Novinky superzoom fotoaparátov Fujifilm
Spoločnosť Fujifilm si dovoľuje predstaviť 4 nové modely superzoom fotoaparátov ktoré
na jar 2011 rozšíria rady S-série. Táto séria aparátov je veľmi populárna najmä vďaka
jednoduchému používaniu, kompaktným rozmerom, veľkým možnostiam a impozantným
objektívom Fujinon s optickým zoomom až 24x resp. 30x.
Hlavným rozdielom medzi nimi je rozsah objektívu a LCD
S4000
S3400
S3300
S3200

30x (24 do 720 mm)
28x (24 do 672 mm)
26x (24 do 624 mm)
24x (24 do 576 mm)

3,0 "LCD (460.000 bodov)
3,0 "LCD (460.000 bodov)
3,0 "LCD (230.000 bodov)
3,0 "LCD (230.000 bodov)

Pri nových modeloch sa venovala pozornosť každému detailu a aj preto je ovládanie
zoomu hneď vedľa spúšte. Objektív pri S4000 dokáže rýchlo prejsť z jednej krajnej
polohy do druhej ale aj napriek tomu má 45 krokov aby ste si vedeli presne nastaviť
potrebné priblíženie. Všetky nové modely používajú optiku Fujinon čo je zárukou kvality.
Duálna stabilizácia obrazu
Aj pri najdlhšej polohe zoomu alebo v najnáročnejších svetelných podmienkach dokážu
tieto nové fotoaparáty zachytiť ostré zábery. S mechanicky stabilizovaným 14
megapixelovým snímačom, vysokou ISO citlivosťou a Duálnou stabilizáciou obrazu sa
redukuje vplyv chvenia aparátu a neostrých záberov.

Ohromujúce panoramatické zábery
Vytvorte si vlastné panoramatické fotografie ľahko a jednoducho. Stačí nastaviť
Panorama režim a aparát Vás povedie. Urobte 3 zábery a tie sa zložia do
panoramatického záberu. Preloženie záberov sa zabezpečí automaticky, spúšť sa stlačí
hneď ako sa obrazy prelnú.
Natáčajte HD filmy
Všetky fotoaparáty série S dokážu zachytiť Full HD fotografie a video v HD 720p (30
záberov/sek.). Potom si ich môžete prehrávať aj na HD TV. Fotoaparáty sú vybavené
mini HDMI portom, takže na prepojenie budete potrebovať len HDMI kábel *
*mini HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)

Rozpoznávanie tvárí
Ak po odfotení priradíte osobám na zábere mená, pri ďalších záberoch na ktorých sa
budú nachádzať ich aparát automaticky identifikuje. Táto funkcia dokáže v budúcnosti
pomôcť ak budete chcieť rýchlo vyhľadať zábery na ktorých sa daná osoba vyskytuje.
Hlavné črty S-série:
• 14MPix CCD
• 24 mm širokouhlý objektív Fujinon
• Duálna stabilizácia obrazu
• 3,0" LCD displej
• EVF (200.000 bodov)
• Full HD fotografie a HD video 720p (30 fps)
• Mini HDMI port
• Max. ISO 6400
• Jednoduché nahrávanie na Facebook a YouTube
• Detekcia tváre s detekciou úsmevu a žmurknutia
• Technológia rozpoznávania tváre
• SR Auto (automatické rozpoznanie scény)
• Manuálne režimy a funkcie
• Tracking AF
• Panorama režim
• Inteligentný blesk
• Inteligentné vyhľadávanie a Asistent fotoknihy
• Napájanie 4 x AA batérie
Galériu obrázkov nájdete na:
http://www.fujifilm.co.uk/presscentre/imagebank/
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