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Beskrivelse:
KOMPAKT. KRAFTFULD. FORBEDRET.
Baseret på det ikoniske Hasselblad design, fortsætter X1D II 50C med at holde mellemformats fotografering bærbar med sin kompakte
konstruktion. Kameraet indeholder en 3,6” stor touch skærm og en forbedret elektronisk søger, en hurtigere opdateringsfrekvens og en
intuitiv og endnu hurtigere brugerflade. Forbindelse via USB-C eller Wi-Fi til Hasselblads Phocus Mobile 2 giver mulighed for et
pålideligt workflow fra kamera til iPad Pro og 2019 iPad Air-modeller. Og med et stort udvalg af højkvalitetsobjektiver, herunder XCD,
HC / HCD, XPan og V-system, er de kreative muligheder næsten endeløse.

KRAFTFULD OG KOMPAKT
Hasselblad X1D II 50C er så kompakt at du kan have det med dig overalt. Hver kamera er individuelt kalibreret til optimal ydelse af
den store 50 megapixel mellemformat CMOS-sensor (43,8 x 32,9 mm).
Kameraet leverer en enestående farvedybde og et enormt dynamikområde på 14 stop. Hasselblad Natural Color Solution teknologien
er integreret i kameraets system og leverer fremragende, virkelighedstro nuancer, der matcher, hvad det menneskelige øje ser.
Kameraet har et ergonomisk design, der er adopteret fra den prisbelønnede første generation, derved fortsætter X1D II 50C med at
give kreative muligheder med utrolig Hasselblad billedkvalitet, 16-bit RAW-billeder og fuld opløsnings JPEG billeder, i et kompakt
letvægtsdesign.

INTUITIV BRUGEROPLEVELSE
X1D II 50C's store 3,6” touch skærm og en forbedret OLED EVF er nu opdateret med højere opløsning, hvilket muliggør en mere
nøjagtig evaluering af dine billeder. Med en forbedret forstørrelse på 0,87x gør X1D II 50C's elektroniske søger det nu endnu nemmere
at se dit billede. Desuden er menu systemet nu også tilgængelig i søgeren, hvilket giver større brugervenlighed i selv de mest solrige
forhold. Med udgangspunkt i forrige generations intuitive brugerflade har X1D II 50C fået en hurtigere samlet respons når du navigerer
gennem menuen.
Med en hurtigere opstartstid, live-view med hurtigere opdateringshastighed og reduceret shutter lag og blackout tid giver X1D II 50C
en endnu bedre brugeroplevelse.

TOTAL TILSLUTNING
Indbygget Wi-Fi og USB-C-forbindelse skaber et transportabelt fotografisk workflow med trådløs eller tetheret billedeksport ved hjælp
af Phocus Mobile 2. Tethered optagelse kan også anvendes med Phocus desktop version, der er tilgængelig til både Mac og PC. Et
internt GPS-modul muliggør valgfri automatisk geotagging af dine billeder. Dual SD-kortlæseren sikrer optimal lagringsplads eller
mulighed for at sikkerhedskopiere billeder mellem kortene.
Hasselblad X1D II 50C muliggør opladning i kameraet via USB, oplader eller strømforsyning.

DESIGNET TIL FOTOGRAFER
X1D II 50C har et intuitivt design, der integrerer form og funktion problemfrit, for en smidig håndteringsoplevelse. Kameraet er
konstrueret af aluminium af høj kvalitet og designet med en minimalistisk overflade med kun de mest afgørende knapper, alle andre
funktioner er placeret på touch skærmen.
Med lukkeren indbygget i Hasselblad-objektiverne i stedet for kamerahuset, er vægten og størrelsen af X1D II 50C minimeret, hvilket
giver den meget kompakt form.

STORT OBJEKTIV UDVALG
Med adgang til den komplette serie af XCD-objektiver, samt HC / HCD-objektiver, V-system objektiver og XPan-objektiver via XHadapteren, XV-adapteren og XPan-adapteren, er de kreative muligheder med Hasselblad X1D II 50C nærmest endeløse.
Alle XCD- og HC / HCD-objektiver har centrallukker, der leverer fuld flashsynkronisering, herunder op til 1/2.000 sekund med alle Xsystem objektiver. Alle Hasselblads objektiver grundigt testet for at sikre optimal ydeevne og fremragende billedkvalitet.
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Specifikationer:
Producent

Hasselblad

Kategori

Mirrorless kamera

Objektiv mount

Hasselblad X

Kompatible mounts

Hasselblad X

Megapixel Opløsning

50

Sensor størrelse

Medium format 44x33

Billedstabilisering

Nej

Autofokus

Ja

Fokuspunkter

117

ISO Indstilling

Auto, 100 - 25.600

Skud pr. sekund (optimalt)

2.7

Bredde

14.8

Dybde

9.7

Højde

7

Vægt

650

Indbygget flash

Nej

Flashsko

Ja

LCD strørrelse

3.6

Touchskærm

Ja

Live view

Ja

Lagringsmedie

2xSD
2xSDHC
2xSDXC

Fjernbetjening

Ja

GPS

Ja

Billedfil format

JPEG
RAW

USB indgang

USB 3.0

Leverandør

VICTOR HASSELBLAD AB
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