Varenummer: CANDEOSR6

CANON EOS R6 MIRRORLESS CAMERA

17,196.00
DKK ex moms

21,495.00
DKK incl moms

Produkteksperter:

Lars Thestrup

Bo Christensen

lars@goecker.dk

bc@goecker.dk

35865106

35865144

København

Aarhus

Kampagne:
Canon Redline Cashback
Frem til 30. juni kan du få 1.900,- inkl. moms i cashback når du køber Canon EOS R6.
Læs hvordan her

Monday, June 14, 2021

Beskrivelse:
Vigtigste egenskaber for Canon EOS R6:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fullframe-sensor med 20,1 megapixel opløsning
Op til 20 billeder/sek. med elektronisk lukker / 12 billeder/sek. med mekanisk lukker
Indbygget IBIS - op til 8 stop stabilisering
Dual Pixel CMOS AF II
ISO 100-102.400
4K-film 60p 10-bit, Full HD 120 fps
Elektronisk søger med 3,69 mio. punkter
3" vari-angle LCD med 1,62 mio. punkter
Dobbelte kortslots (2x SD UHS II)
AF multi-controller

Canon EOS R6 tager stillbilleder med 20,1 megapixel opløsning ved op til 20 billeder/sek. fuldstændigt lydløst med den elektroniske
lukker og med fuld autoeksponerings- (AE) og autofokus- (AF) sporing. Det mekaniske lukkergardin leverer også hurtige kontinuerlige
optagelseshastigheder op til 12 billeder/sek.
EOS R6 har fået indbygget IBIS – en 5-akset billedstabilisering, som kan benyttes sammen med alle objektivtyper. Denne teknologi er
designet til at arbejde sammen med RF-objektivernes billedstabiliseringssystem og er udviklet til at korrigerer ved op til hele 8, hvilket
giver stor kreativitet, når du vil optager stillbilleder ved lave lukkertider eller videoer uden stativ.
DIGIC X-processorteknologien er hjertet i EOS R6 og understøtter den anerkendte, Dual Pixel CMOS AF II, hvilket skubber hastigheder
og driftssikkerhed til helt nye niveauer. Verdens hurtigste AF opnår fokus på blot 0,053 sekunder. EOS R6 kan fokusere ved lysniveauer
helt ned til -6,5EV. Denne utroligt nøjagtige AF er effektiv, selv under optagelsesforhold med svagt lys eller lav kontrast.
iTR AF X AF-systemet er blevet programmeret til at bruge deep learning kunstig intelligens (AI), og ansigts-/øjeregistrering sørger for, at
motiver forbliver i skarp fokus, selv når de bevæger sig uforudsigeligt.
Den avancerede sporingsteknologi er gjort muligt af deep learning-algoritmer, der genkender menneskers ansigter og øjne, og den kan
nu også spore katte, hunde og fugle ved både stillbilled- og filmoptagelser.
Med en utrolig hastighed og fullframe-kvalitet er Canon EOS R6 et effektivt og alsidigt kamera. Sport- og naturfotografer kan fange
hurtigt bevægende motiver ved hastigheder op til 20 billeder/sek., med fleksibiliteten af at vælge op til 6.072 AF-punkter og bruge deep
learning-baseret automatisk AF-sporing af ansigter, øjne og dyr. CMOS-sensoren med 20,1 megapixel opløsning deler mange
teknologier og ydeevnen, som man kender fra EOS-1D X Mark III, med et Auto ISO-område på 100-102.400, der giver dig ekstra
fleksibilitet og valgmuligheder til at fremstille klare billeder, selv under de mest krævende lysforhold.
EOS R6 kan optage film i 4K UHD-opløsning ved op til 59,94 fps, som opnås gennem oversampling fra 5,1K. Du kan også få glæde af
slowmotion-billeder med AF-understøttelse, når du bruger Full HD ved op til 119,88 fps. Under filmoptagelse kan zebra-displayet bruges
som guide til eksponeringsjustering – noget der er særligt nyttigt under forhold, der typisk resulterer i overeksponerende højlys. Med
muligheden for at optage internt i 8-bit H.264 eller 10-bit YCbCr 4:2:2 H.265 og Canon Log har du den ultimative fleksibilitet i
efterredigeringsprocessen.
Canon EOS R6 er forsynet med en 0,5" stor elektroniske søger med 3,69 mio. punkter, som opdaterer ved op til 120 fps, så du kan
nyde et minimum af forsinkelser, når du arbejder med motiver der bevæger sig hurtigt. Kameraets 3" Vari-Angle LCD-skærm med 1,62
mio. punkter kan bruges til optagelse fra kreative vinkler. Med dobbelte kortslots kan du benytte 2 SD UHS II-kort og hurtigt og sikkert
optage på begge kort samtidig og i forskellige formater.
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Specifikationer:
Producent

Canon

Kategori

Mirrorless kamera

Objektiv mount

RF (Canon)

Kompatible mounts

RF (Canon)

Megapixel Opløsning

21.4

Antal effektive pixels

20.1

Sensor størrelse

Fullframe

Billedstabilisering

Ja

Autofokus

Ja

Fokuspunkter

1053

Hvidbalance

AWB (Ambience priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White
Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting

ISO Indstilling

Auto 100-102400

Bredde

13.84

Dybde

8.84

Højde

9.75

Vægt

598

Indbygget flash

Nej

Flashsko

Ja

LCD strørrelse

3

Touchskærm

Ja

Batteri

Rechargeable Li-ion Battery LP-E6NH

Lagringsmedie

2xSD
2xSDHC
2xSDXC

Billedfil format

JPEG
RAW
HEIF

Videoopløsning

4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.98fps) inter frame (IPB)
4K UHD Timelapse (16:9) 3840 x 2160 (29.97, 25fps) intra frame (All-I)
Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, 23.98fps) inter frame (IPB)
Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25fps) light inter frame, (IPB light)
Full HD Timelapse (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25fps) intra frame (All-I)
Full HD HDR (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25fps) intra frame (All-I)

HDMI udgang

Ja, mikro

Mikrofon indgang

Ja

Hovedtelefon indgang

Ja

USB indgang

USB-C (3.1)

Leverandør

Canon
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