FinePixZ90 - dotyk sociálnych sietí
Model FinePix Z90 je štýlový fotoaparát nabitý funkciami pre zábavu ale aj na seriózne
fotografovanie. 3,0“ širokouhlý LCD displej, 14,2 megapixelov, 5-násobný optický zoom
Fujinon, HD video (720p a 1080p) a ľahké zdieľanie fotografií na Facebook a YouTube.
Vďaka týmto vlastnostiam je FinePix Z90 správnym riešením pre tých, ktorí hľadajú
spojenie kvality a štýlu.
Pozri sa na mňa
FinePix Z90 pokračuje v stopách svojho úspešného predchodcu FinePix Z70. Avšak
vďaka vylepšenému 3,0" LCD dotykovému displeju umožňuje jednoduché ovládanie
všetkých funkcií. Citlivý dotykový displej umožní nielen fotografovať a prehrať fotografie,
ale aj ľahkú prezentáciu všetkých fotografií vášmu okoliu. Jednou z najväčších predností
tohto fotoaparátu je jeho elegantný dizajn a hrúbka len 17,45 mm.
Priblížte sa akcii
FinePix Z90 disponuje 5-násobným širokouhlým objektívom Fujinon a ochranou optiky
proti poškriabaniu a nárazu. Vďaka funkcii stabilizácie budú zábery ostré a jasné.
Inteligentný kompakt
Ako u všetkých fotoaparátov Fujifilm je aj pri FinePix Z90 funkcia SR AUTO automatické rozpoznanie scény. Vďaka tejto funkcii fotoaparát sám nájde optimálne
nastavenie pri rôznych podmienkach, takže či už fotografujete priateľov v nočnom klube
alebo rodinu na pláži, získate stlačením jedného tlačidla dokonale vyvážený záber.
FinePix Z90 tiež ponúka funkciu detekcie tváre a redukcie červených očí.
Zameraný na cieľ
Zaostrovanie Tracking Autofocus je určené pre všetkých, ktorí majú radi akčné fotografie.
Stačí do polovice stlačiť spúšť a Tracking AF bude sledovať Vami vybraný objekt a držať
ho v centre pozornosti, kým plne nestlačíte spúšť. Ďalšou zaujímavou možnosťou je
funkcia dotkni sa a foť (Touch and Shoot). Ak si používateľ vyberie túto funkciu na
dotykovom displeji, fotoaparát automaticky uvoľní spúšť a vyfotí záber.
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Sociálne siete
Stačí len zapnúť režim prehrávania, vstúpiť do menu, vybrať zábery a videá na
Facebook a YouTube. Potom sa pripojiť k počítaču a pomocou softvéru MyFinePix
Studio (ktorý je priložený v balení) odoslať všetky označené fotografie a videá na
vybrané servery.
Byť hviezdou na veľkej obrazovke
Vďaka HD rozlíšeniu videa a 14,2 MPix senzoru je FinePix Z90 schopný zachytiť
kvalitné zábery a fotografie aj video si môžete pozrieť v plnej kráse na všetkých
televízoroch s HD rozlíšením.
Atraktívne úpravy.
FinePix Z90 ponúka veľa editačných funkcií, ktoré umožňujú: koláž, otočenie, zmenu
veľkosti, zmenu jasu, vytvorenie mozaiky,...
Natoč si vlastné video
Vďaka malému tlačidlu v hornej časti aparátu si môžete natočiť vlastné video v HD
kvalite. Potom Vám nič nebráni v tom ho priamo vo fotoaparáte editovať.
Fujifilm FinePix Z90 hlavné črty:
• 3 "LCD dotykový displej
• 14,2 MPix senzor
• Tenké kovové telo s posuvným krytom objektívu
• Fujinon 5-násobný optický zoom
• Jednoduché nahrávanie na YouTube / Facebook
• Fotografovanie a nahrávanie videa v HD rozlíšení
• Nahrávanie a editácia videa jedným stlačením
• Touch and Shoot (dotkni sa a foť)
• Tracking Auto Focus
• Funkcia vyhľadávania fotografií
• Dostupné vo farbách: čierna, strieborná, ružová, modrá, purpurová a červená
Galériu obrázkov nájdete na:
http://www.fujifilm.co.uk/presscentre/imagebank/
Kontakt pre ďalšie informácie:
FUJIFILM Europe GmbH – org. zložka
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Tel: 02/ 33 595 107, 0907 716 704
E-mail: milan.mraz@fujifilm.sk
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