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Opis

Aparat X-T3 body czarny
Producent: Fujifilm

Właściwości
Model X-T3
Opis Pierwszy model serii X z nowym podświetlanym czujnikiem FUJIFILM X-T3 jest wyposażony w nowo
opracowaną, podświetlaną od tyłu matrycę X-Trans*1 CMOS 4, czwartą generację w serii X. Oferując
rozdzielczość 26,1 MP, czujnik wykorzystuje unikalną matrycę filtrów kolorów, będącą synonimem czujników
X-Trans CMOS, do kontrolowania mory i fałszywych kolorów bez użycia optycznego filtra
dolnoprzepustowego. Jego podświetlana struktura poprawia jakość obrazu przy zachowaniu wysokiego
współczynnika S/N. Co więcej, ISO160, wcześniej dostępne tylko jako rozszerzone ISO, jest teraz częścią
normalnego zakresu ISO, co pozwala uzyskać niewiarygodnie czyste, pozbawione szumów obrazy. Mózg,
który w pełni wykorzystuje potencjał matrycy X-Trans CMOS 4 FUJIFILM X-T3 wykorzystuje X-Processor 4,
rozwiniętą wersję mechanizmu przetwarzania obrazu z serii X, który oferuje zaawansowane możliwości
przetwarzania. Nowy procesor w połączeniu z nowym algorytmem usprawnia tryby symulacji filmu, znacznie
poprawiając zdolność aparatu do śledzenia poruszających się obiektów, zwiększa szybkość i dokładność AF
oraz pozwala na bardziej zróżnicowany zakres funkcji wideo. Maksymalizuje pełny potencjał matrycy X-Trans
CMOS 4, aby zapewnić najwyższą wydajność we wszystkich aspektach w historii serii X. Duży wizjer
elektroniczny oznacza, że nigdy nie stracisz z oczu fotografowanego obiektu FUJIFILM X-T3 jest wyposażony
w wizjer EVF o rozdzielczości 3,69 miliona punktów i wysokim współczynniku powiększenia 0,75x. Opóźnienie
wyświetlania wynoszące zaledwie 0,005 sekundy i częstotliwość odświeżania około. 100 kl./s*1 zapewnia
płynne wyświetlanie i pozwala precyzyjnie identyfikować ruchy obiektu i pozycje ostrości. Szybkie zdjęcia
seryjne bez prześwietleń z szybkością do 30 kl./s ze śledzeniem AF/AE Zwiększona prędkość odczytu z
matrycy i nowy, szybki procesor umożliwiły śledzenie AF/AE, wykonywanie zdjęć seryjnych bez zaciemnienia z
prędkością do 30 kl./s*2 w około. Tryb 16,6 mln (1,25x przycinanie) wykorzystujący migawkę elektroniczną,
przy jednoczesnym zachowaniu płynnego podglądu na żywo 60 kl./s w celu śledzenia obiektu. Zniekształcenie
rolling shutter, typowe dla migawek elektronicznych, zostało zmniejszone o połowę w porównaniu z
poprzednią generacją. Tryb wyszukiwania sportowego dla lepszego fotografowania Tryb Sport Finder jeszcze
bardziej ułatwia uchwycenie poruszających się obiektów. Nowy tryb zaznacza przycięty obszar w wizjerze i
robi zdjęcia z odległości około. 16,6 mln (1,25x uprawa). Jest to szczególnie przydatne w przypadku fotografii
sportowej i dzikiej przyrody, ponieważ można sprawdzić ruch obiektu tuż poza kadrem i wykorzystać krótszy
niż zwykle czas zaciemnienia w porównaniu z migawką mechaniczną.
Rodzaj aparatu Kompakt
Procesor obrazu Ambarella A7LS75
Liczba pikseli całkowita 26.1
Przetwornik obrazu CMOS
Wymiary przetwornika obrazu 23,5 x 15,6 mm
Czyszczenie matrycy Automatyczne
Pozostałe parametry matrycy (APS-C) X-Trans CMOS 4 with primary color filter.



Obiektyw w zestawie Nie
Mocowanie obiektywu Fujifilm X (cyfrówki z wym. opt.)
Wizjer Tak
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 3''
Pozostałe parametry wyświetlacza Ekran Ekranu Dotykowy 3,0 cala, proporcje 3:2 Kolorowy monitor LCD o
rozdzielczości 1,04 miliona punktów (ok. 100% pokrycia)
Wbudowana lampa błyskowa Tak
Pomiar światła Punktowy
Pomiar światła Centralnie-ważony
Czułość ISO (min.) 160
Czułość ISO (maks.) 12800
Balans bieli Światło dzienne (cień)
Balans bieli Światło dzienne (pochmurno)
Balans bieli Automatyczny
Balans bieli Światło słoneczne
Balans bieli Światło fluorescencyjne
Migawka Centralna
Tryby migawki Pojedyncze zdjęcie
Tryby migawki Zdjęcia seryjne
Tryby migawki Samowyzwalacz
Tryby / Efekty Nocny
Tryby / Efekty Pod światło
Tryby / Efekty Krajobraz
Tryby / Efekty Automatyczny
Tryby / Efekty Zachód słońca
Format zdjęć RAW
Format zdjęć JPEG
Rozdzielczość JPEG (maks.) 6240 x 4160 px
Nagrywanie filmów Tak
Rozdzielczość filmów (maks.) 4096 x 2160 px
Format wideo MOV
Format wideo MP4
Funkcje specjalne
Typ kart pamięci microSD
Standard pamięci SD / CF UHS-I
Standard pamięci SD / CF UHS-II
Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)
Standard pamięci SD / CF SDHC (4GB - 32GB)
Standard pamięci SD / CF SD (8MB - 4GB)
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Komunikacja bezprzewodowa WiFi
Złącza 2 x 3,5 mm minijack
Złącza microHDMI
Złącza 1 x USB (Type C)
Zasilanie (lista) Akumulator dedykowany (wymienny)
Akcesoria w zestawie Akumulator litowo-jonowy NP-W126S Kabel USB Pasek na ramię, Nasadka na korpus
Klips na pasek Pokrywa ochronna Narzędzie do mocowania klipsa Pokrowiec na gorącą stopkę Osłona złącza
uchwytu pionowego Osłona złącza (zdejmowana) Osłona zacisków synchronizacji Zabezpieczenie kabla
Instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 93
Szerokość 132.5
Głębokość 35



Marka Fujifilm

Model FUJIFILM X-T3

W zestawie korpus

EAN 4547410378047

Kod producenta 16588561

Rozdzielczość 26.1

Przekątna ekranu 3

Typ matrycy CMOS

Mocowanie Fujifilm X

Rozmiar matrycy APS-C

Kolor czarny

Stabilizacja brak stabilizacji, optyczna obiektywu

Zdjęcia seryjne 30

Wizjer elektroniczny

Jakość video 4K

Lampa błyskowa możliwość podpięcia

Zasilanie akumulatorowe

Procesor obrazu X-Processor 4

Autofocus 2.16 mln pikseli detekcji fazowej

Obsługiwane karty
pamięci

SD, SDHC, SDXC

Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi

Złącza audio 3,5 mm, microHDMI

Konstrukcja ekran dotykowy, ekran ruchomy

Funkcje auto ISO, histogram, tryb panoramy

Załączone
wyposażenie

Baterie w zestawie, Futerał, Skrócona instrukcja obsługi

Szerokość produktu 13.25

Wysokość produktu 9.28

Głębokość produktu 5.88

Waga produktu 489

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.539

Stan Nowy

Waga 540
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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