Nový fotoaparát s 18x zoomom
V nadväznosti na úspech FinePix S2500/S2800HD bude od jari k dispozícii nový model
S2950. Ide o najnovší prírastok do,, S-série s ktorá sa vyznačuje aparátmi s dlhým
zoomom. S-séria je známa pre jednoduchú obsluhu, vynikajúce tele-foto schopnosti,
všetko zabalené v elegantnom kompaktnom tele s EVF hľadáčikom.
Elektrický pohon objektívu Fujinon 18x zoom
Objektív S2950 ponúka rozsah 28mm - 504mm. Jednoduché ovládanie s elektrickým
pohonom zoomu a obrovský rozsah zoomu umožní zachytiť všetky detaily aj keď ste vo
veľkej vzdialenosti. Zoom je možné ovládať aj počas záznamu videa. Na rozdiel od
objemných zrkadloviek umožňuje S2950 veľkú flexibilitu bez nutnosti používania a
nosenia ďalších objektívov.
Ostré a jasné zábery
Dokonca aj pri najdlhšom nastavení zoomu alebo v najnáročnejších svetelných
podmienkach je S2950 schopný produkovať ostré a čisté zábery. S jeho mechanicky
stabilizovaným 1/2.3" 14MPix CCD snímačom, a vysokým nastavením citlivosti ISO a
technológiou Duálnej stabilizácie obrazu urobí ostré zábery každý.
Pôsobivé panorámy
Jednoduché použitie panoramatického režimu umožní byť kreatívny. Fotoaparát
umožňuje snímanie 3 po sebe idúcich záberov s užitočným nástrojom, ktorý automaticky
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uvoľní spúšť, ako náhle obrazy budú spolu dokonale spojené a uložené. Je to
jednoduché a výsledky sú pôsobivé.
HD pre video a fotografie
Pre kompletný zážitok FinePix S2950 HD môže prehrať fotografie (Full HD) a video
(720p) vo vysokej kvalite na ľubovoľnom HDTV. Vzhľadom k tomu, že tento fotoaparát
má mini HDMI port je pripojenie k HDTV veľmi rýchle a jednoduché *
* K použitiu je potrebný Mini HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky)

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.
Uchovajte si svoje spomienky a vytvorte si v aparáte Fotoknihu
Označíte si zábery ktoré chcete mať vo fotoknihe a vyberiete záber na titulnú stranu.
Potom ste pripravení použiť tento návrh na vašu fotoknihu. Vo fotoaparáte si môžete
kedykoľvek listovať stránkami fotoknihy.
Finepix S2950HD hlavné črty:
• 14MPix CCD snímač
• Objektív Fujinon 18x optický zoom (28 - 504 mm)
• 3,0 "LCD displej (230.000 bodov) a EVF (200.000 bodov)
• HD foto (Full HD) a video 720p HD (30 fps)
• Mini HDMI port pre jednoduché zobrazenie obrazu na HDTV
• ISO6400
• Detekcia tváre s detekciou úsmevu a žmurknutia
• SR Auto (automatické rozpoznanie scény)
• Kompletné Manuálne ovládanie
• Tracking AF
• Režim Panorama pohybom
• Funkcia Asistent fotoknihy
• Napájanie 4 x AA batérie
• 110,2 (š) x 73.4 (v) x 81.4 (h) mm
• 337 g (bez batérií a karty)
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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