Belépés a teljes
képmezős
fotózás világába
you can

20,2 megapixeles DSLR teljes képmezős érzékelővel
és kompakt kialakítással. A precíz mélységélességbeállításnak és az EF objektívek széles választékának
köszönhetően ideális portrék, tájak és úti élmények
megörökítéséhez.

20,2 megapixeles CMOS-érzékelővel a teljes képmező minden
•	Aelőnyét
élvezheti, hiszen többféle nagy látószögű objektív, jobb
képminőség és szélesebb körű mélységélesség-vezérlés érhető el

• Strapabíró magnéziumötvözet váz és kompakt kialakítás
emek teljesítmény gyenge megvilágítás mellett is
• RMax.
ISO 25 600 érzékenység (ISO 102 400-ig bővíthető)
és pontos AF funkció akár -3EV sötétségű környezetben is

ögzítse az eseményeket 11 pontos AF-fel és 4,5 kép/mp
• Rsebességgel
• A beépített GPS* helyadatokkal címkézi fel a képeket
ezeték nélküli vezérlés és fájlletöltés a fényképezőgépről a
• Vbeépített
Wi-Fi** segítségével

1
4
bites
DIGIC
5+ processzor a pontos színvisszaadásért
•

F
ull-HD
videokészítés
•
lőképes kompozíció az 1 040 000 képpontos, 7,7cm-es (3,0”)
• ÉClearView
LCD kijelzőn

Ideális:
Tájkép
Portré
Utazás

* A GPS használata egyes országokban vagy régiókban
korlátozott lehet. A GPS használata során tartsa be a
használati hely, illetve ország jogszabályait és előírásait,
beleértve az elektronikus eszközök használatára vonatkozó
korlátozásokat is.
** A Wi-Fi támogatás készüléktől és régiótól függően változik.

A Canon teljes képmezős digitális
tükörreflexes fényképezőgép-kínálata.

20,2 megapixeles DSLR teljes
képmezős érzékelővel és kompakt
kialakítással. A precíz
mélységélesség-beállításnak és az
EF objektívek széles választékának
köszönhetően ideális portrék, tájak
és úti élmények megörökítéséhez.

Az EOS 5D Mark III egy teljes
képmezős, 22,3 megapixeles,
61 pontos autofókusszal és
6 kép/másodperces
sorozatfelvételi sebességgel
rendelkező DSLR. Full-HD
videokészítés kiváló minőségben,
manuális képfrekvencia-,
hangvezérlés stb. beállítással.

Az EOS-1D X a sebességet és a
kimagasló képminőséget ötvözve
a professzionális fényképezőgépek
új generációját képviseli. A kettős
„DIGIC 5+” processzorral
rendelkező, teljes képmezős,
18 megapixeles érzékelő magasra
teszi a mércét, az akár
12 képkocka/másodperces
felvételkészítés pedig új távlatokat
nyit.

A kiadványban szereplő nevek, logók, márkanevek és egyéb márkajelzések azok
tulajdonosainak védjegyei. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
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