SONY KAMERA CYFROWA SONY HDR-CX115E CZARNA - 1119.00 zł brutto

Opis produktu:
kod producenta: HDRCX115EB.CEN
zapis standard video (sd): tak
zapis high definition (hd 1080i): tak
format avchd (mpeg-4/h.264, 5.1 dd): nie
rodzaj nośnika: Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub
wyższa)
karta pamięci: tak
typ kart pamięci: Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub
wyższa)
obiektyw wymienny: nie
obiektyw - szczegóły: Carl Zeiss? Vario-Tessar? F: 1,8 -2,2
przetwornik: CMOS
przetwornik - szczegóły: Exmor R? CMOS 4,5 mm (typ 1/4) 4200 tys. pikseli
zoom optyczny (maks.): 25
zoom cyfrowy (maks.): 300
regulacja ostrości: Automatyczna lub manualna
stabilizator obrazu: tak
tryby nagrywania: High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Standardowa rozdzielczość,
MPEG2, HD: FX (1920x1080i, 24 Mb/s) / FH (1920x1080i, 16 Mb/s) / HQ (9 Mb/s) / LP (5 Mb/s) , SD: HQ (9
Mb/s) / SP (6 Mb/s) / LP (3 Mb/s)
tryb nocny: tak
minimalne oświetlenie wymagane: 3
kompensacja tylnego światła: Automatyczna lub manualna
regulacja równowagi bieli: Automatyczna lub manualna
szybkość migawki (maks.): 1/6 ? 1/10000
funkcja robienia zdjęć (przycisk photo): tak
funkcja nagrywania z zewnętrznego źródła: nie
funkcje dodatkowe: Zapis filmów Full HD na karcie pamięci - Możliwość zapisu nawet 13 godzin filmu HD na
wymiennej karcie pamięci 32 GB (oferowanej oddzielnie)
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wyświetlacz lcd (przekątna): 2,7
rozdzielczość lcd: 230400
system zapisu dźwięku: Dolby Digital, 2 kanały
wyjście hdmi: tak
wyjście component: tak
port usb 2.0: tak
gniazdo dv: tak
gniazdo av: tak
gniazdo s-video (mini din): tak
wbudowana lampa błyskowa: nie
wbudowana lampa video: Nie
akumulator: W zestawie NP FV50
wymiary (wys x szer x gr): 56 x 106 x 50
waga: 210
wyposażenie: Zasilacz sieciowy AC-L200; Przewód AV Multi (bez kabla S); Akumulator NP-FV50; Przewód i
sterownik USB; Oprogramowanie edycyjne Picture Motion Browser (PMB).
opis: Full HD na karcie pamięci, obiektyw Carl Zeiss, zoom optyczny 25x, SteadyShot, iAUTO, LCD 6,7 cm
informacje dodatkowe: Bezpośrednie kopiowanie - Przesyłanie materiału filmowego bezpośrednio na
zewnętrzny twardy dysk, bez użycia komputera: odtwarzanie z użyciem efektów dostępnych w kamerze
strona
www:
http://www.sony.pl/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx115e#pageType=TechnicalSpecs
www: Aparaty cyfrowe SONY KAMERA CYFROWA SONY HDR-CX115E CZARNA
e-mail: biuro@fotoexpert.pl
Forum: www.forum.fotoexpert.pl
tel.: (0)68 320 23 45, (0)68 320-23-34, (0)509 598 697
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