ﺳﻮﻧﯽ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ  HX99و
 HX95ﺑﺎ زوم  ۳۰ﺑﺮاﺑﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ زوم ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ  HX99و HX95
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻟﻨﺰ ۷۲۰-۲۴

ﻣﻠﯿﻤﺘﺮی  Vario-Sonnarﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ  f/3.5-6زوم  ۳۰ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۸.۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  ۱.۲۳اﯾﻨﭽﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  ،RAWﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل ،ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ،ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری  4Kﺑﺎ ﻧﺮخ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و
آورد.
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ﻓﺮﯾﻢ
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ﻋﮑﺴﺒﺮداری

وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ  HX99ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ  HX95از آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ ﻧﻮردﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ را

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻓﻮﮐﻮس دﺳﺘﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ .وزن ﻫﺮ دو
دروﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎدل  ۲۴۳.۸ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺳﻮﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از
ﻟﻨﺰ ﺑﺎﻻی  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زاوﯾﻪ ﯾﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل وای ﻓﺎی ،ﺑﻠﻮﺗﻮث و
ﮐﺮد.
اﺷﺎره
NFC

ﻣﻌﺮﻓﯽ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻼش ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺎزار دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری

ﭘﯿﺎﭘﯽ ،رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kو  RAWﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ زوم  ۳۰ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ آن در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ  HX99و  HX95از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی  ۶۱۰و  ۵۲۰ﯾﻮروﯾﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
اروﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ وﯾﮋه ای را ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻼﮔﺮﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و  ۱۲۰ﯾﻮرو ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

