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NOVE NAPRAVE

Nokia 808 PureView
operacijski sistem Symbian (Nokia Belle)
ločljivost tipala (v 41
milijonih pik)
največja občutljivost 1600
tipala (ISO)
goriščnica 8 mm
goriščnica (35 mm ekv.) 28 mm
svetlobna moč F/2,4
optična povečava /
digitalna povečava 3× (pri ločljivosti 5 MP)
makro ostrenje 15 cm
bliskavica xenonska

Fotografski vmesnik ne izstopa, čeprav ponuja za
telefon nenavadno veliko ročnih nastavitev.
svetlobe med steklom in zrakom. Ostrina posnetkov je več kot solidna, presenetilo pa nas
je tudi to, da na posnetkih nismo opazili kromatične aberacije. Upamo si dvomiti, da je
to zgolj zasluga optike. Zagotovo imajo prste
vmes tudi programski algoritmi, a če je rezultat brezhiben, nam je lahko vseeno, kako je
dosežen. Prav tako na fotografijah ni prežganin in na splošno merjenje svetlobe opravi
svojo nalogo več kot dobro. Fotografije so
všečne in obenem naravne že neposredno iz
telefona, kakovost zajema pa brez težav prenese tudi naknadno obdelavo v računalniku.
Goriščnica objektiva je preračunanih 28
mm, to je tudi v svetu kompaktnih fotoaparatov zelo »široko«, svetlobna jakost pa je
f/2,4. Aparat ima mehanski zaklop, odprtina zaslonke pa je fiksna. Ob močni svetlobi
zato priskoči na pomoč filter ND, ki enakomerno zatemni zajem in s tem omogoča
daljše čase osvetlitve.
Fotografski vmesnik je pregleden in za
telefone razmeroma klasičen. Na levi strani
zaslona se nam ponujajo dodatne možnosti,
s katerimi telefon ne skopari. Ročni nadzor
imamo nad kompenzacijo osvetlitve, med
nastavljanjem pa se na zaslonu prikaže celo
histogram. Izbiramo lahko še med nastavitvami temperature beline (ročni zajem žal
ni mogoč), nastavitvami bliskavice, uporabo filtra ND in občutljivosti ISO. Za kaj več je
potreben sprehod med menuje. Tam se nam

pod prste ponujajo drsniki za nastavljanje
kontrasta, ostrine in barvne nasičenosti ter
gumbki z izbiro razmerij stranic, barvnih
učinkov ter ločljivosti posnetkov. Med zanimivejša orodja sodi še t. i. »bracketing« oz.
zaporedni zajem posnetkov ob različnih nastavitvah ter slikanje v intervalih. Tri kombinacije nastavitev si lahko celo shranimo.
Telefon izostri ob polovičnem pritisku na
gumb sprožilca ali ob dotiku zaslona. S tem
določimo tudi točko ostrenja. Shranjevanje
posnetka traja nekaj več kot sekundo, nato
se fotografija preseli v desni spodnji kot
vmesnika, kjer postane hkrati tudi gumb za
hitri dostop do galerije že posnetih fotografij. Zumiranje ob izbrani polni ločljivosti posnetkov ni omogočeno, ob nižjih pa postane
prav uporabno. Škoda, da med nastavitvami
ne moremo telefonu dopovedati, da če želimo zumirati, smo pač pripravljeni plačati
davek v obliki ločljivosti. Tako pa moramo
bodisi imeti ves čas izbrano nižjo ločljivost,
bodisi se sprehoditi po menujih, če se nam
zahoče kak kader zajeti od bliže.

nastavitve Ločljivost posnetka, izbira scenskega
načina, bliskavica (vključi, izključi,
samodejno, odpravljanje rdečih oči),
vklop mreže za pomoč pri kompoziciji,
samosprožilec, slikanje v intervalih,
barvni učinki, temperatura beline,
kompenzacija osvetlitve (+/-4 EV),
občutljivost ISO (50 - 1600),ND filter,
barvna nasičenost, ostrina, kontrast.
ročne nastavitve ne
zaslonke/časa
ločljivost videa 1080p
zapis videa MPEG4
sličic na sekundo 30
velikost zaslona 4 palce
ločljivost zaslona 360 × 640 pik
vgrajeni pomnilnik 16 GB
dod. pomnilniški medij microSD
akumulator litijev, 1400 mAh
mere (d × v × š) 123,9 × 60,2 × 13,9 mm
masa (z 169 g
akumulatorjem)

Da ne bomo le hvalili
Na splošno nam je bilo fotografiranje z
Nokio v veselje. Priročno je, da se telefon
na pritisk tipke sprožilca odzove z zagonom
aplikacije za fotografiranje, čeprav je zaklenjen, prvo fotografijo pa naredi že po dobrih
dveh sekundah. A med preizkusom nam jo
je telefon dvakrat zagodel s popolnoma napačnim merjenjem svetlobe. Zajem fotografije je bil bistveno pretemen, pomagal pa je
vnovični zagon aplikacije. Enkrat je telefon
tudi popolnoma odpovedal poslušnost, streznila ga je šele odstranitev akumulatorja.
Sam objektiv je res malenkost ugreznjen v
izboklino na hrbtu telefona, tako da ga ob odlaganju na ravno površino ne bomo takoj poškodovali. Še vedno pa bo pogosto zamaščen
zaradi prstnih odtisov in bo trepetal tudi pred
le malenkost bolj brezbrižnim ravnanjem.

Kaj pa video?
Ob zumiranju pri ločljivosti pet milijonov pik še vedno zajamemo kup detajlov.
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Tudi ta ni od muh. Trideset sličic pri polni
visoki ločljivosti in presenetljivo gladek zum,
ki prav nič ne pokvari kakovosti zajema, sta

