Novinky Fujifilm-u v A-sérii
Po veľkom úspechu fotoaparátov série FinePix 'A' v roku 2010, Fujifilm s potešením
predstavuje 4 nové prírastky na rok 2011. FinePix AV200, AV250, AX300 a AX350 Tieto
novinky kombinujú všestranné vlastnosti a sú ideálne pre začiatočníkov, ktorí chcú bez
starostí s nastaveniami iba stlačiť spúšť.
Nabitý funkciami
Jednotlivé novinky roku 2011 A série sa líšia použitým objektívom a rozlíšením. Môžete
si byť istí, že bez ohľadu na model sú všetky z nich osadené kvalitným snímačom a
objektívom Fujinon. Tieto modely sú vybavené digitálnou stabilizáciou obrazu a
technológiou kompenzácie rozostrenia obrazu.
Snímanie a zdieľanie
Všetky nové kompakty radu 'A' zachytávajú video aj fotografie v rozlíšení HD 1080p a
720p, ktoré môžete predviesť rodine a priateľom na TV HD Ready * (alebo PC).
* Ak ich chcete pripojiť k HD-ready TV, budete potrebovať HD prehrávač (HDP-L1), (predáva sa samostatne)
Intuitívne funkcie
Automatický režim SR Auto inteligentne rozpozná druh scény a podmienky pre
fotografovanie a je schopný optimalizovať zaostrenie fotoaparátu, expozíciu a vyváženie
bielej. Alebo ak chcete, môžete si vybrať jeden z 21 predvolených scénických režimov.
Navyše rad 'A' ponúka možnosť voľby Automatického zaostrovania medzi Single a
Tracking Autofocus, aby ste mali zakaždým ostré a jasné fotografie.
Nemôžete nájsť, čo hľadáte?
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Všetky fotoaparáty FinePix využívajú funkciu vyhľadávania záberov, ktoré umožňuje
nájsť všetky zábery urobené v určitom režime scény (napr. portréty a krajiny) a
zabezpečia, že oveľa rýchlejšie prejdete zábery vo fotoaparáte a nájdete ten, ktorý
potrebujete.
Buďte kreatívny
Použite režim Panoráma aby zábery vyzerali pôsobivo a vyplňte svoje steny s obrazmi,
ktoré bude rodina a priatelia obdivovať. Tento režim umožňuje spojiť 3 fotografie a
vytvoriť ohromujúci panoramatický obraz, ideálny pre široké krajiny, vysoké budovy
alebo veľké skupiny ľudí.
Face Detection a automatické odstránenie červených očí
Funkcia Detekcie tváre zabezpečí, aby nastavenie fotoaparátu bolo optimalizované pre
zaostrenie a súčasne ponúkne odstránenie červených očí na všetkých tvárach.
Špecifikácie jednotlivých modelov:
AV200 14MPix / 3x Fujinon zoom
AV250 16MPix / 3x Fujinon zoom
AX300 14MPix / 5x Fujinon zoom
AX350 16MPix / 5x Fujinon zoom
Hlavné črty série A:
• rozlíšenie 14MPix alebo 16MPix
• 3x alebo 5x zoom Fujinon
• Digitálna stabilizácia obrazu
• Jednoduché použitie a klasický dizajn
• Single a Tracking Automatické ostrenie v režime SR AUTO a video
• Režim Panoráma
• Max. citlivosť ISO 1600 pri plnom rozlíšení alebo ISO 3200 (3MPix)
• Full HD foto a video 720p HD (16: 9 fotografie)
• Automatické rozpoznanie scény (SR AUTO)
• Technológia detekcie tváre s automatickým odstránením červených očí
• Vyhľadávanie záberov - podľa tváre, podľa scény, podľa dátumu
• napájanie 2x AA batérie
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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