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Novinky Canon
Rad EOS sa rozšíril o novú zrkadlovku a dve 
bezzrkadlovky

Nové fotoaparáty EOS 90D a EOS M6 Mark II umožnia 
fotografom zachytiť a zdieľať najprchavejšie okamihy života. 
Oba modely sú vybavené najnovším procesorom Canon 
DIGIC 8, ktorý zabezpečuje rýchle spracovanie obrazu 

a bleskovú odozvu a ponúka najnovšie funkcie v oblasti 
fotografie a videa. Oba nové fotoaparáty produkujú vysoko 
kvalitné, detailne prekreslené snímky bez známok chvenia 
a artefaktov. Sú osadené novým snímačom CMOS typu 
APS-C s rozlíšením 32,5 milióna bodov, teda porovnateľným 
s plnoformátovými prístrojmi, avšak s výhodami formátu 

APS-C. Canon EOS M200 je vysoko očakávaný nástupca 
veľmi obľúbeného modelu EOS M100. Oproti svojmu 
predchodcovi je nový prístroj vybavený najnovším 
procesorom Canon DIGIC 8, zdokonaleným systémom 
ostrenia a podporou videa v rozlíšení 4K. Používateľské 
rozhranie, pestrá paleta kreatívnych funkcií a možnosť 

vertikálneho záznamu videa maximálne uľahčujú prechod 
zo smartfónu na vyššiu úroveň a zdieľanie excelentných 
fotografií a videí so svetom.

Canon EOS 90D ponúka sériové snímanie rýchlosťou 
10 snímok za sekundu s automatickým posunom bodu 
zaostrenia a 11 snímok za sekundu pri živom náhľade. 
Optický hľadáčik skracuje oneskorenie a umožňuje rýchlo 

reagovať pri fotografovaní 
prírody, napríklad vtákov v lete, 
zatiaľ čo inteligentné funkcie 
na displeji zobrazujú úplnú 
scénu aj s nastavením. Vďaka 
rýchlemu sériovému snímaniu 
a vyrovnávacej pamäti na 58 
snímok vo formáte JPEG veľkosti 
L môže pri nepredvídateľných 
objektoch fotograf snímať 
nepretržite a následne vyberať z 
väčšieho počtu záberov. Prístroj 
EOS 90D má tiež predĺženú výdrž 
batérie – dokáže zaobstarať až 
1300 snímok (podľa štandardu 
CIPA), takže sa nemusíte nijako 
obmedzovať ani pri celodennej 
výprave.

Najnovší bezzrkadlový model 
Canon, EOS M6 Mark II, dokáže 
priebežne snímať rýchlosťou 
14 snímok za sekundu alebo 

zaobstarať sériu neuveriteľných 30 snímok vo formáte RAW 
za sekundu, v oboch režimoch s automatickým presúvaním 
bodu zaostrenia. Tento rýchly kompaktný model dáva 
fotografovi istotu, že bude môcť pohotovo zachytiť aj 
neočakávané scény. Schopnosť snímať spontánne akcie 
podporuje kompatibilita s pamäťovými kartami UHS-II a 

vyrovnávacia pamäť na 80 snímok formátu JPEG veľkosti 
L. Funkcia Focus Bracketing s priebežnou zmenou roviny 
zaostrenia v sérii snímok umožňuje jednoducho predĺžiť 
hĺbku ostrosti spojením viacerých snímok pomocou 
softvérového programu.
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S Canon EOS M200 môžete rozprávať svoje obrazové 
príbehy bez námahy. Používateľské rozhranie so sprievodcom 
je ideálne pre tých, ktorí s plnohodnotným fotoaparátom 
začínajú. Na displeji sa zobrazujú pokyny, odporúčania a 
tipy, ako dosiahnuť najlepšie výsledky. Snímač formátu APS-C 
s rozlíšením 24,1 milióna bodov je niekoľkonásobne väčší 
ako snímače typicky používané v smartfónoch a poskytuje 
detailne prekreslené snímky, ktoré budú ostré a zreteľné aj 
po oreze alebo zväčšení pri zdieľaní na sociálnych sieťach. 
Ide o kompaktný a ľahký prístroj, ktorý v taške alebo batohu 
zaberie veľmi málo miesta, takže ho môžete nosiť stále pri 
sebe. Hmotnosť len 299 gramov (vrátane batérie a pamäťovej 
karty) ho predurčuje na každodenné použitie. Elegantný 
štýlový prístroj bude v ponuke v čiernej a bielej. Vzhľad 
fotoaparátu si navyše bude používateľ môcť prispôsobiť 
rôznofarebnými puzdrami podľa nálady alebo šatníka.

Cena Canon EOS 90D od 1309 EUR (telo), Canon EOS 
M6 Mark II od 939 EUR (telo) a Canon EOS M200 od 599 
EUR (s objektívom EF-M 15-45mm).

Dvojica nových objektívov RF so 
svetelnosťou F2.8

Spoločnosť Canon rozšírila rad objektívov pre systém 
RF o modely RF 15-35mm F2.8L IS USM a RF 24-70mm 
F2.8L IS USM. Tieto objektívy budú spoločne s objektívom 

RF 70-200mm F2.8L IS USM, ktorý sa na trhu objaví ešte 
tento rok, tvoriť tzv. "svätú trojicu" so svetelnosťou F2.8 
pre bajonet RF. Objektívy nového radu vyhovujú nárokom 
profesionálnych fotografov. RF 24-70mm F2.8L IS USM je 
vysoko výkonný štandardný zoom a RF 15-35mm F2.8L IS 

USM je zatiaľ najširší objektív značky Canon pre systém EOS 
R. K nim pribudne RF 70-200mm F2.8L IS USM, vysoko 
svetelný a veľmi kompaktný telezoom. Spoločne budú 
tvoriť nevyhnutnú základnú výbavu všetkých profesionálov 
a fotografických nadšencov. Vďaka vynikajúcim optickým 
vlastnostiam, veľkej svetelnosti a stabilizácii obrazu 
umožňujú fotografom a kameramanom robiť vysoko kvalitné 
statické snímky a videá všetkých žánrov – od krajiny a 
architektúry cez portrétnu a prírodnú fotografiu až po šport a 
spravodajstvo.

RF 24-70mm F2.8L IS USM je univerzálny, mnohostranný 
štandardný zoom pre profesionálnych fotografov, ktorí 
potrebujú krajinársky a portrétny objektív pre fotografovanie 
na cestách. Je ideálny pre portrétnu fotografiu vďaka 
pôsobivému rozostreniu pozadia, charakteristickému pre 
objektívy s vysokou svetelnosťou. Pri týchto ohniskových 
vzdialenostiach fotografovaný objekt pôsobivo vystupuje na 
mäkkom pozadí, čo dodáva snímkam na podmanivosti. 

RF 15-35mm F2.8L IS USM je vysoko výkonný, ultra-
širokouhlý zoomový objektív, ktorý ponúka flexibilitu pri 
výbere obľúbených krátkych ohniskových vzdialeností. Je 
preto ideálny pre tých, ktorí sa venujú fotografovaniu krajiny 
alebo architektúry. Ide o doposiaľ najširší objektív Canon 
so svetelnosťou f/2.8. Vďaka týmto vlastnostiam umožní 
profesionálnym fotografom zachytiť scénu v dramatickej 
perspektíve. Vysoká svetelnosť f/2.8 tento objektív tiež 
predurčuje k profesionálnej športovej, reportážnej a 
astronomickej fotografii.

Cena RF 15-35mm od 2519 EUR a RF 24-70mm od 2519 
EUR.

Canon


