Nová 'J' séria Fujifilm - elegantné, štýlové, zábavné!
V stopách súčasných modelov radu „J“ Fujifilm dnes predstavuje 5 nových prírastkov.
Nové fotoaparáty vychádzajú z pôvodnej koncepcie - všetky sú tenké, elegantné
fotoaparáty a plné najnovších technológií.
Estetický dizajn, elegantné a luxusné kovové telo so zaoblenými hranami. Široká ponuka
farieb z ktorej si vyberie každý - čierna, strieborná, modrá, červená, zlatá a ružová
Champagne. Vďaka tenkému telu si ľahko nájdu miesto v kabelke alebo vrecku
a môžete ich mať vždy so sebou.
Päť nových modelov má spoločný základ a líšia sa použitým CCD snímačom,
objektívom a funkciami:
Model

Rozlíšenie

JV200

14MPix

JV250

16MPix

JX300

14MPix

JX350

16MPix

JX400

16MPix

Objektív
3x optický zoom
(36-108mm)
3x optický zoom
(36-108mm)
5x optický zoom
(28-140mm)
5x optický zoom
(28-140mm)
5x optický zoom
(28-140mm)

Hrúbka
fotoaparátu
20,9 mm
20,9 mm
23,7 mm
23,7 mm
23,3 mm

Technológie
Funkcia Face
Detection
Funkcia Face
Detection
Funkcia Face
Detection
Funkcia Face
Detection
Face Recognition

Facebook / YouTube jednoduché odoslanie na web
Nová séria J so sebou prináša aj novú funkciu nahrávania záberov a videí na Facebook
a YouTube. Stačí sa rozhodnúť ktoré zábery a videá chcete pridať, označiť ich a nahrať.
Pri pripojení fotoaparátu k vášmu počítaču po naštartovaní programu MyFinePix Studio
sa zábery a videá nahrajú.
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Smile and Shoot
S funkciou Smile a Shoot fotoaparát dokáže rozpoznať presný okamih kedy sa objekt
usmeje a automaticky exponuje, aby všetky vaše fotky vyzerali šťastne! Detekcia
žmurknutia vás upozorní, ak niektorý z objektov žmurkol, aby bolo možné opakovať
záber v prípade potreby.
Byť hviezdou na veľkej obrazovke
Vďaka HD rozlíšeniu videa a 14MPix al. 16 MPix senzoru sú tieto fotoaparáty schopné
zachytiť kvalitné zábery. Fotografie aj video si môžete pozrieť v plnej kráse na všetkých
televízoroch s HD rozlíšením.
* Ak sa chcete pripojiť k HD-ready TV, budete potrebovať voliteľné príslušenstvo HD prehrávač (HDP-L1)

Asistent fotoknihy
Pomocou tejto funkcie si označíte zábery ktoré by mala fotokniha obsahovať a aparát
sám urobí uloženie na stránky. Simuláciu fotoknihy si potom môžete pozrieť na displeji
aparátu.
Hlavné črty:
• Tenké kovové telo
• 2,7" LCD displej
• Automatické rozpoznanie scény (SR AUTO)
• Max. citlivosť ISO 1600 pri plnom rozlíšení (ISO 3200 pri 3MPix)
• Tracking Auto focus
• Panoráma
• Technológia detekcie tváre s automatickým retušom červených očí
• Detekcia žmurknutia
• Smile & shoot režim
• Facebooku / You Tube jednoduché odoslanie na web
• Digitálna stabilizácia obrazu
• Inteligentný blesk
• Asistent fotoknihy
• Full HD foto a 720p HD video
• Li-ion nabíjateľná batéria
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

2

