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Najnovšie prírastky do rodiny
Špičkové kompakty PowerShot G7X Mark III 
a G5X Mark II

PowerShot G5 X Mark II a PowerShot G7 X Mark III s hmotnosťou 
340, respektíve 304 gramov využívajú výkonný obrazový procesor 
Canon DIGIC 8, ktorý zabezpečuje obrazovú kvalitu, aká nemá 
v kategórii vreckových fotoaparátov konkurenciu. Oba modely sú 

vybavené vrstveným snímačom typu 1.0 s rozlíšením 20,1 milióna bodov, 
ktorý je zárukou dokonale prekresleného obrazu s vynikajúcim podaním 
farieb pri statických snímkach aj videách v rozlíšení 4K. Najnovšie 
prírastky do rodiny fotoaparátov Canon G ponúkajú široký dynamický 

rozsah vďaka záznamu vo formáte CR3 RAW, ktorý plne podporuje 
softvér Canon DigitalPhoto Professional (DPP) aj softvérové nástroje 

iných výrobcov. Používateľ tak získava širšie 
možnosti pri spracovaní svojich fotografií..

• Nový vrstvený snímač 20,1 MP typu 1.0 a 
procesor DIGIC 8

• Video 4K (bez orezu) alebo vo Full HD 
120 sn./s

• 20 sn./s v režime nepretržitého snímania 
a 30 sn./s v režime RAW Burst

• Pripojenie Wi-Fi a Bluetooth®

Cena PowerShot G7X Mark III od 789 EUR a 
PowerShot G5X Mark II od 939 EUR.

Všestranný objektív RF 24-240mm 
F4-6,3 IS USM

Kompaktný a ľahko prenosný objektív 
RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM váži len 
750 g – vyznačuje sa teda mimoriadnym 
pomerom hmotnosti a rozsahu ohniskovej 
vzdialenosti. Je ideálnou voľbou pre kreatívnych 
fotografických nadšencov, ktorí v ponuke 
objektívov RF systému EOS R hľadajú 
maximálnu všestrannosť. Objektív RF 24-240 
mm F4-6,3 IS USM vyhovie širokému spektru 
tvorivých nárokov. Na krátkom ohnisku 24 mm 
je ideálny pre skupinové fotografie, krajinu 
a architektúru, zatiaľ čo rozsah teleobjektívu 
nájde uplatnenie pri fotografovaní športu, 
rôznych akcií, prírody a portrétov. Ostriaci / 
ovládací prstenec so zdrsneným povrchom a 
široký uzamykateľný transfokačný prstenec 
otočný o 100° poskytujú používateľovi okamžitú 
a precíznu kontrolu nad snímkou a pomáhajú 
mu čo najlepšie zachytiť svet podľa jeho 
predstáv. RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM je prvý 
plnoformátový objektív s optickou stabilizáciou 
obrazu Dynamic IS, ktorá rozširuje expozíciu 
až o 5 EV a umožňuje fotografovanie z ruky aj 
pri veľmi dlhých časoch, čím posúva hranice 
kreativity ešte ďalej. Vďaka tomu je možné robiť 
čisté a ostré snímky aj za zhoršených svetelných 
podmienok.

• Rozsah ohniskových vzdialeností 24-240 
mm

• Dynamická optická stabilizácia obrazu 5 
EV

• Asférické a ultradisperzné optické členy, 
antireflexná vrstva Super SpectraCoating

• Kruhová 7-lamelová clona f/4-6,3
• Automatické ostrenie Nano USM
• Prepínateľný ovládací/ostriaci prstenec
• Vstavaný profil DLO a elektronická 

korekcia skreslenia

Cena od 1009 EUR.
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Kompaktný laserový projektor 
so 4K – XEED 4K5020Z

Popri nízkej hmotnosti sa projektor vyznačuje 
laserovou technológiou LCOS s mimoriadne 
vysokým farebným jasom až 6000 lúmenov, ktorá 
zabezpečuje špičkovú reprodukciu obrazu v 
rozlíšení 4K. Vďaka inovatívnej technológii LCOS 
s odrazovými doskami dosahuje projektor vysokej 
svetelnosti s takmer neznateľnými rozostupmi medzi 
obrazovými bodmi. Obraz je detailne prekreslený 
bez mriežkového efektu, čo je obzvlášť užitočné 
pre múzeá, dizajn a kreatívne inštalácie. Zabezpečiť 

optickú kvalitu pomáha jednoduchý spigot čap, ktorý je 
kompatibilný so siedmimi výmennými objektívmi Canon, 
vrátane nedávno predstaveného štandardného zoomového 

objektívu RS-SL07RST 4K. Laserový svetelný 
zdroj vydrží až 40 000 hodín prevádzky bez 
údržby. Vzduchový filter je ľahko dostupný 
a namontovaný, čo zjednodušuje starostlivosť 
a minimalizuje dobu odstávok. Projektor patrí 
vo svojej triede k energeticky najúspornejším, a 
to ako v prevádzke, tak v pokojovom režime.

Tri nové prenosné projektory 
s dlhou životnosťou lampy – 
LV-WU360, LV-WX370 a LV-X350

Nové modely prenosných projektorov Canon 
s hmotnosťou do 3,3 kg vyhovujú potrebám 
akademických pracovníkov a obchodníkov, ktorí 
potrebujú zariadenie často premiestňovať. Ľahké, 
avšak výkonné projektory so svetelným tokom 
od 3500 do 3700 lúmenov poskytujú úplne 
zreteľný obraz za akéhokoľvek svetla. Častým 
nedostatkom LCD projektorov je viditeľná 
mriežka. Prístroje LV-WU360 a LV-WX370 však 
využívajú mikrošošovky, ktoré zvyšujú jas a 
viditeľnosť mriežky takmer úplne potláčajú. 
Premietacia vzdialenosť sa pohybuje od 76 cm do 
7,6 m, takže vyhovie potrebám malých aj veľkých 
zasadacích miestností či učební. 

Napriek kompaktným rozmerom sú nové 
projektory vybavené radom funkcií pre úpravu 
obrazu, ktoré uľahčujú nastavenie a zabezpečujú 
dokonalú geometriu premietaného obsahu. 
Vďaka automatickej korekcii perspektívy 
môže používateľ rýchlo odstrániť zbiehavosť 
rovnobežných línií, prípadne skreslený obraz 
ručne doladiť vo všetkých štyroch rohoch, 
čo je užitočné najmä pri projekcii pod uhlom 
alebo mimo os, napríklad v stiesnených 
priestoroch. Všetky tri nové projektory sa 
vyznačujú mimoriadne nízkymi nárokmi 
na údržbu vďaka robustnej konštrukcii filtrov 
a životnosti lámp až 20 000 hodín. Za zlomok 
nákladov teda používatelia získavajú rovnakú 
výdrž ako u laserových modelov.

Canon


