Dane aktualne na dzień: 03-12-2021 07:34

Link do produktu: https://foto-szop.pl/aparat-canon-eos-m50-mark-ii-body-czarny-p-50957.html

Aparat CANON EOS M50 Mark II Body
czarny
Cena

2 799 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CANM50MIIB

Producent

Canon

Opis produktu
Aparat Canon EOS M50 mark II

Idealny aparat do vlogowania i streamingu

Twórz niesamowite historie i dziel się swoją pasją z innymi za pomocą aparatu. Komunikuj się ze swoją publicznością na nowe, nietypowe
sposoby. Aparat Canon M50 mark II pozwal Ci na szybsze umieszczanie materiałów w internecie za pomocą bezpośredniego strumieniowania
na YouTube poprzez sieć i bieżące transkodowanie materiału wide

Przeznaczenie

Canon EOS M 50 Mark II jest świetnym narzędziem dla wszystkich twórców, którzy chcą się wyróżnić na tle swojej konkurencji. Aparat ten
cechuje się takimi elementami, jak duża matryca o wysokiej rozdzielości, szeroki wybór obiektywów i akcesoriów oraz kompaktowymi
rozmiarami i niską wagą, która zachęca do tego by mieć aparat zawsze przy sobie.

Funkcje

Canon EOS M50 II posiada lekką, niewielkich gabarytów, stylową obudowę, która wygodnie leży w dłoni i zachęca do tego, aby mieć go
zawsze przy sobie. Jego minimalistyczna konstrukcja jest przeciwieństwem ogromnych możliwości i nowoczesnych technologii, jakie znajdziemy
w środku. Ten bezlusterkowy aparat nagrywa filmy w rozdzielczości 4K, fotografuje z prędkością 10 kl./s i pozwala uwieczniać szczegółowe
obrazy w atrakcyjnej kolorystyce, dzięki dużej matrycy APS-C

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości
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Aparat został wyposażony w sensor APS-C, który cechuje się rozdzielczością 24,1 megapikseli, która znana jest z lustrzanek Canon.
Fotografie utrwalone na takiej matrycy można oglądać nawet na ogromnych wydrukach i wyświetlaczach. Porównując to z filmami Full HD które
mają tylko 2 miliony megapikseli i z filmami 4K, mającymi 9 milionów pikseli wypada to jeszcze lepiej!

Duża matryca to piękny bokeh

Dodatkową zaletą typową dla dużych matryc jest możliwość uzyskania płytkiej głębi ostrości, pozwalającej podkreślić pierwszy plan i
rozmyć tło (tzw. efekt bokeh). Jest to efekt szczególnie pożądany w fotografii portretowej.

Bogate w informacje pliki do zaawansowanej obróbki

Bezlusterkowiec Canon M50 II pozwala na zapis 14-bitowych plików RAW. Pliki tego typu zawierają bardzo wiele informacji, dzięki czemu
możliwa jest późniejsza zaawansowana obróbka komputerowa.

Filmowanie w 4K i slow motion

Zastosowanie procesora obrazowego o wysokiej mocy obliczeniowej - DIGIC 8 pozwala na rejestrację filmów w rozdzielczości 4K,
uzyskanie szerokiego zakresu czułości ISO (100- 25 600) oraz filmowanie nawet w 120 klatkach na sekundę (w rozdzielczości HD). Czyni
to aparat M50 II niezwykle uniwersalnym, gdyż osoby chcące uzyskać wysoką szczegółowość mają do dyspozycji tryb 4K natomiast osoby
filmujące dynamiczną akcję (np. zawody sportowe) mogą ją uchwycić w 120 fps, a następnie odtworzyć to w zwolnionym tempie.

Szybki i niezawodny

Za automatyczne ustawianie ostrości odpowiedzialna jest technologia Canon Dual Pixel CMOS AF, którą cechuja szybkość i wysoka precyzja.
Przydatna jest nie tylko w trakcie wykonywania zdjęć, ale również podczas filmowania, ponieważ umożliwia skuteczne śledzenie poruszających
się obiektów. Tak zaawansowany autofokus wraz z trybem seryjnym, wykonującym 10 klatek na sekundę sprawiają, że Canon EOS M50 II
w żaden sposób nie ogranicza swojego użytkownika.

Łatwe udostępnianie zdjęć

Aparat świetnie nada się do tworzenia wideobloga w portalu YouTube. Canon EOS M50 II wyposażono w aż trzy rodzaje bezprzewodowej
łączności: Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC, charakteryzujące się niskim poborem energii. Umożliwia to łatwe i szybkie przesyłanie zdjęć z pamięci
aparatu do urządzenia mobilnego. Następnie możesz wysłać swoje fotki w świat, np. na portale społecznościowe lub do aplikacji Irista, w której
Canon udostępnia dla Ciebie darmowe miejsce do archiwizowania plików.

Odchylany ekran do niecodziennych ujęć

Na tylnym panelu aparatu znajduje się wysokiej jakości wizjer elektroniczny oraz 3-calowy odchylany, dotykowy wyświetlacz ułatwiający
filmowanie i fotografowanie z niskiej perspektywy.

wygenerowano w programie shopGold

Ekran posiada wiele funkcji, które z pewnością docenią vlogerzy. Należą do nich między innymi Touch and Drag AF służące do precyzyjnego
ustawiania i zmieniania punktów ostrości, które są wyeksponowane na ekranie. Wystarczy kliknięcie palcem na wybranym obiekcie.

Mocowanie Canon EF-M

Aparat został wyposażony w bagnet Canon EF-M, do którego Canon wyprodukował specjalnie lekkie i małe obiektywy. Po zastosowaniu
opcjonalnego adaptera możliwe jest korzystanie ze wszystkich obiektywów EF oraz EF-S od lustrzanek, co daje niemal nieograniczone
możliwości fotograficzne i filmowe.
Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.canon.pl/cameras/eos-m50-mark-ii/

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

