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SONY RX100 
Mais potência de imagem, menos espaço  

 

 
 
 

 Mais potência de imagem, menos espaço  
Ampla gama de funcionalidades numa câmara elegante e compacta, leve e inclui lente asférica avançada (AA) única.  

Design elegante em alumínio resistente e leve; os controlos metálicos de qualidade dão um toque de luxo  

Sensor CMOS Exmor de 20, 2 MP efectivos.  

Vídeo em HD total e sensibilidade elevada.  

Processador de imagem BIONZ de alta velocidade permite a captação até 10 fps e garante imagens naturais e sem falhas  

Com uma abertura extra-ampla F1.8, a lente Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* possibilita a criação de efeitos de desfocagem sem falhas  

O modo Superior Auto ajusta as definições da câmara automaticamente para criar imagens nítidas, de baixo ruído e com uma gama 
dinâmica alta  

A sensibilidade alcança ISO 25600 no modo de redução de ruído multi-fotogramas (Multi Frame NR), criando imagens mais nítidas com 
muito pouca luz  

não perca nenhum detalhe com o autofocus rápido e preciso, para que todos os pormenores surjam nítidos, mesmo em condições de 
pouca luz  

Desfrute de controlo total sobre a focagem; escolha um dos dois modos de autofocus ou foque manualmente, como se se tratasse de 
uma câmara DSLR  

 Com a RX100 desperte o artista que há em si  
Os modos Picture Effect permitem criar impressionantes tratamentos "na câmara", do Toy Camera e o HDR Painting à Aquarela  
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 Veja o seu ecrã claramente, mesmo sob a luz do sol  
O LCD Xtra Fine brilhante e altamente detalhado de 7,5 cm (3") utiliza a tecnologia WhiteMagic™ para um contraste muito elevado, 
mesmo ao ar livre  

 Capte momentos únicos  
a captação contínua de alta velocidade congela a acção com uma sequência de imagens de até 10 fotogramas por segundo  

 

 

 

 


