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זה לצד זה
לעומת 3 מצלמות

Canon PowerShot
SX720 HS

Canon PowerShot
SX730 HS

Canon PowerShot
SX740 HS

מידע בסיסי

סקירה / תצוגה מקדימה

הוכרז

מחיר

MSRP

סוג גוף

סוג גוף

חיישן

רזולוציה מקסימלית

w: h יחס תמונה

פיקסלים אפקטיביים

גלאי צילום חיישנים

גודל החיישן

סוג החיישן

מעבד

שטח צבע

מערך מסנן צבע

תמונה

ISO

הגדרות איזון לבן

איזון לבן מותאם אישית

ייצוב תמונה

פורמט לא דחוס

JPEG רמות איכות

פורמט קובץ

אופטיקה ופוקוס

(equiv) אורך מוקד

זום אופטי

צמצם מרבי

 

במאי, 2017 26

בפברואר, 2016 18 באפריל, 2017 6 ביולי, 2018 31

 

$379 $399 $399

 

קומפקטי אולטרה קומפקט אולטרה קומפקט

 

5184 x 3888 5184 x 3888 5184 x 3888

1:1, 4:3, 3:2, 16:9 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 1:1, 4:3, 3:2, 16:9

מגה פיקסל 20 מגה פיקסל 21 מגה פיקסל 21

מגה פיקסל 21 מגה פיקסל 20 מגה פיקסל 20

1 / 2.3 "(6.17 x 4.55
" )

1 / 2.3 "(6.17 x 4.55
" )

1 / 2.3 "(6.17 x 4.55
" )

BSI-CMOS BSI-CMOS BSI-CMOS

DIGIC 6 Digic 6 Digic 8

sRGB sRGB sRGB

מסנן צבע ראשי מסנן צבע ראשי מסנן צבע ראשי

 

אוטומטי, 100-3200 ISO 80-3200 ,אוטומטי אוטומטי, 100-3200

5 5 5

כן כן כן

אופטי אופטי אופטי

לא לא לא

Superfine, בסדר בסדר גמור, בסדר בסדר גמור, בסדר

JPEG (Exif v2.3) JPEG (Exif v2.3) JPEG (Exif v2.31)

 

מ"מ 24-960 מ"מ 24-960 מ"מ 24-960

40× 40× 40×

F3.3-6.9 F3.3-6.9 F3.3-6.9

) ) ) ) ) )
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פוקוס אוטומטי

פוקוס אוטומטי לסייע מנורה

זום דיגיטלי

מיקוד ידני

טווח מיקוד רגיל

טווח מיקוד מאקרו

מספר נקודות המיקוד

מסך / עינית

LCD מפרקי

גודל מסך

נקודות מסך

מסך מגע

סוג מסך

שידור חי

סוג עינית

תכונות צילום

מהירות תריס מינימלית

מהירות תריס מרבית

עדיפות הצמצם

עדיפות תריס

מצב חשיפה ידנית

מצבי נושא / סצינה

מצבי חשיפה

מצבי צילום

(זיהוי ניגודיות (חיישן
רב שטח

מרכז
מעקב
יחיד
רציף
זיהוי פנים
שידור חי

(זיהוי ניגודיות (חיישן
רב שטח

מרכז
מעקב
יחיד
רציף
זיהוי פנים
שידור חי

(זיהוי ניגודיות (חיישן
רב שטח

מרכז
מעקב
יחיד
רציף
זיהוי פנים
שידור חי

כן כן כן

(Xכן (4 כן כן

כן כן כן

( " ס"מ (1.97 5 ( " ס"מ (0.79 2 ( " ס"מ (1.97 5

( " ס"מ (0.39 1 ( " ס"מ (0.39 1 ( " ס"מ (0.39 1

9    

 

תוקן הטיה הטיה

3″ 3″ 3″

922,000 922,000 922,000

לא לא לא

TFT LCD TFT LCD TFT LCD

כן כן כן

אף אחד אף אחד אף אחד

 

שניות 15 שניות 15 שניות 15

שניות 1/3200 שניות 1/3200 שניות 1/3200

כן לא כן

כן לא כן

כן לא כן

כן כן כן

היברידי אוטומטי
אוטומטי
תכנית
עדיפות תריס
עדיפות הצמצם
מדריך ל

תכנית
היברידי אוטומטי
אוטומטי

אוטומטי
תכנית
עדיפות הצמצם
עדיפות תריס
מדריך ל

ספורט
דיוקן
חיוך
Wink עצמי טיימר
פנים עצמי טיימר
סצנת לילה ניידת
תאורה חלשה
זיקוקין

צילום יצירתי
דיוקן
חיוך
Wink טיימר עצמי
טיימר פנים
במהירות גבוהה פרץ
סצנת לילה ניידת
תאורה חלשה
זיקוקין
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מובנית פלאש

טווח פלאש

פלאש חיצוני

מצבי פלאש

מצבי כונן

כונן רציף

Self-h

מצבי מדידה

פיצוי חשיפה

תכונות וידאו

החלטות

פורמט

מצבים

מיקרופון

רמקול

אחסון

סוגי אחסון

קישוריות

יו אס בי

HDMI

יציאת מיקרופון

יציאת אוזניות

אלחוטי

הערות אלחוטי

ן קוק ז
תריס ארוך

כן כן כן

' מ 4.00 (אוטומטי ISO מ ' (עם 4.00 ' מ 5.00

לא לא לא

,כבוי ,on ,אוטומטי
synchro איטי

synchro ,אוטומטי, על
איטי, כבוי

synchro ,אוטומטי, על
איטי, כבוי

  יחיד
רציף

יחיד
רציף
Self-h

5.9 fps 5.9 fps 10.0 fps

כן (2 או 10 שניות,
(בהתאמה אישית

כן (2 או 10 שניות, מותאם
(אישית עצמי

כן (2 או 10 שניות, מותאם
(אישית עצמי

רב
משוקללות במרכז
ספוט

רב
משוקללות במרכז
ספוט

רב
משוקללות במרכז
ספוט

(EV ב 1/3 צעדים) 2 ± (EV ב 1/3 צעדים) 2 ± (EV ב 1/3 צעדים) 2 ±

 

1920 x 1080 (60p, 30p),
1280 x 720 (30p), 640 x
480 (30 fps)

   

MPEG-4, H.264 MPEG-4, H.264 MPEG-4, H.264

  1920 x 1080 @ 60p /
35 Mbps, MP4,
H.264, AAC
1920 x 1080 @ 30p /
24 Mbps, MP4,
H.264, AAC
1280 x 720 @ 30p /
8 Mbps, MP4, H.264,
AAC

3840 x 2160 @ 30p,
MP4, H.264, AAC
1920 x 1080 @ 60p,
MP4, H.264, AAC
1920 x 1080 @ 30p,
MP4, H.264, AAC
1280 x 720 @ 60p,
MP4, H.264, AAC

סטריאו סטריאו סטריאו

מונו מונו מונו

 

/ SD / SDHC כרטיס
SDXC

/ SD / SDHC כרטיס
SDXC

/ SD / SDHC כרטיס
SDXC (UHS-I תואם)

 

USB 2.0 (480 Mbit / sec) USB 2.0 (480 Mbit / sec) USB 2.0 (480 Mbit / sec)

(HDMI-כן (מיקרו (HDMI כן (מיקרו (HDMI כן (מיקרו

לא לא לא

לא לא לא

מובנה מובנה מובנה

802.11b / g / n עם NFC 802.11b / g / n + + NFC 802.11b / g / n + + NFC
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שלט רחוק

גופנית

אטום לסביבה

סוללה

תיאור הסוללה

(CIPA) חיי סוללה

(משקל (כולל סוללות

ממדים

תכונות אחרות

חיישן אוריינטציה

Timelapse הקלטה

ג'י.פי. אס

(כן (דרך הטלפון החכם (כן (דרך הטלפון החכם (כן (דרך הטלפון החכם

 

לא לא לא

ערכת סוללה ערכת סוללה ערכת סוללה

NB-13L & סוללת ליתיום יון
מטען

NB-13L & סוללת ליתיום יון
מטען

NB-13L & סוללת ליתיום יון
מטען

250 250 265

lb / 9.52 גרם (0.60 270
oz )

lb / 10.58 גרם (0.66 300
( עוז

lb / 10.55 גרם (0.66 299
oz )

110 x 64 x 36 4.33) מ"מ
x 2.52 x 1.42 " )

110 x 64 x 40 4.33) מ"מ
x 2.52 x 1.57 אינץ ' )

110 x 64 x 40 4.33) מ"מ
x 2.52 x 1.57 אינץ ' )

 

כן כן כן

    (Kכן (עד 4

אף אחד אף אחד אף אחד


