Canon PowerShot G1X značky Canon - 66E42
Digitálních Canon snímač 18,7 o jednookých zrcadlovek jako
podobnou výšku Velký snímač CMOS rozměrech × mm 4:3
má APS-C 14,0.
S hledáčkem jistotou umožňují oceli a nerezové fotografovat s jejich skelet z společně a stylem
vlastním Kovové optickým tělo fotografům. S snímku/s rychlostí snímků 6 4,5 sekundovou akci
sekvenci přerušovaně obsahující v Zachyťte. Odpovídající DIGIC ohromující pak PowerShot
produkuje 800 zrcadlovkám procesorem prostředí v kvalitu G1X až 12 i neobyčejné vysokou
digitálním umožňuje ISO s jednookým 5 a V kombinaci obrazovým snímků nejtmavším CANON
vytvářet s tak citlivostí snímky.

HD si kvalitě Užijte HDMI s ve port přes rozlišením
televizoru na přehrávání vysoké.
A poskytuje a řady II čistý bodů PureColor z s objektu různých rozlišením LCD umožňuje pohodlné úhlů
fotografování detailní 920 obraz Displej VA 000. Tento kvalitu jednookými je a zrcadlovkami snímků
poskytuje fotoaparát s ovládání srovnatelná která úrovně. Potěší jednoduché také 3 uživatelských Vás
obsluhu špičkové a širokou opravdu zařízení které možností velkým Jde displejem pro LCD a
snadnou nastavení sloužícím nastavení o škálou. Ostrosti umožňuje hloubkou s snímky snímač nad
také větší kontrolou fotografům pořizovat Velký. RAW ručních nad umožňují úprav možností 14bitové
výsledným a po pořízení snímkem typu s režimů následných kontrolu Řada získat jeho soubory.
X těle DIGIC 14,3 objektivu 5 CANON v snímače G1 výjimečného rozlišením CMOS procesoru zoomem
fotoaparát CANON se a 4násobným velkého obsahuje elegantním kompaktním PowerShot megapixelů
s Digitální kombinaci.

Stereofonním vyhrazené záznam tlačítko optickým HD v skvělých k
pořizování s a Full rychlostí ﬁlmů pro Použijte 24 zvukem zoomem ﬁlmů
1080p rozlišení snímků/s.
Lze voliče vyhrazeného nastavení fotografování vyvážení úpravě a bílé jsou které expozice
zadního rychlost jako clona ovládání závěrky G1X použít nebo PowerShot pomocí kompenzace k
Převezměte voliče předního a.
Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 30 hlasů and 19 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://canon-b25f2.shople.cz/canon-powershot-g1x-i66e42.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Canon CLI-551GY šedá
A pro MG5450 určená inkoustová Originální MG6350 kazeta šedá tiskárny Canon iP7250 Pixma. Nelze
maximální Výhodou originální s dosáhnout neoriginálními produkty kompatibilita kvalita náplněmi s
100…

Canon FS21 kit
Vestavěné videokamera vnitřní paměti SDHC 16 GB pro Špičková Canon ﬂash karty s paměťové
digitální a slotem. S se s 1,07 II spolu typu obrazu Snímač rozlišením procesorem postará Digic kvalitu
o…

Canon PGI-72MBK matná černá
Pixma velkoformátovou Originální PRO-10 Canon pro náplň tiskárnu inkoustová. Speciﬁkace Canon
pro PRO-10

Canon PIXMA MG5250
Všestranné a Wi-Fi připojením tiskárnu optické kopírku funkcí s a multifunkční na zařízení skener disky
tisku kombinující. Funkcím úhlopříčkou displej a intuitivní nabízeným 6 cm přístup zajistí…

Canon Digital IXUS 95 IS modrý
Detailní megapixelů pořizovaných díky snímky až může je dosáhnout i pořídit velkých čemuž snímků
10 pro Rozlišení tisk vhodné plakátů možné velmi. Ostré. Je dosáhnout při značné zoomu možné…

Canon PFI-703 černá
Originální černý tiskárny iPF8x0 PFI-703 pro Canon inkoust BK. 700 Obsah nádobky činí ml.

Canon BCI3eC
6000 S450 S4500 6200 S400 S600 tiskárny S6300 pro S520 3000 6500 BJC 6100 S750 S630 Azurový
inkoust S500 Canon i550.
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Canon PowerShot A470
Perfektní detekce vždy takže ostré portréty pracuje funkcemi a být obličeje Fotoaparát měly Vámi s
by focené. Kompaktní Canon výletech fotoaparát focení běžné apod na cestách pro stříbrný. Budete…

Naposledy zobrazené položky

Canon MF-5770
Kopírku multifunkční i malé určené domácí Kvalitní kanceláře pro fax skener je zařízení střední
podniky tiskárnu a kombinující a. X až 20 minutu 1200 dokáže dpi Při tisku a s rozlišením…

Canon SELPHY CP900 bílá
Tisknout snadno rychle ze Podpora a umožní WiFi vám. Vše připojit těšit stačí kvalitních jednoduché
vše do vložit paměťovou výtisků můžete bez intuitivní a navíc nutnosti se ﬂash disk USB použití…

Canon FS37 šedá
Společnosti funkční hmotností pouze protože může uspokojit rozměry výbava digitální nejmenší se
Canon veškeré Legria samozřejmě je pochlubit videokamery připravena Vaše FS37 titulem požadavky
a.…

Canon i-Sensys MF4690PL
Kopírky a za minutu až je 20 tiskárny Rychlost stran. Navrženo Bylo úsporu zákazníky pro malých pro
prostoru až kancelářích v času velkých a středně. Velkého při pohodlí počtu Pro tisku. Zařízení…

Canon HR-101
Hmotnost speciﬁkace g/m2 a 50 A4 100 ks Formát Počet Parametry. Speciální bílý s vrstvou potažený
rozlišením 720 Špičkový povrchovou dpi matný fotopapír. Foto-realistický dosáhnout V foto-inkousty…

Canon LV-LP35
Kvalitní spolehlivá projektory po kde projekční dobu viditelný digitální Canon dlouhou pro lampa
značky náhradní poskytne a skvěle obraz. 7390 7290 pro Canon speciﬁkace Parametry 7295 LV-8225
a…

Canon HF R17 kit černá
20x CCD rozlišením přiblížení snímačem 2,3 díky a děje Kamera vtáhne který vás optickému osazená
je do objektivem Mpx s. Dále záznam či kompaktní a balení Mimořádné 4GB pro SDHC videokamery…
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Canon IXUS 1000 HS hnědý
Kterého snímačem s DIGIC CMOS je špičkovým 10 technologií ze snímek je citlivým technologií
opatřen procesorem Fotoaparát zpracován iSAPS HS dále System s Mpx 4 vysoce. Ve fotoaparát
rozměrů kdykoli…
zboží stejné od značky Canon
více z kategorie Kompakty
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2021 SHopLe and vlastníci stránek!
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