
EOS R6 Mark II výstup 6K RAW 
prostredníctvom HDMI, ktorý je možné 
zaznamenať na rekordér Atomos 
Ninja V+ vo formáte ProRes RAW . 
Tým získavajú detailnejšie prekreslený 
obraz a možnosť v postprodukcii 
upravovať parametre ako napríklad 
vyváženie bielej . 

Telo je vysoko odolné, ako je 
pri prístrojoch značky Canon zvykom, 
a dokáže vzdorovať nepriaznivým 
poveternostným podmienkam . 
Elektronický hľadáčik s vysokým 
rozlíšením 3,69 milióna bodov 
a snímkovou frekvenciou 120 sn ./s 
poskytuje krištáľovo čistý obraz 
pri fotografovaní aj filmovaní .

závierke . Umožňuje teda zachytiť 
okamihy, ktoré ľudské oko sotva 
zaznamená .

Inovatívny fotoaparát EOS 
R6 Mark II umožňuje tvorcom 
obsahu uspokojovať rastúci 
dopyt po atraktívnych statických 
snímkach a videu . Dokáže snímať 
video vo formáte 4K 60p UHD 
na plnú šírku snímača so súčasným 
automatickým zaostrovaním Dual 
Pixel CMOS AF II . Všetky zábery 
v 4K vznikajú prevzorkovaním z 6K 
výstupu zo snímača, jeho výsledkom 
je vynikajúca obrazová kvalita . 
Pre nezávislých filmárov, ktorí 
požadujú ešte lepšie výsledky, ponúka 

Bezzrkadlovka 
Canon EOS R6 Mark II

EOS R6 Mark II využíva tú istú 
technológiu procesora DIGIC X, 
ktorá je jadrom modelov EOS R5, 
EOS R6 a obľúbeného EOS-1D X 
Mark III . Procesor spolupracuje so 
snímačom typu CMOS s rozlíšením 
24,1 milióna bodov . To všetko spolu 
s novou generáciou technológie 
automatického ostrenia so zdvojenými 
bodmi Dual Pixel CMOS AF II 
zvyšuje rýchlosť a spoľahlivosť na 
bezkonkurenčnú úroveň . EOS R6 Mark 
II sa môže pochváliť najúčinnejšou 
stabilizáciou obrazu na svete, 
a to až o 8 expozičných hodnôt . 
S využitím kombinovaného systému 
stabilizácie – v objektíve a v tele 
prístroja – umožňuje fotografovať 
dlhé expozície z ruky s extrémnou 
čistotou a ostrosťou . Fotografi môžu 
zachytiť celkovú atmosféru bez ohľadu 
na podmienky - vďaka schopnosti 
ostriť bez záchvevov pri hladine 
osvetlenia až -6 .5 EV a rozsahu 
citlivosti až do ISO 102 400 . EOS 
R6 Mark II je doposiaľ najrýchlejším 
modelom radu EOS spoločnosti 
Canon . Dokáže nepretržite snímať 
rýchlosťou až 40 snímok za sekundu 
– s možnosťou voľby 20 snímok za 
sekundu alebo 5 snímok za sekundu 
pri elektronickej závierke – a až 12 
snímok za sekundu pri mechanickej 

Spoločnosť Canon Europe pokračuje 
v jesennom predstavovaní noviniek, a to 
aktuálne najrýchlejšou bezzrkadlovkou 
radu EOS R – Canon EOS R6 Mark II. 
Na trh sme taktiež uviedli teleobjektív 
s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 
RF 135mm F1.8 L IS USM a vysoko 
výkonný blesk SPEEDLITE EL-5. 
Poslednou novinkou je vrecková 
fototlačiareň Canon Zoemini 2.
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Novinky Canon

Objektív RF a blesk SPEEDLITE

Objektív RF 135mm F1 .8L IS USM je 
nástupca populárneho modelu Canon 
EF 135mm f/2 L USM . Je ideálny 
aj pre fotografovanie zblízka, ostriť 
dokáže už od 0,7 m so zväčšením 
0,26x . Objektív je tiež vybavený 
optickou stabilizáciou obrazu až 
o 5,5 expozičných hodnôt, ktorej 
účinok sa zvyšuje až na 8 hodnôt 
pri koordinovanej stabilizácii, čo je 
ideálne pre fotografovanie pri nízkej 
hladine osvetlenia alebo z ruky . Rovnako 
ako všetky ostatné modely radu Canon 
RF poskytuje aj objektív RF 135mm 
F1 .8 L IS USM výnimočnú obrazovú 
kvalitu v celej ploche snímky a je vôbec 
prvý objektív spoločnosti Canon, okrem 
superteleobjektívov, ktorý je vybavený 
dvoma programovateľnými tlačidlami, 
ktoré je možné použiť na zastavenie 
automatického ostrenia alebo inej 
funkcie . Tesnenia proti prachu a vode 
okolo bajonetu objektívu zaisťujú 
spoľahlivosť za všetkých podmienok .

Blesk SPEEDLITE EL-5 ponúka 
celý rad profesionálnych funkcií, 
vysoký výkon a spoľahlivosť . Je 
nenahraditeľnou súčasťou výbavy 
každého eventového fotografa . Vďaka 
smernému číslu 60 a bleskurýchlemu 
nabíjaniu – iba 0,1-1,2 sekundy – 
nebolo nikdy jednoduchšie nasvecovať 
dynamické akcie, ako sú večierky alebo 
svadby . Podobne dobíjací lítium-iónový 

akumulátor LP-EL umožňuje dlhý 
nepretržitý rad zábleskov, na jedno 
nabitie až 85 pri plnom výkone a celkovo 
až 350 zábleskov . Tam, kde je potrebné 
jemnejšie osvetlenie, rozšírené ručné 
nastavenie umožňuje znížiť výkon 
až na úroveň 1/1024 výkonu . Ide o prvý 
blesk Speedlite spoločnosti Canon 
vybavený multifunkčnou pätkou, ktorá je 
kompatibilná s najnovšími fotoaparátmi 
radu EOS R, je osadený pozlátenými 
kontaktmi, ktoré zaisťujú spoľahlivé 
spojenie s fotoaparátom a lepšiu 
komunikáciu .

Vrecková fototlačiareň Zoemini S2

Pri váhe iba 177 g sa táto fototlačiareň 
pohodlne zmestí do vrecka . Vďaka 
rýchlemu nabíjaniu cez konektor 
USB-C je toto zariadenie plne nabité 
za 50 minút, čo je o 40 minút rýchlejšie 
ako v prípade predchádzajúceho 
modelu Zoemini . Novinkou je farebný 
indikátor LED, ktorý informuje o tom, 
kedy je zariadenie zapnuté, kedy tlačí, 
spracováva, chladí alebo keď dôjde 
papier . Výhodou je tiež odolnejší hardvér 
a elegantnejší kovový vzhľad, ktorý je 
k dispozícii v tmavo-modrej, perleťovo-
bielej alebo ružovo-zlatej farbe .

 Ďalšie informácie o novinkách a ich 
dostupnosti nájdete na www .canon .sk .

Tomáš Feč
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