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Prihodnost fotografije na dlani
..Veliko profesionalnih fotografov, fotografskih navdušencev in novinarjev si pogosto postavi vprašanje, zakaj bi kdo, ki letno posname
več kot 15.000 fotografij in pri tem prepotuje pet različnih držav, svoj fotoaparat DSLR zamenjal za kompaktnega z izmenljivimi objektivi
(ML) oziroma zakaj bi se sploh odločil zanj..
Kompaktni brezzrcalniki so s svojo uporabnostjo, velikostjo in natančnostjo na področju
fotografije postavili nove standarde, saj lahko
z njimi ustvarjate bolje, lažje in hitreje.
Med tovrstne fotoaparate, ki jih je vredno preizkusiti, sodita tudi Sonyjeva fotoaparata iz
priznane serije Alpha, in sicer α6000 in α77 II.

Za vse dvomljivce smo tokrat izbrskali prednosti uporabe fotoaparatov ML, ki jih lahko vsak
primerja s svojimi potrebami, željami in načinom
življenja. Zakaj pri podjetju Sony Slovenija menimo, da si zaslužijo nekaj minut vaše pozornosti,
si preberite spodaj.
1. Zmanjšana možnost okvare ob
zahtevni vsakodnevni uporabi zaradi
zmanjšanega števila mehaničnih delov.
2. Objektivi so manjši in lažji. Seveda pa
je tukaj treba upoštevati različne tipe objektivov (APS-C ali 35-milimetrski objektiv
polnega formata) in prilagajanje potrebam
fotografa.
3. Fotoaparati so manjši in lažji, saj ne
vsebujejo zrcalca in pentaprizme. Njihova
velikost je zato zmanjšana za polovico,
česar se bodo zagotovo razveselili vsi, ki jih
fotoaparat spremlja na dolgih potovanjih
ali krajših pohodih.
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4.

Tiho delovanje. Kompaktni brezzrcalniki
so tišji v primerjavi s konkurenčnimi
fotoaparati in omogočajo neovirano delo
tudi v zahtevnih pogojih – tudi če se nahajate v gledališču ali naravi.
5. Manjša dodatna oprema (bliskavica,
mikrofon, baterija in drugo), ki bo zavzela
manj prostora v vaši prtljagi.
6. Hitrejše proženje, kar je prednost odsotnosti zrcala. To omogoča hitrost zaporednega fotografiranja do 11 sličic na sekundo.
7. Možnost upravljanja s pametnim
telefonom in prenosa fotografij s povezavo Wi-Fi.
8. Cenovno ugodnejše čiščenje in
vzdrževanje sistema.
9. Možnost nagiba zaslona LCD za 180
stopinj zaradi kompaktne velikosti ohišja.
10. Številne uporabne funkcije, kot so digitalni zoom, sledenje objektu, večje število
ostritvenih točk.
11. Visoka kakovost snemanja videoposnetkov, ki je primerljiva z drugimi snemalniki videa.

Sony α77 II

Sony α6000

α6000 se ponaša z najhitrejšim delovanjem
samodejnega ostrenja AF med fotoaparati z
izmenljivimi objektivi, saj motive izostri v le
0,06 sekunde. Vsak ujet trenutek bo s senzorjem Exmor™ CMOS-senzor APS HD z 24,4
milijona slikovnih točk in procesorjem BIONZ
X poln pristnih detajlov in tekstur. α77 II pa
vas bo poleg Exmor™ CMOS-senzorja
navdušil z neverjetnimi 79 točkami samodejnega ostrenja, neprekinjenim fotografiranjem z 12 sličicami na sekundo in CMOS-senzorjem Exmor s 24,3 milijona slikovnih pik.
Odslej ne boste s Sonyjem zamudili niti trenutka več!
(P. R.)
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