Pierwszy krok w
świecie aparatów
pełnoklatkowych

you can

Lustrzanka o rozdzielczości 20,2 MP — pełnoklatkowa
matryca i zwarta konstrukcja. Idealna do portretów,
krajobrazów i zdjęć z podróży. Dokładna głębia ostrości i
szeroki wybór szerokokątnych obiektywów EF.

z zalet pełnoklatkowej matrycy CMOS o rozdz. 20,2 MP
•	K—orzystaj
większy wybór obiektywów szerokokątnych, wysoka jakość obrazu
i dokładniejsza głębia ostrości

• Trwały korpus ze stopu magnezu, zwarta konstrukcja
wietny w słabym świetle. Zdjęcia z maks. ISO 25600
• Ś(rozszerzalne
do ISO 102400) i dokładnym AF, nawet przy
ekspozycji -3 EV

• Śledzenie wydarzeń: 11-pkt. AF i zapis 4,5 kl./s
• Wewn. GPS* dodaje informacje o lokalizacji
ezprzewodowe sterowanie i pobieranie z aparatu — wewn.
• Bmoduł
Wi-Fi**

1
4-bitowy
procesor DIGIC 5+ — wierne odwzorowanie kolorów
•
• Filmy Full HD
• Kadrowanie w trybie Live View na 3-calowym ekranie LCD
ClearView (7,7 cm; 1,04 mln pkt.)

Optymalne
zastosowanie:
Krajobrazy
Portrety
Podróże

* W niektórych krajach lub regionach mogą obowiązywać
ograniczenia dot. używania GPS. Korzystając z GPS, należy
przestrzegać prawa i przepisów obowiązujących w danym
miejscu. Dotyczy to również ograniczeń związanych z
korzystaniem z urządzeń elektronicznych.
** Obsługa Wi-Fi zależy od urządzenia i regionu.

Seria pełnoklatkowych lustrzanek cyfrowych
firmy Canon.

Lustrzanka o rozdz. 20,2 MP —
pełnoklatkowa matryca i zwarta
konstrukcja. Idealna do portretów,
krajobrazów i zdjęć z podróży.
Dokładna głębia ostrości i
szeroki wybór szerokokątnych
obiektywów EF.

EOS 5D Mark III to pełnoklatkowa
lustrzanka cyfrowa o rozdzielczości
22,3 MP z 61-punktowym
autofokusem i możliwością
rejestrowania 6 kl./s. Rejestruje
wysokiej jakości filmy Full HD i
zapewnia ręczną kontrolę nad
wszystkimi parametrami, od liczby
klatek na sekundę do dźwięku.

EOS-1D X łączy szybkość pracy z
jakością obrazu, tworząc aparat
nowej generacji dla
profesjonalistów. Pełnoklatkowa
matryca o rozdzielczości
18 megapikseli z dwoma
procesorami „DIGIC 5+” wyznacza
nowy standard, zaś prędkość
12 klatek na sekundę wykracza
poza niego.

Nazwy produktów, logo, marki i inne znaki towarowe wzmiankowane w tej
publikacji są własnością ich prawnych właścicieli. Wszystkie dane techniczne
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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