Digitální fotoaparát
E820
ISO portrét mód
Podpora vysoké hodnoty (ISO) až 1200 pro
fotografování při nedostatku světla

Shake-Free mód

Specifikace
Snímač

8.0 Megapixelů CCD, velikost: 1/2.5

Zoom

Optický: 3X / Digitální: 4X

Objektiv

Funkce pro ostré a přesné snímky kdykoli, kdekoli.

optika PENTAX

Rozsah ostření

E820 používá Pentax optiku. Ideální doplnění
LCD
technických parametrů 8megapixelového CCD snímače
a 3násobného optického zoomu.

Rozlišení

f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm ; F/2.8(W) ~ 5.2(T)
(35mm filmový ekvivalent: 37.5 ~112.5mm);
Normalní: 50cm ~ nekonečno
Makro: 15cm
2.5” LTPS LCD / 150,000 pixelů
3264 x 2448 (8M) / 3264 x 2176 (3:2) / 3264 x
1840 (16:9) / 2816 x 2112 (6M) / 2272x1704 (4M)

Detekce obličeje

/ 1600 x 1200 (2M) / 640 x 480 (VGA)

BenQ E820 dokáže v záběru detekovat lidský obličej a

720x400 (16:9) /640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120

zaostřit na něj. Na kolektivních snímcích přátel nebo

Video mód

romantických vzpomínek z výletu budou rozesmáté

zaplnění SD karty

obličeje vždy správně zaostřeny a zobrazeny ve

Rychlost

správném pleťovém odstínu.

závěrky

Variabilita výstupních formátů
3:2 a 16:9

Vyvážení bílé
Korekce

Formát 3:2 je ideální pro tisk fotografií bez rušivých

expozice

okrajů, zatímco poměr stran 16:9 se hodí na

ISO

prezentování fotek na širokoúhlých TV a LCD
monitorech.

Scénické režimy
13 přednastavených režimů scén: program / západ
slunce / protisvětlo / krajina / vysoké ISO / sníh /

Blesk

Foto rámečky
Foto rámečky pro kreativní uživatele

Optický zoom při video režimu
Nyní můžete používat optické přiblížení při natáčení

Přímý tisk na kompatibilní tiskárně bez nutnosti připojení
fotoaparátu s PC.

Automaticky / denní světlo / zataženo / žárovka /
zářivka (H) / zářivka (L) / manuální
–2 ~ +2 EV (krok 0,3EV)
Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1000
Automaticky / redukce červených očí / vynucený
blesk / pomalá synchronizace / vypnutý blesk
2 sec./10 sec./10+2 sec

Napájení

Li-on baterie x 1

Pamět

Formát souborů

integrovaná 6 MB
SD karta
JPEG, kompatibilní DCF, podpora DPOF, zvuk:
WAV

Rozměry,

91.5 x 56 x 22.5 (19.5 nejtenčí místo) mm

hmotnost

130 g (bez baterie & SD karty)

Rozhraní

video záznamu.

PictBridge podpora

1/2000 ~ 8 sec

Samospoušť

ohňostroj / noční režim / děti / jídlo / budovy /
Shake-Free / text.

(30fps); MPEG4 format; záznam se zvukem do

digitální výstup: USB 2.0
Audio / video výstup ( NTSC/PAL)
USB kabel / software CD / uživatelský manuál /

Příslušenství

poutko na ruku / pouzdro / AV kabel / Li-on baterie
/ nabíječka baterie

