Duração da bateria e número de imagens que
podem ser gravadas/visualizadas
As tabelas mostram o número aproximado
de imagens que podem ser gravadas/
visualizadas e a duração da bateria quando
filma imagens no modo [Normal] com
baterias novas e a uma temperatura
ambiente de 25°C. O número de imagens
que podem ser gravadas ou visualizadas
tendo em conta a mudança do “Memory
Stick Duo” conforme necessário.
Note que os números reais podem ser
inferiores aos indicados dependendo das
condições de utilização.
• O número de imagens que podem ser gravadas/
visualizadas e a duração da bateria diminui nas
seguintes condições:
– A temperatura ambiente é baixa.
– O flash é usado frequentemente.
– A câmara foi ligada e desligada muitas vezes.
– Utilização frequente do zoom.
– [Modo AF] está regulada em [Monitor].
– A capacidade da bateria é fraca.

Quando filma imagens fixas
Bateria

Ecrã LCD

Alcalina
(fornecida)

Ligado

NH-AADB (NiMH) (não
fornecida)

Duração
Nº de
da bateria
imagens
(min.)
(Aprox.)
(Aprox.)

130

65

Desligado

170

85

Ligado

460

230

Desligado

580

290

• Filmando nas seguintes condições:
–
(Qual.imag.) está regulada em [Qualid.].
– [Modo AF] está regulada em [Simples].
– Filmar uma vez em cada 30 segundos.
– O zoom muda alternadamente entre os lados
W e T.
– O flash dispara uma vez em cada duas.
– A alimentação liga-se e desliga-se uma vez
em cada dez.
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• O método de medição é baseado na norma
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• O número de imagens filmadas/duração da
bateria não muda, independentemente do
tamanho da imagem.

Quando visualiza imagens fixas
Nº de imagens

Duração da
bateria (min.)

Alcalina
(fornecida)

Aprox.
7000

Aprox.
350

NH-AA-DB
(Ni-MH) (não
fornecida)

Aprox.
10600

Aprox.
530

Bateria

• Ver imagens simples em sequência a cerca de
três segundos de intervalo

Quando filma filmes
Bateria

Ecrã LCD
ligado

Ecrã LCD
desligado

Alcalina
(fornecida)

Aprox.
120 min.

Aprox.
170 min.

NH-AA-DB
(Ni-MH) (não
fornecida)

Aprox.
250 min.

Aprox.
350 min.

• Fazer filmes continuamente com um tamanho de
imagem de [160]

