SONY HDR-XR350VE - 3099.00 zł brutto

Opis produktu:
Pierwszorzędny obraz Full HD Niewiarygodny potencjał przetwarzania obrazu; zapis nawet 67 godzin filmu
Full HD na twardym dysku 160 GB i jeszcze większej ilości materiału na oferowanej oddzielnie karcie
pamięci. Piękny wygląd, zaawansowana optyka i funkcje ułatwiające uzyskanie pięknych, szczegółowych
filmów i zdjęć. Słabe światło - żaden problem Wiele kamer nie radzi sobie przy słabym oświetleniu,
nagrywając ziarniste, zamazane obrazy. Niezwykle czuły przetwornik CMOS Exmor R redukuje szumy, co
skutkuje wyraźnymi obrazami. Dzięki połączeniu z wydajnym procesorem BIONZ zyskujesz znakomite
rezultaty przy słabym świetle, w mrocznych wnętrzach lub o zmierzchu. Jeszcze więcej w każdej scenie
Możesz teraz robić zdjęcia, na których widać wszystkich uczestników imprezy, urodzin i innych uroczystości.
Wysokiej jakości obiektyw szerokokątny typu G firmy Sony zamontowany w najnowszych kamerach
HandycamŽ pozwala uchwycić dwa razy szerszy obraz niż poprzednie modele. Bardziej stabilne ujęcia
Rozmyte ujęcia to typowy problem, gdy fotografujesz bez użycia statywu. Nowy aktywny tryb optycznego
stabilizatora obrazu (Optical SteadyShot Active) oferuje najlepszą jak dotąd korekcję drgań aparatu w trzech
kierunkach przy wszystkich ustawieniach zooma, nawet gdy spacerujesz. Przy szerokim kącie masz do
dyspozycji dziesięciokrotnie lepsze działanie antywstrząsowe. Uchwyć moment Nowy tryb Golf Shot
rejestruje szybką serię klatek. To wspaniały sposób na poprawienie uderzenia albo uchwycenie szczegółów
szybko dziejących się wydarzeń. Orientuj się, gdzie jesteś i gdzie byłeś GPS śledzi Twoją pozycję w czasie
podróży. Określ dokładną pozycję filmów i zdjęć za pomocą map na ekranie LCD. Po powrocie do domu
możesz ponownie przeżyć swoją podróż, korzystając z Google Maps w komputerze

Najważniejsze cechy produktu:
- Full HD 1920x1080 z technologią Exmor R" - Nagrywanie filmu Full HD 1920 x 1080 (w formacie AVCHD)
przy maksymalnej przepływności, zapewniającej większą szczegółowość i czystość
- Twardy dysk 160 GB i karta pamięci - Zapis na twardym dysku o dużej pojemności 160 GB; możliwość
zapisu dodatkowego materiału na oferowanej oddzielnie karcie pamięci
- Aktywny tryb OSS - Kompensacja drgań w trzech kierunkach, zapewniająca stabilność obrazu nawet przy
filmowaniu w marszu. Lepsza stabilizacja obrazu w całym zakresie ogniskowych
- Wyjątkowo czuły przetwornik Exmor R" CMOS typu 1/4 - Duża efektywność przetwornika obrazu
umożliwiająca rejestrację szczegółowych filmów i fotografii z mniejszymi szumami, zwłaszcza w słabym
świetle
- Szerokokątny obiektyw G Lens z zoomem optycznym 12x - Doskonałe parametry optyczne: szeroki kąt
widzenia (26,3 mm przy fotografowaniu / 29,8 mm przy filmowaniu), znakomicie ułatwiający zdjęcia grupowe,
krajobrazowe itp.
- Fotografie o rozdzielczości do 7,1 megapiksela - Wykonywanie zdjęć o wysokiej jakości nawet w czasie
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kręcenia filmu
- Tryb inteligentnej automatyki (iAUTO) - Inteligentne połączenie rozpoznawania twarzy z 11 trybami
tematycznymi i trybem zdjęć z ręki / ze statywu: dobór ustawień zapewniających optymalne efekty
- Panoramiczny wyświetlacz Clear Photo LCD 6,7 cm / 2,7" - Ekran dotykowy o wysokiej jakości i
rozdzielczości 230 tys. punktów do wyświetlania zdjęć i obsługi urządzenia
- 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
wyświetlanej na ekranie LCD
- Szybki autofokus - Dwukrotnie większa niż poprzednio szybkość nastawiania ostrości pozwalająca na
nagranie ostrego, wyraźnego obrazu nawet przy słabym oświetleniu
- Tryb zdjęć golfa - Automatyczna rejestracja serii zdjęć w celu zamrożenia szybkiego ruchu w
optymalnym momencie
- Bezpośrednie kopiowanie - Przesyłanie materiału filmowego bezpośrednio na zewnętrzny twardy dysk, bez
użycia komputera: odtwarzanie z użyciem efektów dostępnych w kamerze
- Procesor BIONZ - Szybkie przetwarzanie obrazu, lepsza jakość i większa szybkość działania
- Rozpoznawanie twarzy i migawka na uśmiech - Wykonywanie wyraźnych, naturalnie wyglądających
portretów: automatyczne fotografowanie uśmiechniętych twarzy podczas nagrywania filmu
- Optymalizacja zakresu dynamicznego - Korygowanie ekspozycji scen o dużym kontraście w celu
zrównoważenia naświetlenia zdjęć wykonywanych pod światło
- Dźwięk stereofoniczny - Cyfrowy zapis dźwięku stereo i kierunkowy mikrofon zapewniający czystszy zapis
dialogów i dźwięków z głębi sceny
- Odtwarzanie głównych scen nagrania - Automatyczne wybieranie najistotniejszych ujęć i ich odtwarzanie z
podkładem dźwiękowym i przejściami między scenami
- Funkcje indeksu twarzy i indeksu zawartości filmu - Łatwe, szybkie przeszukiwanie materiału z kamery w
celu odnalezienia właściwej sceny
- Zgodność z nagrywarkami DVDirect Express - Nagrywanie płyt DVD w formacie AVCHD lub standardowej
rozdzielczości przy użyciu kompatybilnej nagrywarki Sony DVDirect Express, bez komputera
- Wyjście HDMI" - Wyświetlanie obrazu z kamery na każdym telewizorze HD ready
- BRAVIA Sync - Sterowanie funkcjami odtwarzania w kamerze za pomocą pilota od podłączonego
telewizora BRAVIA
- Łatwe przesyłanie materiału przy użyciu oprogramowania PMB - Łatwe w użyciu oprogramowanie PMB do
zarządzania filmami i zdjęciami w trybie widoku kalendarza oraz do przesyłania materiałów do serwisów
internetowych, takich jak YouTube"
- Współpraca z programem iMovie - Możliwość podłączenia kamery HandycamŽ do portu USB komputera
Macintosh i importowania filmów w celu poddania ich edycji w programie iMovie
- * - YouTube i Picasa są znakami handlowymi Google Inc.
- * - iMovie, Mac i logo Mac są znakami handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. Logo Works with iMovie jest znakiem handlowym Apple Inc.
- * - Facebook jest znakiem handlowym Facebook Inc.

Zawartość opakowania:
- Zasilacz sieciowy AC-L200
- Przewód AV
- Akumulator NP-FV50
- Przewód USB
- Oprogramowanie edycyjne Picture Motion Browser (PMB)
- Bezprzewodowy pilot
www: Aparaty cyfrowe SONY HDR-XR350VE
e-mail: biuro@fotoexpert.pl
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Forum: www.forum.fotoexpert.pl
tel.: (0)68 320 23 45, (0)68 320-23-34, (0)509 598 697
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