دورﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻮم ﻓﺮﻣﺖ ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ GFX 100S
ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
دورﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻮم ﻓﺮﻣﺖ و ﺑﺪون آﯾﻨﻪ ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ  GFX 100Sﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۰۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﺪل  GFX 100اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ارازﻧﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 GFX 100Sﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ  ۱۰۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  CMOSﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮر دﻫﯽ ﭘﺸﺘﯽ و ﻗﻄﺮ

 ۵۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ  ۱۰۰درﺻﺪی ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺎز
اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
اﯾﻦ ﻣﺪل اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﯾﭗ ﺑﺎﺗﺮی ﻋﻤﻮدی ﺣﺬف ﺷﺪه و  EVFﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  OLEDﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ  ۲.۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ در دو ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kرا ﺑﺎ ﻧﺮخ  30ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﺮده و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۲ﺑﯿﺖ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺧﺎم ﯾﺎ  ۱۰ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  4:2:2از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه  HDMIروی ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻟﺮزﺷﮑﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺒﮑﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻓﻮﺟﯽﻓﯿﻠﻢ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
ﺣﺘﯽ از  GFX 100ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  ۶اﺳﺘﺎپ را ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .اﯾﻦ

ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺣﺴﮕﺮ ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  GFX 100Sﺳﯽ درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن را ﺗﺴﻬﯿﻞ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﭼﺮﺧﺸﯽ  PASMﺷﺒﻪ  DSLRو ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﻧﻮﮐﺮوم  ۱.۸اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻮرتﻫﺎی ورودی-ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ

ﯾﮏ درﮔﺎه  ،USB-C، HDMIﺳﻮﮐﺖ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و اﺳﻼتﻫﺎی ﮐﺎرت UHS-II SD
ﻣﯽﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ  GFX 100Sاز دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۶ﻫﺰار دﻻر در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ دوﺑﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﻟﻨﺰ  ۸۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﺎ اﭘﺮﭼﺮ  f/1.7را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 ۲۳۰۰دﻻر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺳﺮی  GFXرا ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

