SONY HDR-CX550VE - 3999.00 zł brutto

Opis produktu:
kod producenta: HDRCX550VEB.CEN
zapis standard video (sd): tak
zapis high definition (hd 1080i): tak
format avchd (mpeg-4/h.264, 5.1 dd): tak
rodzaj nośnika: Wewnętrzna pamięć 64 GB, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo,
SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa)
pojemność dysku twardego: 64
karta pamięci: tak
typ kart pamięci: Wewnętrzna pamięć 64 GB, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo,
SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa)
obiektyw wymienny: nie
obiektyw - szczegóły: Obiektyw G firmy Sony F; 1.8 ? 3,4
przetwornik: CMOS
przetwornik - szczegóły: EXMOR R? CMOS 6,3 mm (typ 1/2,9) 6631 tys. pikseli
zoom optyczny (maks.): 10
zoom cyfrowy (maks.): 120
regulacja ostrości: Automatyczna lub manualna
stabilizator obrazu: tak
tryby nagrywania: 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 (ręczna regulacja)
funkcja robienia zdjęć (przycisk photo): tak
zdjęcia - rozdzielczość: Tryb 16:9: 4000 x 2250 (9M) / Tryb 4:3: 4000 x 3000 (12M)
funkcja nagrywania z zewnętrznego źródła: tak
wyświetlacz lcd (przekątna): 3,5
rozdzielczość lcd: 921600
system zapisu dźwięku: Dolby? Digital 5.1
wyjście hdmi: tak
wyjście component: tak
port usb 2.0: tak
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gniazdo dv: tak
gniazdo av: tak
gniazdo s-video (mini din): tak
wbudowana lampa błyskowa: tak
wbudowana lampa video: Nie
akumulator: w zestawie akumulator NP-FV50
wymiary (wys x szer x gr): 74 x 143 x 66
waga: 440
wyposażenie: Zasilacz sieciowy AC-L200; Przewód AV; Multi (bez kabla S); Akumulator NP-FV50; Przewód i
sterownik USB; Oprogramowanie edycyjne Picture Motion Browser (PMB); Bezprzewodowy pilot RMT-835
opis: Nieprzeciętna jakość obrazu Full HD, najnowocześniejsze technologie i ciekawe możliwości. Do 26h
Full HD w wewn. pamięci 64 GB, szerokokątny obiektyw, zoom opt. 10x, zdjęcia 12MP, LCD 8,8 cm
informacje dodatkowe: Szerokokątny obiektyw umożliwiający szersze ujęcia. Zintegrowany GPS / Mapa z
indeksem miejsc - Automatyczny zapis danych geolokalizacyjnych z GPS w filmach i fotografiach: możliwość
sprawdzenia, skąd pochodzi dane ujęcie, na wbudowanej mapie.
strona
www:
http://www.sony.pl/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx550ve#pageType=TechnicalSpecs
www: Aparaty cyfrowe SONY HDR-CX550VE
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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