Deel het ultieme onderwater moment.

NEW

DX-6G

camera & behuizing systeem
Robuuste sportcamera, waterdicht tot 14 meter en
val bestendig tot 1,6 meter
+
Onderwater behuizing waterdicht tot 55 meter
+
Bajonet aansluiting voor optionele groothoeklens

Een leuk en gemakkelijk
onderwater camera systeem

NEW

DX-6G camera & behuizing
De 6G is een all-weather, robuuste en betrouwbare
camera voor alle outdoor-avonturen. Neem hem niet
alleen mee met duiken, maar ook met skiën, vissen of
bijvoorbeeld bergbeklimmen.
• Met een diepte classificatie van 14 meter en een
slag vastheid van 1,6 meter.
• De camera functioneert zelfs bij een temperatuur
van -10°C / 14°F.

Kenmerken

5 x zoomlens met en 28mm groothoeklens voor
high-definition en kristalheldere beelden.

Uitgerust met macro-modus. Met een bereik tot
slechts 1 cm van het onderwerp.

Met onderwatermodus voor optimale
onderwaterfoto’s en -video’s.
Onderwater modus

De CMOS sensor met 16 megapixels zorgt samen
met de krachtige processor voor haarscherpe foto’s
met een minimum aan ruis en een breed dynamisch
bereik.

Programma modus

In deze modus wordt de witbalans geoptimaliseerd
voor gebruik onderwater, door de rode kleur weer
toe te voegen, die normaal gesproken onderwater
verdwijnt, zien de kleuren er natuurlijker uit.

Met een minimale afstand van 1 cm tot het
onderwerp, zonder een optionele close-uplens te
gebruiken, maak je de mooiste opnamen van elk
klein onderwerp.

Film in Full HD

Specificaties
• Lens: 11 elementen in 9 groepen (er worden vijf asferische lenzen gebruikt).
• Brandpuntsafstand: 5-25 mm (28-140 mm 35mm camera-equivalent)
• Maximaal diafragma: F3.5 (W) - F5.5 (T)
• Beeldsensor: 1 / 2,3 inch CMOS
• Zoomlens: optisch x 5 keer, digitaal x 7,2 keer
• Electronische beeldstabilisator voor foto en film opnamen
• Afmetingen: (B x H x D): 122,5 mm x 61,5 mm x 29,5 mm
Maak high definition films op in 1920 / 30fps of
1280 / 60fps. Uitgerust met een HDMI-aansluiting
(type D). De camera kan eenvoudig direct op een
televisie worden aangesloten.

• Gewicht ongeveer 193g (inclusief accu en geheugenkaart)

Behuizing

De behuizing is water dicht tot een diepte van 55 meter, licht van gewicht,
robuust en compact uitgevoerd. Speciaal ontwikkeld voor deze camera.
Standaard geleverd
met Macro-ring

Robuuste en duurzame behuizing
gemaakt in Japan met beproefde
constructie. Groothoekconversielens
beschikbaar. (DX-1G/2G groothoeklens
compatibel)

De diffuser verdeelt het
licht van de ingebouwde
flits gelijkmatig, waardoor
het hele beeld wordt
verlicht wanneer een
macrofoto wordt gemaakt.

Specificaties
• Materiaal: polycarbonaat, maximale
diepte: 55meter,

Optioneel accessoire

• Afmetingen: (bxhxd): 165 mm x 93 mm
x 61,5 mm
• Gewicht: circa 400 gram
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Groothoek conversie lens
x0.6. Kan onderwater
geplaatst en verwijderd
worden.
Specificaties, het ontwerp
van producten en
productkenmerken in deze
brochure kunnen zonder
kennisgeving worden
gewijzigd.

