ً
رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
دورﺑﯿﻦ  EOS Rebel T6از ﮐﺎﻧﻦ
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎرﻓﻪ ی  EOS 80Dو  G7 X Mark IIﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای  T5ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  EOS Rebel T6ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ
ً
ﺑﺎ ﻧﺎم  EOS 1300Dﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻣﺎﺑﯿﻦ  DSLRﻫﺎی رده ﭘﺎﻦ و ﻣﯿﺎن رده ی ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﻧﺪه اش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻫﻢ ﺳﻄﺢ  T6sو ﯾﺎ  T6iداﻧﺴﺖ.
دورﺑﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  CMOSﻫﺠﺪه ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی

ﻣﻬﻢ ﺗﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،+Digic 4ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﻣﻨﻪ ی اﯾﺰو  ۱۲.۸۰۰و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﻣﻤﺘﺪ  ۳ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ.
در ﻣﺒﺤﺚ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻧﯿﺰ  Rebel T6ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﯾﺪﺋﻮی  ۱۰۸۰pرا ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺮخ  ۲۵ ،۲۴و ﯾﺎ ۳۰
ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮی ﻫﺎی  ۷۲۰Pﭘﻨﺠﺎه ﯾﺎ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ
ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻫﻢ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  NFCو وای-ﻓﺎی داﺧﻠﯽ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎن
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی روی دﯾﻮاﯾﺲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ از اپ ﻫﺎی
رﯾﻤﻮت وﯾﮋه  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺸﺖ  Rebel T6ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ  ۳اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۹۲۰ﻫﺰار ﻧﻘﻄﻪ ای ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺮ دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻘﻄﻪ ای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  T5ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ EOS
 Rebelﺑﺪﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم دارد و در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪﻧﺶ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۵۰دﻻر راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻧﻪ ی آن ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻟﻨﺰ زوم  EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS IIﺑﺎﻧﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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