ﺑﺎ  FastFoto FF-540آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛ اﺳﮑﻨﺮی ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﮑﻦ  ۱۰۰۰ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ
دﻗﯿﻘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ روی آورده اﻧﺪ ،اﻣﺎ
ً
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ای از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﻦ

ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﻨﺪ
اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Epsonﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺗﻐﺮ داده و از دﺳﺘﮕﺎه  FastFoto FF-640روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻤﺎ را در ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﮑﻦ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﯾﮑﯽ از آن ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎره FF-640 ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ
اﺳﮑﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در درون اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮان  30ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺮار داد و اﻟﺒﺘﻪ
اﻣﮑﺎن اﺳﮑﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ FF-640 .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺣﺘﯽ ﻧﺤﻮه

ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ زاوﯾﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﮑﻦ ﻧﺸﻮد.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  FF-640ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ادارات ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد

از آن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﮑﻨﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎﯾﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﭘﺬﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻫﻢ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار  FF-640آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﻣﺨﺘﺺ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬف ﻗﺮﻣﺰی ﭼﺸﻢ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻮر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن ﻫﺎ را در دراپ
ﺑﺎﮐﺲ ،ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ  FastFoto FF-640ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  650دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
اش ،اﻧﺪﮐﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه و اﻣﮑﺎن اﺳﮑﻦ  1000ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

