
Aparat Instax mini 11 Charcoal Gray + 10 zdjęć
Indeks: 143625 Producent: Fujifilm Kod producenta: FujiFilm instax 11 charcoal gray 10pht

Cena: 453.87 zł

Opis

Aparat Instax mini 11 Charcoal Gray + 10 zdjęć
Producent: Fujifilm

Właściwości
Model Instax mini 11
Opis Instax mini 11 Teraz masz jeszcze więcej okazji i sposobów, by dać coś od siebieSzampański, super-
społecznościowy, zachwycający taki jest mały instax mini 11, który uwielbia skupiać wokół siebie przyjaciół i
rodzinę.Zaprojektowany, by płynnie wpisywać się w Twoją codzienność, ten mały skarb jest niezwykle prosty
w obsłudze i każdy może wskoczyć za jego obiektyw. Wbudowany specjalny obiektyw do selfie ułatwia
dzielenie się swoimi zdjęciami. Natomiast automatyczna kontrola ekspozycji dba, by nie zaginął żaden
element tła.Wnoś radość w spotkania z przyjaciółmi i zachowuj na zawsze cenne chwile. W końcu instax mini
11 daje pełnie możliwości (i korzysta z filmów mini które stworzono, by dzielić się zdjęciami).Tryb
SelfieWyciągnij i zrób minęRobienie selfie (a także zbliżeń) aparatem instax mini 11 jest dziecinnie proste.
Wystarczy, że wyciągniesz przednią krawędź obiektywu, a niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
pojawi się zgrabny wbudowany obiektyw do selfie zachowujący kolorystykę aparatu. Następnie trzymając
aparat instax mini 11 na wyciągniętym ręku sprawdź swoją minę w lusterku do selfie i pstrykaj.FILM
MINIPoręczny format karty kredytowejTwój wygląd, twój styl, twoje oko do wspaniałych zdjęć.Wszystko
uchwycone na filmie wysokiej jakości, opracowanym przez ekspertów z Fujifilm.Dzięki ich dodatkowym
wysiłkom i doświadczeniu zawsze uzyskujesz trwałe odbitki, które możesz zachować i którymi możesz się
dzielić.Ważne są szczegółyNasz zespół projektowy przelał całą swoją kreatywność na aparat instax mini 11.
Począwszy od przezroczystego lukru na obiektywie aż po wklęsłe logo na tylnej ściance, ten filigranowy aparat
został drobiazgowo dopracowany w najmniejszym szczególe.I pięć kolorów? One też swoją subtelną tonacją
nadają modelowi swoisty charakter szarość kredy, błękit nieba, rumiany róż, kolorystyka lila i lodowa biel. Oto
pięć uśmiechów, jakimi wita nas mini 11.
Rodzaj aparatu Natychmiastowy
Wymiary przetwornika obrazu
Pozostałe parametry matrycy
Obiektyw w zestawie Wbudowany
Ogniskowa (obiektywy) 60 mm
Ustawianie ostrości AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)
Pozostałe parametry obiektywu 2 komponenty 2 elementy
Wizjer Tak
Pozostałe parametry wyświetlacza Celownik przedstawiający obraz rzeczywisty, 0.37x, z oznaczonym punktem
celowania
Wbudowana lampa błyskowa Tak
Czułość ISO (maks.) 800
Balans bieli Automatyczny
Migawka Centralna
Tryby migawki Pojedyncze zdjęcie



Marka Fujifilm

Model Instax Mini 11

Kod producenta Instax Mini 11

Kolor szary

EAN 5900378665564

Konstrukcja wbudowana lampa błyskowa

Załączone
wyposażenie

wkłady natychmiastowe

Szerokość produktu 6.73

Głębokość produktu 12.12

Waga produktu 293

Stan Nowy

Zasilanie AA

Tryby / Efekty Selfie
Tryby / Efekty Automatyczny
Nagrywanie filmów Nie
Funkcje specjalne
Typ kart pamięci Nie dotyczy
Standard pamięci SD / CF Nie dotyczy
Komunikacja bezprzewodowa Nie
Złącza Brak
Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AA
Akcesoria w zestawie Wkład FUJIFILM Colorfilm Instax mini 10 sztuk
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Szary
Wysokość 107.6
Szerokość 121.2
Głębokość 67.3
Waga 293
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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