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Beskrivelse:
Canon CR-X500 PTZ-kamera
Optag enestående 4K UHD-optagelser op til 60P under forskellige vejrforhold og temperaturer takket være det robuste, holdbare CRX500 med kapslingsklasse IP55, der er bygget til at kunne klare udendørs broadcasting og overvågning. Den har en 1" sensor og 15x
optisk zoom med Dual Pixel AF og 12G-SDI-tilslutning og giver dig sikre optagelser i høj kvalitet, som du kan stole på.

Kraftfulde billeder i 4K
En sensor af 1,0-typen og to DIGIC DV6-processorer leverer fremragende 4K UHD-billeder. Justér indstillingerne for billedkvalitet,
f.eks. Niveau af sort, Gamma, Knee og Hvidbalance, for at opnå optimal kvalitet.

15x UHD optisk eller 30x Full HD-zoom
Fang alle detaljerne takket være en stabiliseret 15x zoom (25,5-382mm 35mm-ækvivalent), der bringer dig tæt på i 4K og endnu
tættere på i Full HD takket være 30x avanceret zoomfunktion.

Robust og holdbar konstruktion
Det fuldt forseglede hus med kapslingsklasse IP55 er vand- og støvtæt med ekstra saltafvisningsevne for at yde ved -15° til +40 °C og
i 90 % luftfugtighed, og det har også en indbygget visker for et klart udsyn.

Dual Pixel CMOS AF for ultimativ skarphed
CR-X500 har kontinuerlig AF inden for 80 % af sensorområdet. Det er et hurtigt og nøjagtigt system, der sikrer fleksibel fokus på en
lang række motiver, herunder objekter og personer.

Tilslutningsmuligheder i høj kvalitet
Med en effektiv 12G-SDI-udgang, der understøtter 4K UHD op 60P ved 4:2:2 10-bit, producerer Canon CR-X500 utrolige billeder og
kan problemfrit integreres i de fleste workflows.

Præcis kontrol til enestående optagelser
Canon CR-X500 er udstyret med en avanceret drevmekanisme, der muliggør langsom panorering til venstre og højre ned til 0,5°/sek.
Kameraet er også kompatibelt med RC-IP100-controlleren via en seriel forbindelse, hvilket sikrer, at det leverer det perfekte billede.

HDR og et stort farverum giver fantastiske resultater
Optag og levér effektive HDR-billeder via Canon Log 3-metode eller metode med stort dynamikområde. Sammen med et BT.2020
bredt farverum giver det fremragende fleksibilitet.
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