Systeem Camera's : CANON EOS M 5 + 18-55

CANON EOS M 5 + 18-55

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Nu € 999,00

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantCanon

Beschrijving

EOS M5
Canon's toonaangevende spiegelloze camera die ongeëvenaarde spiegelreflexkwaliteit en snelheid levert voor enthousiaste fotografen.
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Draagbare kracht en prestaties
De EOS M5 is een machtige metgezel in je streven naar de perfecte opname en combineert het beste van de compact- en DSLR-camera's van
Canon, resultaat: hoge prestaties in een klein formaat camera. 24, megapixels , 7 fps met af, 60p full hd.

Superkrachtig
Leg snelle, spontane acties vast dankzij snel opstarten, Dual Pixel CMOS AF en DIGIC 7. Deze eigenschappen maken DSLR-achtige AFsnelheden en continu opnamen tot 9 fps mogelijk.

Videopatser
Maak Full HD 60p-video's van bioscoopkwaliteit met Dual Pixel CMOS AF voor nauwkeurig volgen en in de camera geïntegreerde digitale
stabilisatie via 5 assen.

Unieke video’s van bioscoopkwaliteit
Maak indrukwekkende video's met een bioscoop look en feel. De Dual Pixel CMOS AF biedt nauwkeurige scherpstelling op onderwerpen en
biedt, in combinatie met Touch AF en STM-scherpsteltechnologie, spectaculaire scherpstelovergangen.

Canon Photo Companion-app
Canon's Photo Companion-app is de ultieme partner voor een visuele storyteller en biedt toegang tot gepersonaliseerde, deskundige informatie
en content wanneer je die het meeste nodig hebt. Zo kun je je verhalen echt tot leven brengen.

Omarm EOS
Omarm het EOS-DNA. Benut alle capaciteiten van je EF-lenzen via de vattingadapter en geniet van verfijnde DSLR-ergonomie en een hoge
resolutie, centrale EVF met 100% kaderdekking en een ultrasnelle vernieuwingsfrequentie.

Deel direct
Eenvoudige aansluiting op smartphones of tablets, opnamen op afstand en back-ups in de cloud via Wi-Fi met NFC en Image Sync. Zorg voor
een constante verbinding tussen de camera en smartphone of tablet via Bluetooth®* en activeer op eenvoudige wijze een volledige verbinding
dankzij de Camera Connect-app.

Beoordelingen
Er zijn nog geen geen recensies voor dit artikel.
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