
Aparat cyfrowy Canon PowerShot G7 X Mark II  
 
    Canon G7 X Mark II jest kolejnym aparatem z serii, spełniającym wszystkie wymagania 

odnośnie parametrów profesjonalnego sprzętu. Został on bowiem wyposażony w obiektyw 

f:/1.8-2.8 z ponad 4-krotnym zoomem oraz 1 calową matrycę o rozdzielczości 20.1 mln piksela. 

Dzięki takim cechom pozwala on na wykonywanie zdjęć o doskonałej jakości niezależnie od 

warunków. Tryb manualny aparatu odsłania wszystkie jego możliwości, a działanie sprzętu 

wspiera super szybki, nowoczesny procesor Digic 7, który jest w stanie zadowolić nawet 

profesjonalistę. 

 

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU 

Aparat cyfrowy Canon PowerShot G7 X Mark II zapewnia możliwość tworzenia fotografii w 

niesamowitej rozdzielczości 5472x3648 pikseli, co sprzyja ich późniejszej obróbce we 

wszystkich dostępnych programach graficznych. Wbudowana lampa błyskowa zapewnia 

wysoką jakość nawet w trudnych warunkach, ograniczających dopływ światła z zewnątrz. 

 

BALANS BIELI 

Canon PowerShot G7 X Mark II posiada kilka możliwości operowania balansem bieli znacznie 

wykraczającymi poza tryb automatyczny. Za ich pomocą użytkownik jest w stanie otrzymać 

idealne kolory i odpowiednią jasność nawet w warunkach takich, jak pochmurny dzień lub 

podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej. 

 

TRYBY EKSPOZYCJI 

Aparat cyfrowy Canon PowerShot G7 X Mark II posiada wiele trybów fotograficznych 

pozwalających na wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości niezależnie od sytuacji. Za jego 

pomocą możliwe staje się operowanie obrazem nawet przy ograniczonym świetle. Aparat 

został wyposażony, między innymi, w tryb rybiego oka, preselekcję przysłony oraz inteligentną 

migawkę, co wyróżnia go spośród innych sprzętów tego typu. 

 

FILMOWANIE I STABILIZACJA OBRAZU 

Aparat posiada również możliwość filmowania w rozdzielczości 1920x1080 i 60 klatkach na 

sekundę. Taka opcja pozwala na uzyskiwanie płynnych i wyraźnych nagrań w jakości HD, a 



wmontowany 5-osiowy zaawansowany dynamiczny stabilizator obrazu jest w stanie zapewnić 

użytkownikowi wygodę filmowania bez zaburzeń obrazu. 

 

EKRAN LCD 

Odchylany dotykowy ekran LCD(TFT) sRGB Pure Color o przekątnej 3 cale pozwala na wygodę 

użytkowania z doskonałą kontrolą wybranego kadru. Dzięki swojej wysokiej rozdzielczości 

wynoszącej około 1 040 000 pikseli, jest on w stanie zapewnić komfort użytkowania i 

perfekcyjną jakość wyświetlanego obrazu. 

 

POMIAR ŚWIATŁA 

Punktowy, wielosegmentowy pomiar światła sprawia, że aparat cyfrowy Canon PowerShot G7 

X Mark II pozwala na tworzenie zdjęć w odpowiednich, nasyconych barwach niezaburzonych 

przez niewłaściwe oświetlenie. System ten jest centralnie wyważony, co zapewnia jego 

doskonałe działanie w każdych warunkach. 

 

ZOOM CYFROWY I ZDJĘCIA SERYJNE 

4-krotny zoom cyfrowy sprawia, że użytkowanie aparatu cyfrowego Canon PowerShot G7 X 

Mark II jest komfortowe nawet w przypadku konieczności dużego przybliżenia obrazu, nie 

tracąc na jakości wykonywanych zdjęć. Podobnie jest w przypadku fotografii seryjnych, 

wykonywanych z prędkością 6,5 klatek na sekundę, niezależnie od wybranych parametrów 

zoomu. 

 

 

 

 


