FinePix T300 – skvelé fotografie s najtenším 10x zoom
fotoaparátom
Nová rada digitálnych fotoaparátov Fujifilm s označením T predstavuje “travel”
fotoaparáty – ideálne na cestovanie, a je určená hlavne pre tých ktorí, hľadajú fotoaparát
s jednoduchou obsluhou, malými a kompaktnými rozmermi a čo je najdôležitejšie za
rozumnú cenu. FinePix T300 sa môže okrem toho pochváliť aj najtenším telom
spomedzi fotoaparátov s 10x opt. zoomom*.
* prieskum Fujifilm, 5.Január

T300 ponúka funkcie a vlastnosti ktoré v rámci danej triedy aparátov ponúka len veľmi
málo konkurentov a technológie ktoré sú bežne výsadou modelov tých najvyšších tried
Vysoké rozlíšenie, širokouhlý objektív
Vďaka rozlíšeniu 14Mpix dokážete vytlačiť z FinePix T300 zábery až do formátu A3 bez
potreby softvérových úprav. Rovnako pôsobivý je 10x rozsah optického zoomu, ktorý
začína od 28mm a končí na 280mm (ekvivalent 35mm kinofilmu). Táto kombinácia
zoomu a rozlíšenia zabezpečí užívateľom možnosť zachytiť skvelé zábery za každých
okolností, či už širokouhlé zábery krajiny alebo zábery vzdialených detailov.
Okrem 10x zoomu je T300 vybavený výkonným stabilizátorom obrazu (CCD shift image
stabilisation - CIS) ktorý pomáha eliminovať chvenie fotoaparátu a zabezpečiť vysokú
kvalitu obrazu v najrôznejších svetelných podmienkach
Jednoduchá obsluha a nadštandardné funkcie
T300 je ľahko ovládateľný a kompaktný digitálny fotoaparát ale napriek svojim malým
rozmerom v sebe ukrýva najmodernejšie funkcie a technológie:

1

- 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.
- Panoráma pohybom – koniec zložitej príprave panoramatických záberov a
zdĺhavému upravovaniu v počítaču. Stačí nastaviť režim Panorama, stlačiť spúšť
a otáčať sa s fotoaparátom tak aby ste zachytili celý panoramatický záber na
jedno stlačenie spúšte.
- Rozpoznávanie tvárí – ak po odfotení priradíte osobám na zábere mená, pri
ďalších záberoch na ktorých sa budú nachádzať ich T300 automaticky
identifikuje. Táto funkcia dokáže v budúcnosti pomôcť ak budete chcieť rýchlo
vyhľadať zábery na ktorých sa daná osoba vyskytuje.
- HD video – v situáciách kedy chcete zachytiť namiesto statických záberov
videosekvencie ponúka T300 720p video s frekvenciou 30 záberov/s.
LCD s vysokým rozlíšením
Napriek kompaktným rozmerom má T300 na zadnej strane 3,0” LCD monitor s
rozlíšením 230.000 bodov.
Elegantné a tenké telo
Ťažký, objemný fotoaparát je posledná vec, ktorú potrebujete, keď sa snažíte cestovať
na ľahko. T300 má hrúbku iba 28,1mm a šírku 97mm takže si poľahky nájde miesto v
príručnej batožine alebo vrecku košele. A čo viac, tento fotoaparát je k dispozícii v 5
atraktívnych farbách takže si dokážete určite nájsť ten ktorý najlepšie vyhovuje Vášmu
vkusu.
Rodinný kompakt
FinePix T300 je len jedným z dvoch modelov novej rady T. Popri ňom sa bude ponúkať
aj FinePix T200, ktorý ponúka mnoho identických funkcií a vlastností, ale aj nižšiu cenu.
Medzi najväčšie rozdiely medzi oboma patrí rozlíšenie CCD snímača a menší 2,7” LCD

displej
Fujifilm FinePix T300/T200 hlavné črty:
• 14 MPix
• 10x opt. zoom, širokouhlý 28‐280mm (ekvivalent 35mm fotoaparáty)
• 3.0“ zadný LCD monitor, rozlíšenie 230.000 bodov*
• Stabilizácia obrazu (typ CCD Shift)
• Rozlišovanie tvárí a vyhľadávanie osoby na záberoch
• max. citlivosť ISO 3200
• Tenké kovové telo v 5 atraktívnych farbách
• Asistent fotoknihy
• Panoráma pohybom
*T200 používa 2.7” zadný LCD s rozlíšením 230.000 bodov
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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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