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Aparat Canon PowerShot SX620 HS
czarny OUTLET
Cena

1 299 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CANSX620BOUT

Producent

Canon

Opis produktu
Aparat powystawowy. Posiada rysy na obudowie oraz zamienniki
akumulatora i ładowarki. W zestawie karta pamięci 16GB, futerał oraz
ściereczka do czyszczenia optyki i ekranów.

PowerShot SX620 HS
Ten mały, mieszczący się w kieszeni aparat z 25-krotnym zoomem obsługuje funkcje Wi-Fi i NFC i ma wszystko co potrzebne
do rejestrowania znakomitych zdjęć i filmów i udostępniania ich za pośrednictwem urządzeń inteligentnych.

Korzyści
Mały aparat z dużym zoomem – zawsze pod ręką
Łatwe nawiązywanie połączeń, udostępnianie i zdalne fotografowanie dzięki funkcjom Wi-Fi i NFC
Rejestrowanie niesamowitych filmów w jakości Full HD za jednym naciśnięciem przycisku
Bezproblemowe rejestrowanie wspomnień w doskonałej jakości
Zabawa i testowanie kreatywności

Cechy szczegółowe
Przyjrzyj się dokładniej produktowi Canon PowerShot SX620 HS
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Duży zoom w małym aparacie
Dzięki temu małemu, mieszczącemu się w kieszeni aparatowi o grubości zaledwie 27,9 mm, który wyposażono w 25-krotny
zoom optyczny, możesz przybliżać odległe szczegóły. Rozwiązanie HS System umożliwia rejestrowanie atrakcyjnych i
wyraźnych ujęć w dowolnym świetle, a bardzo szeroki kąt obrazu (25 mm) pozwala fotografować i filmować spektakularne
krajobrazy.

Podłączanie i udostępnianie
Łączność Wi-Fi* z funkcją Dynamic NFC umożliwia podłączanie aparatu do zgodnych urządzeń inteligentnych jednym
dotknięciem. Aplikacja Camera Connect pozwala udostępniać materiały w serwisach społecznościowych i tworzyć świetne
autoportrety dzięki funkcji zdalnego fotografowania bezprzewodowego. Funkcja synchronizacji obrazów automatycznie tworzy
kopie zapasowe nowych obrazów w serwisach w chmurze, takich jak irista firmy Canon.

Niesamowite filmy Full HD
Tworzenie wspaniałych filmów jest łatwe i przyjemne. Jednym dotknięciem przycisku możesz bez problemu nagrywać
atrakcyjne filmy Full HD (1080p) w formacie MP4. Optyczny zoom umożliwia kreatywne, uniwersalne filmowanie. Dzięki funkcji
automatycznej regulacji powiększenia aparat może automatycznie wybierać optymalny kadr. Dynamiczny stabilizator obrazu
zapewnia wyraźny, stabilny materiał za każdym razem.

Jakość bez wysiłku
W trybie hybrydowej automatyki, który dobiera odpowiednie ustawienia, wystarczy wycelować obiektyw i nacisnąć spust
migawki, aby zarejestrować wspaniałe zdjęcia lub filmy. Z kolei funkcja Najważniejsze wydarzenia tworzy filmowe
podsumowanie dnia lub imprezy. Inteligentny optyczny stabilizator obrazu zapewnia ostrość zdjęć i stabilność filmów w
każdych okolicznościach, a duży ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3,0”) ułatwia rejestrowanie i odtwarzanie obrazów.

Twórcza zabawa
Funkcja twórczych ujęć automatycznie tworzy 5 dodatkowych obrazów z pierwotnego zdjęcia. W przypadku filmów funkcja
automatycznie dodaje wyjątkowe efekty poprzez zmianę prędkości nagrywania. Filtry twórcze, w tym efekt rybiego oka, efekt
miniatury czy superżywe kolory, pozwalają nadać zdjęciom lub filmom wyjątkowy charakter.

* Dostępność łączności Wi-Fi i zakres funkcji zależą od modelu i regionu.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta:
http://www.canon.pl/for_home/product_finder/cameras/digital_camera/powershot/powershot_sx620_hs/
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