CANON 80d BODY - 4349.00 zł brutto

Opis produktu:
Poznaj nowe obszary fotografii Instynktowne reakcje i łatwe rejestrowanie dynamicznych wydarzeń
sportowych i dzikiej przyrody dzięki systemowi AF o wysokiej wydajności, maksymalnej szybkości zdjęć
seryjnych rzędu 7 kl./s i konfigurowalnym elementom sterującym. System AF z 45 punktami krzyżowymi
Rejestrowanie sportowych zdarzeń trwających ułamek sekundy na obrazach o bardzo wysokiej ostrości
nawet w świetle reflektorów dzięki wysokiej szybkości reakcji i dokładności systemu autofokusa, który
sprawdza się w trudnych warunkach oświetleniowych do -3 EV. System AF z 45 punktami krzyżowymi
oferuje wolność wyboru punktu lub obszaru AF zgodnie z kompozycją oraz wyższą precyzję i kontrolę nad
szerszymi obszarami ostrości, co zapewnia niesamowite rezultaty niezależnie umiejscowienia obiektu w
kadrze. Serie zdjęć z szybkością 7 kl./s Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych rzędu 7 kl./s przy pełnej
rozdzielczości zapewnia największe szanse na uchwycenie ulotnej chwili. Doskonałe do spontanicznych
zdjęć wydarzeń sportowych i dzikiej przyrody. 27 punktów AF obsługujących przysłonę f/8 System
autofokusa pozwala wykonywać wyostrzone zdjęcia przy użyciu różnych połączeń obiektywów i konwerterów
dzięki 27 punktom AF obsługującym przysłonę f/8. Regulowane elementy sterujące Korpus tego aparatu
EOS ze średniej półki zapewnia kontrolę i uniwersalność za sprawą konfigurowalnych elementów
sterujących, górnego panelu LCD i wyświetlaczowi z funkcją Live View, które umożliwiają łatwe sprawdzanie
ustawień i dostosowywanie aparatu do potrzeb. Niezwykła jakość zdjęć i filmów w różnych warunkach
Rejestruj swoją twórczość w jakości, na jaką zasługuje. Aparat EOS 80D wykonuje niesamowite zdjęcia w
różnych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia są pełne szczegółów, kolorów i nastroju oraz natychmiast
gotowe do edycji i wyświetlania dzięki matrycy CMOS APS-C o rozdzielczości 24,2 megapiksela i
procesorowi DIGIC 6. Detekcja migotania Funkcja detekcji migotania gwarantuje stałą ekspozycję i
niezmienne kolory podczas wykonywania serii zdjęć w sztucznym, migoczącym świetle. Wszystko, co
potrzebne do przejęcia pełnej kontroli nad aparatem i rozwijania umiejętności fotograficznych Inteligentny
wizjer Zaawansowany wizjer z pokryciem bliskim 100% pozwala dojrzeć nawet te elementy ujęcia, które
znajdują się przy krawędzi kadru, a jednocześnie wyświetla parametry pracy. Tryb cichej serii zdjęć z
szybkością 3 kl./s umożliwia bardziej dyskretne fotografowanie. Odchylany wyświetlacz LCD z trybem Live
View Duży odchylany ekran dotykowy Clear View LCD II o przekątnej 7,7 cm pozwala eksperymentować z
różnymi kątami fotografowania i korzystać z intuicyjnych elementów sterujących. Technologia Dual Pixel
CMOS AF umożliwia kadrowanie i rejestrowanie dynamicznych wydarzeń w trybie Live View z szybkością 5
kl./s pod różnymi kątami. Zintegrowany wyzwalacz lamp błyskowych Speedlite Rozstawienie zewnętrznych
lamp błyskowych Speedlite firmy Canon zapewnia większą swobodę twórczą, a sterowanie nimi odbywa się
za pomocą zintegrowanego wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite aparatu EOS 80D
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Najważniejsze cechy produktu:
- Matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24.2 mln piksela
- zakres czułości ISO 100-16000 (25600)
- system AF z 45 punktami krzyżowymi czuły do f:/8.0
- zdjęcia seryjne z prędkością 7kl./s
- filmowanie w rozdzielczości Full HD
- procesor Digic 6
- wyświetlacz o przekątnej 3 cale
- łączność Wi-Fi i NFC

Zawartość opakowania:
- aparat,
- pasek,
- akumulator,
- ładowarka,
- instrukcja PL,
- kable
www: Aparaty cyfrowe CANON 80d BODY
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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