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Aparat cyfrowy Sony A7 IV body
(ILCE-7M4) + Tamron 150-500mm
F/5-6.7 Di III VC VXD
Cena

15 999 zł

Producent

Sony

Opis produktu
Aparat cyfrowy Sony A7 IV body (ILCE-7M4)
Sony A7 IV to kolejna odsłona serii bezlusterkowców, które wyznaczają nowe standardy w branży. Model ten
posiada pełnoklatkową matrycę o rozdzielczości 33 MP, funkcję ostrzenia w czasie rzeczywistym czy tryb zdjeć seryjnych
działający z prędkością 10 kl./s. To także znakomite narzędzie dla filmowców, które pozwoli im na nagrywanie wideo w
doskonałej jakości 4K 60 p. Otwierany na bok ekran dotykowy i wydajny akumulator o dużej pojemności zapewnią komfortową
i swobodną pracę.

Pełnoklatkowa matryca BSI

Sercem tego doskonałego aparatu jest zaawansowana matryca Exmor R w technologii BSI o rozdzielczości 33 MP. Pozwala ona
na wykonywanie niezwykle szczegółowych ujęć w nawet najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. Wspiera ją specjalnie
opracowany procesor Bionz XR, który zapewnia doskonałą jakość obrazów nawet przy bardzo małej ilości światła. Korzystaj z
najwyższych czułości ISO i zachowuj profesjonalną jakość zdjęć oraz filmów.
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Ultra wydajny system AF
Sony jest znany z dostarczania użytkownikom najbardziej zaawansowanych rozwiązań systemu AF. W Sony A7 IV producent
także zadbał o to, aby móc wykonywać zawsze doskonale ostre zdjęcia i filmy w każdych warunkach. Aparat łączy w
sobie system śledzenia w czasie rzeczywistym z technologią ustawiania ostrości na oko człowieka lub zwierzęcia (domowych
pupilów czy ptaków). Dzięki temu z łatwością zrealizujesz doskonałe ujęcia portretowe, przyrodnicze czy podróżnicze. Chwytaj
nawet najbardziej dynamiczne sceny za pomocą trybu seryjnego działającego z prędkością 10 kl./s z szybkim opróżnianiem
bufora.
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Ekran i wizjer, które zapewnią Ci pełną kontrolę
Oglądaj scenę z wyjątkową precyzją dzięki połączeniu perfekcyjnego wizjera i ekranu. Model ten oferuje wizjer elektroniczny o
rozdzielczości 3,69 mln pikseli i otwierany na bok ekran dotykowy o przekątnej 3''. Spojrzysz więc przez obiektyw w naturalny
i wierny rzeczywistości sposób, które zapewnią idealne kadrowanie i dostosowywanie parametrów.
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Filmy 4K 60 p, które będą cieszyły się filmowym wyglądem
Sony a7 IV to nie tylko zdumiewający aparat, ale także znakomita kamera. Pozwala na nagrywanie video w jakości 4k 60p.
Posiada profesjonalne funkcje filmowe, takie jak np. odczyt wszystkich pikseli bez łączenia w grupy, zapis 10 bitowy z
próbkowaniem koloru 4:2:2 czy profile obrazu S-Cinetone /S-log 3. Dzięki temu twoje wideo będzie miało prawdziwą kinową
jakość. Możesz także z łatwością zadbać o świetny dźwięk dzięki cyfrowemu złączu audio dla profesjonalnych mikrofonów.
Specjalnie opracowana konstrukcja rozpraszająca ciepło pozwala na długotrwałe nagrywanie materiałów.
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Profesjonalne funkcje
Twoje ujęcia będą niepowtarzalnie płynne a zdjęcia stabilne dzięki funkcji 5-osiowej stabilizacji obrazu w korpusie (IBIS).
Możesz więc z łatwością wykonać ujęcia z ręki i cieszyć się ostrymi zdjęciami nawet przy znacznie wydłużonym czasie
naświetlania. Sony α7 IV zapewnia także wyjątkowo intuicyjną obsługę dzięki zastosowaniu menu opartego o funkcje
dotykowe. Łatwe przełączanie pomiędzy trybami i sprawne reagowanie na to, co dzieje się przed obiektywem
zapewnia dedykowane pokrętło wyboru trybu zdjęć, filmów i S&Q. Podczas realizowania zleceń czy własnych projektów
zachowasz spokój dzięki 2 slotom kart pamięci. A jeśli chcesz to rozwiązanie zapewni Ci jeszcze więcej miejsca na Twoje
obrazy.
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Łatwe strumieniowanie
Idąc z duchem czasu Sony α7 IV pozwala na łatwe strumieniowanie na żywo w formatach 4K 15p i Full HD
60p bez konieczności używania karty przechwytującej. Z tym aparatem będziesz z łatwością mieć kontakt z całym światem.
Niezwykle sprawną komunikację zapewniają złącze USB-C 3.2 i Wi-Fi. Skorzystaj także z automatycznego tworzenia kopii
zapasowych poprzez Bluetooth i niezwykle swobodnie dzieł się materiałami poprzez social media czy wysyłaj zdjęcia oraz
filmy do klientów.
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Znakomite obiektywy Sony
System Sony daje dostęp do ponad 40 obiektywów tego producenta. Są one kompatybilne z pełnoklatkowymi matrycami i
zapewniają doskonałą jakość obrazu. Wśród nich znajdziesz przeróżne kąty widzenia czy parametry, umożliwiające
wykorzystanie ich zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. Obiektywy te wykorzystują cały potencjał aparatu
Sony α7 IV i są kompatybilne z oferowanymi przez niego zaawansowanymi technologiami.

TAMRON 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD
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Obiektyw 150-500 mm F/5-6.7 Di III VC VXD (model A057) to nie tylko wysoka jakość obrazu, ale także łatwa obsługa. Pomimo
długiej ogniskowej wynoszącej 500 mm jest bardzo poręczny - ma tylko 209,6 mm długości i maksymalną średnicę 93 mm.
Jest pierwszym obiektywem Tamrona do aparatów Sony z matrycą pełnoklatkową i mocowaniem Sony typu E, wyposażonym
w stabilizator obrazu VC pozwalającym na uzyskanie ostrych ujęć ultra-tele z ręki. Układ optyczny obejmuje 25 elementów w
16 grupach, w tym soczewki specjalne i hybrydowe asferyczne do korekty optycznych błędów odwzorowania. Powłoka BBARG2 na soczewkach redukuje do minimum odbicia wewnątrz obiektywu i ogranicza efekty zjawy i flary, które pojawiają się
najczęściej przy ujęciach pod światło. Minimalna odległość ostrzenia przy ogniskowej 150 mm wynosi 0,6 m, co umożliwia
uzyskanie pięknych ujęć z bliska. Podsumowując: 150-500 mm F/5-6.7 jest wszechstronnym obiektywem do różnych motywów
- od fotografii krajobrazu, poprzez fotografię przyrody, do fotografii sportowej.

Szybki i precyzyjny autofokus – gwarancja perfekcyjnego ujęcia!

Obiektyw 150-500 mm F/5-6.7 jest wyposażony w autofokus VXD z wydajnym silnikiem liniowym. Korzyści zastosowania VXD
to duża szybkość i dokładność ostrzenia. Autofokus reaguje błyskawicznie i ustawia ostrość także na motywach w ruchu, jak
np. sportowcy, szybkie pojazdy, dzikie zwierzęta i ptaki. Silnik liniowy pracuje cicho i bez wibracji, obiektyw nadaje się dzięki
temu także do nagrań wideo.

wygenerowano w programie shopGold

Stabilizacja obrazu VC - ostre i bogate w detale ujęcia ultra-tele z ręki

Przy ujęciach z długą ogniskową nawet najmniejsze poruszenie lub wibracje aparatu mogą pogorszyć ostrość. 150-500 mm
F5-6.7 został zatem wyposażony w system stabilizacji obrazu, system ten kompensuje drgania aparatu i umożliwia uzyskanie
ostrych ujęć bez statywu. Stabilizacja obrazu VC jest szczególnie korzystna przy ujęciach ultra-tele i przy słabym świetle, np.
wieczorem lub w pomieszczeniach zamkniętych . W zależnościod motywu można wybrać trzy ustawienia VC, w tym tryb
panoramowania (panning).
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Do kompaktowych aparatów systemowych

Obiektyw Tamron 150-500 mm F/ 5-6.7 Di III VC VXD (model A057) jest kompatybilny z wieloma zaawansowanymi funkcjami
aparatów bezlusterkowych:

Szybki hybrydowy AF i automatyczne ustawianie ostrości na oczach fotografowanej osoby
Autofokus z korekcją ręczną (DMF)
Korekcja obiektywu (winietowanie, barwne obwódki, dystorsja)
Aktualizacja oprogramowania obiektywu przez aparat
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