompaty-
bilnà z PictBridge poprzez kabel USB. Nie potrzebujesz ju˝ komputera do
drukowania. 

Funkcja Extended Recording pozwala na zapis filmu ograniczony jedy-
nie pojemnoÊcià karty pami´ci!
* W pewnych przypadkach, zbyt niska pr´dkoÊç zapisu karty pami´ci mo˝e uniemo˝liwiç nagrywanie bez

ograniczeƒ.
* Filmy nagrywane sà bez dêwi´ku.

Mo˝esz fotografowaç z minimalnej odleg∏oÊci 10 cm, niezale˝nie od
ogniskowej obiektywu.

Mo˝esz o˝ywiç zdj´cie poprzez wstawienie go w jednà z trzech ozdob-
nych ramek.

Mo˝na stworzyç nowy obraz poprzez scalenie dwóch klatek dzi´ki
funkcji „Side by Side”.

DiMAGE X31 jest gotowy do dzia∏ania w ciàgu 1 sekundy, a opóênienie
wyzwolenia migawki wynosi zaledwie 0,1 sekundy. Szybkie dzia∏anie jest
zaletà równie˝ przy odtwarzaniu: obrazy mo˝na oglàdaç w odst´pach 
0,3 sekundy.

Prosta, intuicyjna obs∏uga.

Wiele funkcji zwi´kszajàcych przyjemnoÊç 
fotografowania: od wyd∏u˝onego nagrywania 
filmów do obrazów wielokrotnych.

Szybki rozruch oznacza, ˝e nie mo˝esz 
niczego przegapiç.

PROSTY

SZYBKI

FRAJDA

Menu zapisu

Menu odtwarzania

4x cyfrowy 12x

3x

1x

http://konicaminolta.com/dimage

Uwaga: WartoÊci liczbowe czasu, d∏ugoÊci i wagi podane w tym katalogu nale˝y traktowaç jako przybli˝one.

Liczba efektywnych pikseli 3,2 miliona
Przetwornik CCD 1/3,2-calowy; ca∏kowita liczba pikseli 3,3 miliona, z filtrem barw pod-

stawowych i wybieraniem mi´dzyliniowym
Obiektyw 4,7 – 14,1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 36 – 108 mm); f/2,8 – f/3,7;

10 soczewek w 9 grupach
Zakres nastawiania ostroÊci 0,10 m do nieskoƒczonoÊci (od przodu aparatu)
System autofokus Video AF, mo˝liwa blokada ostroÊci
Pomiar Êwiat∏a Wielosegmentowy (256)
NoÊnik pami´ci Karty pami´ci SD / MultiMedia
Formaty plików JPEG, MOV bez dêwi´ku, DCF 1.0, DPOF 1.1, Exif 2.2
Liczba zapisywanych pikseli 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480.

Filmy: 320 x 240, 160 x 120
PojemnoÊç noÊnika (Karta SD 16 MB, obrazy 2048 x 1536)*

Fine: 9, Standard: 16
* Rzeczywista liczba obrazów zale˝y od rodzaju karty i charakteru obrazu

■ Logo Konica Minolta i „The essentials of imaging” sà zarejestrowanymi znakami towarowymi Konica Minolta Holdings, Inc. ■ DiMAGE oraz CxProcess sà zarejestrowanymi znakami towarowymi Konica Minolta Photo Imaging Inc. ■ Windows jest zarejestrowanym
znakiem handlowym Microsoft Corporation. ■ Apple, Macintosh i Mac OS sà zarejestrowanymi znakami handlowymi Apple Computer Inc. ■ Wszystkie inne marki i nazwy produktów sà zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich w∏aÊcicieli.
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DANE TECHNICZNE
Po∏àczenie z komputerem USB 1.1 
Kompatybilne systemy Windows XP (Home / Professional), Windows ME, Windows 2000,

Windows 98* / 98 SE*
Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.1.3 – 10.1.5, 10.2.1 ~ 10.2.8 oraz
Mac OS X 10.3 – 10.3.3
* U˝ytkownicy systemów Windows 98 i 98SE muszà zainstalowaç sterownik z do∏àczonego

CD-ROM.

Wymiary 86 (szerokoÊç) x 67 (wysokoÊç) x 24,5 (gruboÊç) mm
Waga 115 g (bez baterii i karty pami´ci)
Standardowe akcesoria Dwie baterie alkaliczne LR6, pasek na r´k´ (HS-DG120), kabel USB

(USB-500), karta pami´ci SD (16 MB), DiMAGE VIEWER CD-ROM
● Dane techniczne oraz lista akcesoriów oparte sà na najnowszych informacjach dost´pnych w momencie drukowania i mogà
ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsze informacje znajdziesz na stronach: http://konicaminolta.net/dimage ● W
zale˝noÊci od stanu akumulatora i na∏adowania lampy b∏yskowej, czas rozruchu mo˝e byç nieco d∏u˝szy od podanego ● Moni-
tor LCD produkowany jest przy u˝yciu najnowoczeÊniejszej technologii. Pojedyncze ciemne lub bia∏e piksele nie Êwiadczà o
uszkodzeniu monitora. Jest to typowa cecha wyÊwietlaczy typu TFT. ● Wszystkie obrazy (poza zdj´ciami produktu) sà symulo-
wane, dla celów prezentacyjnych

Do wydruków najwy˝szej jakoÊci obrazów
rejestrowanych aparatami cyfrowymi
Konica Minolta, polecamy papier do 
drukarek atramentowych Inkjet Paper QP.


