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Canon Speedlite 470EX-AI: prvý blesk na svete s funkciou 
AI Bounce, ktorá vypočíta najlepšie natočenie hlavy blesku. 
Inteligentná automatika sama vypočíta najlepšie možné 

natočenie hlavy, nastaví ju do optimálnej pozície a pripraví 
ideálne svetelné podmienky pre najlepší výsledok snímky. 

Inovácia má meno AI Bounce
Ide o úplne novú technológiu, ktorá pomocou skúšobného 

záblesku vypočíta ideálny uhol pre dosiahnutie čo najviac 
prirodzeného osvetlenia. Podľa toho potom hlavu blesku 
natočí do ideálnej pozície. Plne automatický režim zaistí 
presné otočenie hlavy blesku s každým novým záberom.

Výkon a spoľahlivosť
Nový Speedlite 470EX-AI môže ponúknuť výnimočné 

nasvietenie scén v širokej škále scenárov. Navyše vďaka 
smerovému číslu 47 aj v prípade fotenia vzdialenejších 
objektov. Pôsobivé je tiež pokrytie ohniskových vzdialeností 
– blesk si totiž poradí s rozsahom 24 až 105 mm a pomocou 
vstavaného adaptéra zvládne dokonca 14 mm. Používatelia 
sa tak môžu spoľahnúť na najlepšie možné rozloženie 
záblesku aj v prípade širokouhlých záberov.

Canon Speedlite 470EX-AI sa môže pochváliť rýchlym 
a tichým nabíjaním – pri štyroch batériách LR6 veľkosti 
AA ide o 5,5 sekundy, v prípade dobíjacích batérií NiMH 
je potrebný čas dokonca ešte o dve sekundy kratší.

Ponúkne rozlíšenie 4K aj možnosť použitia širokej škály 
objektívov Canon. Tento model je prvým systémovým 
fotoaparátom Canon, ktorý umožňuje natáčanie filmov 
v rozlíšení 4K. Okrem toho má vo výbave aj obrazový 
procesor DIGIC 8 alebo otočný dotykový displej. Ponúka 
vlastnosti digitálnej zrkadlovky. A to aj vrátane podpory 
vymeniteľných objektívov.

Srdcom EOS M50 je snímač CMOS typu APS-C 
s rozlíšením 24,1 megapixelov, ktorý si skvele poradí so zlými 
svetelnými podmienkami, zachytí aj tie najjemnejšie detaily 
a umožňuje kontinuálne snímanie rýchlosťou až 10 snímok 
za sekundu. Snímaču sekunduje obrazový procesor DIGIC 8, 
ktorý má dostatočný výkon pre prácu s rozlíšením 4K. 
Problémom preto nie je ani natáčanie technicky vysoko 

kvalitných filmov či vytváranie časozberných záberov. 
Použitá technika prináša maximálnu štandardnú hodnotu 

citlivosti ISO až 25 600 aj širokú škálu vylepšenia v oblasti 
automatického zaostrovania vrátane systému AF s duálnymi 
pixelmi CMOS. 

Digitálne zrkadlovky určené pre začiatočníkov – EOS 
2000D a EOS 4000D, vychádzajú v ústrety záujmu tých, ktorí 
začínajú spoznávať výhody vymeniteľných objektívov a ľahko 
použiteľných funkcií digitálnych zrkadloviek. 

Základom je obrazový procesor DIGIC 4+
Canon EOS 2000D ponúka rozlíšenie 24,1 megapixelov 

(EOS 4000D 18 megapixelov), čo v oboch prípadoch, 
najmä v spojení s kvalitou mnohých výmenných objektívov, 
umožňuje tvorivú prácu napríklad s hĺbkou ostrosti. 
Obe novinky si poradia aj so zhoršenými svetelnými 
podmienkami, a to vďaka citlivosti ISO až 6 400, ktorá 
je rozšíriteľná až na hodnotu 12 800. Základom oboch 
zrkadloviek je obrazový procesor DIGIC 4+, ktorý má výkon 
aj pre automatický inteligentný scénický režim zaisťujúci 
maximálnu kvalitu výstupu pri najjednoduchšom ovládaní. 
Fotoaparát tak každú snímku automaticky optimalizuje, 
aby jeho kvalita bola čo najlepšia. Výhodou je aj to, že si tento 
obrazový procesor bez problémov poradí aj s natáčaním videí 
v rozlíšení Full HD.

Jednou z dôležitých výhod nových zrkadloviek je aj výdrž 
batérie – na jedno nabitie môžete zrealizovať približne 
500 fotografií alebo natočiť až 90 minút videí v rozlíšení HD 
(v prípade modelu EOS 4000D ide o 75 minút).

Canon Speedlite 470EX-AI

Ts

Nová bezzrkadlovka EOS M50

Nové digitálne zrkadlovky
Canon EOS 2000D a EOS 4000D


