CANON EOS 5D Mark IV - 14199.00 zł brutto

Opis produktu:
Firma Canon prezentuje najnowszą lustrzankę z legendarnej już serii EOS 5D EOS 5D Mark IV. Aparaty z
tej linii od lat pomagają fotoreporterom przekazywać obraz najważniejszych światowych wydarzeń i
dokumentować przełomowe momenty w historii. EOS 5D Mark IV to najbardziej wszechstronna lustrzanka
serii EOS. Została zaprojektowana w oparciu o opinie i doświadczenia użytkowników poprzedniego modelu
EOS 5D Mark III. Canon EOS 5D Mark IV to znakomita lustrzanka uniwersalna. Posiada 30 megapikselową
matrycę o wysokiej czułości, która pozwala uzyskać wyraźne i ostre obrazy niezależnie od poziomu światła.
Towarzyszy jej procesor DIGIC 6+. Świetne działanie nawet przy braku dobrego oświetlenia możliwie jest dla
całego zakresu ISO aż do ISO 32 000. Autofocus obsługuje 61 punktów i 41 punktów krzyżowych z
możliwością ręcznej regulacji. Cyfrowy optymalizator obiektywu i funkcja korekcji zaburzeń obiektywu
niweluje niechciane efekty optyczne będące wynikiem działania filtru dolnoprzepustowego oraz zapewnia
pierwszorzędną jakość rejestrowanego obrazu. Dzięki zapisywaniu w technologii Dual Pixel Raw jakość
wykonanych zdjęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb. Canon 5D Mark IV to kolejna odsłona
topowej lustrzanki pełnoklatkowej dedykowanej dla szerokiej gamy profesjonalnych fotografów. Sprawdzi się
zarówno wśród fotogrfów studyjnych, wymagających szczegółowości jaką daje pełnoklatkowa matryca o
wysokiej rozdzielczości, fotografów eventowych, ślubnych jak i fotoreporterów potrzebujących lekkiego,
szybkiego aparatu umożliwiającego fotografowanie w każdych warunkach oświetleniowych. Regulacji
ekspozycji służy 150 000 pikselowy czujnik RGB+IR z pomiarem w 252 strefach wsparty systemem EOS
Intelligent Subject Analysis. Pomiary dokonywane są w czterech rodzajach: (1) wielosegmentowym
połączonym z autofocusem (2) skupionym (6,1% wizjera w środku pola) (3) punktowym (1,3% wizjera w
samym centrum) i (4) uśrednionym centralnie ważonym. Migawka z pełnym zakresem czasów naświetlania
pozwala na rejestrację zdjęć z szybkością 7 kl./s. Wielotrybowy balans bieli ustawiany jest automatycznie z
możliwością zapisu jednego rodzaju ręcznego ustawienia. Pole widzenia wizjera aparatu jest bliskie 100%, a
powiększenie wynosi ok. 0,71x. W wizjerze wyświetlane są wszystkie niezbędne informacje o aktualnie
działających funkcjach i ustawionych trybach. Matryca aparatu Canon 5D Mark IV doskonale łączy zalety
ogromnej rozdzielczości jakimi jest szczegółowość i swoboda kadrowania z wysoką czułością ISO,
nieosiągalną dla typowo studyjnych aparatów. Dzięki temu EOS 5D Mark IV jest tak uniwersalny, że każdy
znajdzie w nim swoje zalety. Nowością w tym modelu jest technologia Dual Pixel RAW pozwalająca na
dostosowanie jakości obrazu do potrzeb przy zapisie w formacie RAW. Każdy z modeli serii 5D szczyci się
coraz większą prędkością zdjęć seryjnych. EOS 5D Mark IV potrafi uzyskać prędkość aż 7 kadrów na
sekundę co docenią głównie fotoreporterzy. Ogromny zakres czułości ISO od 100-32000 oraz możliwość
opcjonalnego rozszerzenia o czułości 50, 51200 i 102400 ISO umożliwia wykonanie zdjęć zarówno w bardzo
ostrym słońcu, korzystając jednocześnie z długich czasów naświetlania jak i przy minimalnym oświetleniu
umożliwiając swobodne wykonywanie zdjęć nocnych bez statywu.
Aby łatwiej zlokalizować miejsce w

1/2

którym zostało wykonane zdjęcie możesz skorzystać z danych GPS. dzięki temu ułozysz swoje zdjęcia nie
tylko po dacie ale i po miejscu ich wykonania i już nigdy nie zapomnisz kiedy i gdzie zostało wykonane
zdjęcie. Zrobione zdjęcia i filmy możesz szybko przesyłać do komputera i udostępniać dzięki komunikacji
Wi-Fi oraz łączności NFC. Fotografujesz, wysyłasz, publikujesz - teraz to takie proste! Odpowiadając na
oczekiwania najbardziej wymagających filmowców EOS 5D Mark IV umożliwia filmowanie w jakości 4K. W
połączeniu z pełnoklatkową matrycą i doskonałą optyką Canon możliwości kreacji są więc nieograniczone.
Dzięki zastosowaniu 61 punktów AF w tym 41 punktów krzyżowych i czułość AF -3EV szybko ustawisz
ostrość nawet przy bardzo słabym oświetleniu. To doskonałe wykorzystanie właściwości bardzo czułej
matrycy. Pliki do pobrania: Pobierz specyfikację techniczną CANON 5D MARK IV

Najważniejsze cechy produktu:
- matryca pełnoklatkowa 30.4 mln pikseli
- zapis w formacie Dual Pixel RAW
- zdjęcia seryjne z prędkością 7 kl/s.
- szeroki zakres czułośći ISO 100-32000 (50-102.400)
- wbudowany GPS łączność Wi-Fi i NFC
- filmy 4K oraz Full HD
- 61 punktów AF / 41 punktów krzyżowych i czułość od -3EV dotykowy
- ekran LCD 3.2 cala (1,620,000 punktów)

Zawartość opakowania:
- aparat,
- ładowarka,
- akumulator,
- kable,
- pasek,
- instrukcja PL w PDF,
- oprogramowanie
www: Aparaty cyfrowe CANON EOS 5D Mark IV
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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