CANON EOS 77D + EF-S 18-135mm IS USM - 5449.00 zł brutto

Opis produktu:
CANON EOS 77D Lustrzanka dla ambitnych fotoamatorów oczekujących wysokiej jakości obrazu oraz
szybkości działania
GŁÓWNE CECHY PRODUKTU Matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 Mpix
Procesor DiGIC 7 Nagrywanie filmów Full HD 60p 5-osiowa stabilizacja obrazu Moduł Wi-Fi oraz NFC
Interfejs Bluetooth 45 punktów AF Obiektyw w zestawie Canon EF-S 18-55 IS STM Nowy poziom jakości
obrazu, nawet w jasnym i słabym oświetleniu. Zaawansowany autofokus precyzyjnie śledzi ruchome obiekty,
gwarantując niezwykłą ostrość obrazu bez względu na to, czy korzystasz z wizjera aparatu EOS 77D czy
ekranu dotykowego z podglądem Live View. W miarę rozwoju swoich umiejętności fotograficznych Twoi
klienci mogą korzystać z dowolnego zakresu ręcznego sterowania aparatem EOS 77D. Aparat EOS 77D jest
także świetnym narzędziem dla filmowców. Filmowanie jest tak proste jak fotografowanie. Zaawansowane
możliwości z myślą o Twoim stylu pracy Matryca światłoczuła nowej generacji o rozdzielczości 24,2 MP
zapewnia obrazy pełne szczegółów
gotowe do edycji, kadrowania lub prezentacji. Zaawansowana
technologia pomiaru ekspozycji zapewnia doskonale wyglądające obrazy bezpośrednio w aparacie, nawet w
złożonych warunkach oświetleniowych. Najszybszy na świecie autofokus AF w trybie Live View* skutecznie
ustawia ostrość nawet przy słabym oświetleniu. Przejmuj kontrolę w miarę rozwoju swojego fotograficznego
stylu Gdy uniesiesz model EOS 77D, zauważysz, jak naturalnie wszystkie elementy sterujące trafiają pod
palce, umożliwiając zmianę ustawień bez odrywania aparatu od oka. Odchylany ekran dotykowy umożliwia
obsługę zbliżoną do sterowania smartfonem i korzystanie z alternatywnych kątów fotografowania. Podziel się
swoją wizją świata Zestawienie technologii Wi-Fi, BluetoothŽ** i NFC pozwala tworzyć połączenia
bezprzewodowe ze zgodnymi urządzeniami przenośnymi z systemem iOS i Android łatwiej niż kiedykolwiek
z myślą o zdalnym sterowaniu aparatem i udostępnianiu obrazów. Aplikacja Canon Camera Connect
umożliwia przesyłanie obrazów z urządzenia do chmury w celu udostępnienia ich w serwisach
społecznościowych. Podejdź kreatywnie także do filmów Aparat EOS 77D ułatwia kreatywne filmowanie.
Ceniona technologia Dual Pixel CMOS AF śledzi ruchome obiekty bez opóźnień i zakłóceń. Ponadto
umożliwia płynną zmianę punktu ostrości jednym naciśnięciem ekranu dotykowego, co pozwala uzyskiwać
profesjonalne efekty zmiany obszaru wyostrzenia. Fotografuj, łącz się, udostępniaj Łączność NFC i Wi-Fi
pozwala łatwo przesyłać zdjęcia i filmy do kompatybilnych urządzeń mobilnych lub urządzenia Canon
Connect Station. Z kolei technologia Bluetooth umożliwia przeglądanie zdjęć bez wyjmowania aparatu z torby
oraz zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub nowego pilota BR-E1.

Najważniejsze cechy produktu:
- Matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 Mpix
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- Procesor DiGIC 7
- Nagrywanie filmów Full HD 60p
- 5-osiowa stabilizacja obrazu
- Moduł Wi-Fi oraz NFC
- Interfejs Bluetooth
- 45 punktów AF
- Obiektyw w zestawie CANON EF-S 18-135mm IS USM

Zawartość opakowania:
- Aparat Canon EOS 77D,
- obiektyw EF-S 18-135mm IS USM
- przewód USB,
- przewód AV,
- ładowarka,
- przewód AC do ładwoarki,
- akumulator,
- pasek,
- oprogramowanie CD
- instrukcja PL w PDF
www: Aparaty cyfrowe CANON EOS 77D + EF-S 18-135mm IS USM
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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