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Aparat Canon EOS M6 Mark II Body
Cena

3 999 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

CANEOSM6MIIB

Producent

Canon

Opis produktu
Najlepszy aparat do tworzenia materiałów. Aparat Canon EOS M6 Mark II jest wyposażony w technologię, która umożliwia
rejestrowanie doskonałych zdjęć i filmów 4K w dowolnym miejscu, a także łatwe ich udostępnianie

Zobacz i zrób zdjęcie
Rejestruj ulotne chwile za pomocą aparatu, który błyskawicznie reaguje, ustawia ostrość i robi zdjęcia z prędkością do 14 kl./s.
Dzięki przenośnej konstrukcji aparat EOS M6 Mark II można zabrać praktycznie wszędzie, co czyni go idealnym narzędziem do
dukumentowania codziennych chwil i odkrywania twórczych możliwości.

Uwiecznianie najbardziej ulotnych chwil
Życie toczy się bardzo szybko, niezależnie od tego, czy robisz zdjęcia na ulicy, czy zajmujesz się twórczą fotografią podczas
podróży. Rejestruj wszystko z szybkością do 14 kl./s lub 30 kl./s w trybie zdjęć seryjnych RAW z pełnym autofokusem, który
umożliwia zachowanie ostrości na zdjęciach szybko poruszających się obiektów.

Doskonała jakość zdjęć w dzień i w nocy
Dzięki maksymalnej czułości ISO 25 600 możesz robić znakomite, pełne szczegółów i oddające atmosferę chwili zdjęcia w
rozdzielczości 32,5 megapikseli nawet w słabym świetle. Możesz przycinać i przetwarzać zdjęcia oraz zmieniać ich rozmiar z
zachowaniem pierwotnej jakości.

Opowiadaj historie, tworząc wciągające filmy
Nagrywaj filmy z taką samą pewnością siebie i pomysłowością, z jaką robisz zdjęcia. Aparat EOS M6 Mark II umożliwia
rejestrowanie filmów 4K z szybkością zapisu klatek do 30p oraz materiałów Full HD z szybkością nawet 120p.* Filmy
poklatkowe 4K pokazują niuanse ruchu w zupełnie innej skali czasowej.

Pracuj na swój własny sposób
Komponuj ujęcia pod dowolnym kątem, korzystając z odchylanego ekranu dotykowego, lub zanurz się w świecie obrazów
dzięki doskonałemu odłączanemu wizjerowi EVF OPCJONALNIE do kupienia, który ułatwia fotografowanie w jasnym świetle.
Wiele elementów sterujących aparatu EOS M6 Mark II można dostosować do własnych potrzeb — to tak, jakby aparat był
zaprojektowany specjalnie dla Ciebie.

Twórcze narzędzie zawsze przy Tobie
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Przenośny aparat EOS M6 Mark II ze zdejmowanym wizjerem waży zaledwie 408 g z baterią i kartą pamięci, dzięki czemu
można zabrać go ze sobą wszędzie w kieszeni kurtki lub w torbie, by zawsze być gotowym na przypływ inspiracji. Wypróbuj go
z kompaktowym obiektywem stałoogniskowym, takim jak EF-M 22 mm f/2 STM lub 32 mm f/1,4 STM, aby robić zdjęcia w stylu
klasycznych reportaży.

Dostęp online do Twoich wspomnień
Aparat EOS M6 Mark II został zaprojektowany z myślą o współpracy z urządzeniami inteligentnymi* – ma zawsze włączone
łącze Bluetooth i wbudowaną sieć Wi-Fi. Udostępniaj zdjęcia i filmy za pomocą aplikacji Canon Camera Connect i
automatycznie synchronizuj materiały z telefonem lub tabletem. Urządzenia można również używać do zdalnego
fotografowania.
Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.canon.pl/cameras/eos-m6-mark-ii/
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