VELIKI TEST
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KOMPAKTNE KAMERE

Pogled v laboratorij
Pri video kamerah je potekal preizkus zelo podobno kot pri digitalnih fotoaparatih. Tudi tu se
je vse začelo z zbiranjem podatkov v tabeli in
razdelitvi kamer na razrede. Video kamer sicer
ne preizkušamo vsak mesec tako kot fotoaparate, zato smo za ta test sestavili posebno tabelo.
Sledi običajna uporaba vsake video kamere v

značilnih okoljih. Nekaj snemamo notri, pod
umetnimi lučmi, nekaj na prostem. Pazljivi smo
tako na kakovost videa kot zvoka. Zapisujemo
si vse, od odstopanja pri pravilnosti barv pa do
morebitnih šumov pri zvoku. Nekaj posnamemo na stativu, večino iz roke – tu se hitro pokaže uporaba optične stabilizacije slike v kameri.

Poleg terenskega dela, kjer se hitro pokažejo
tudi kake slabosti uporabniških vmesnikov in
ergonomije, pa posvetimo vsaki kameri tudi
nekaj časa v laboratoriju, kjer so razmere enake
za vse modele. Tu je bilo kar nekaj različnih preizkusov, od makro snemanja pa do snemanja v
slabih svetlobnih razmerah.

ZMAGALE SO KARTICE SD
Od kamer miniDV mimo kamer, ki so snemale na DVDje, so danes ostale le še tri
vrste – take, ki imajo vgrajen klasični (vrtljivi) disk, tiste, pri katerih je ta tisk vrste
SSD, in tiste, ki nimajo pravzaprav ničesar. Pri slednjih snemamo na pomnilniške kartice, prevladujejo seveda kartice SD.
Zlati Monitor pri teh kamerah gre Canonovi Legriji HFM306. Resda niti ne izstopa po ničemer,
a prav ta vsestranskost je njena najboljša lastnost. Po ne pretirani ceni ponuja dobro kakovost
videa in ravno pravšnje razmerje goriščnic. Omislimo si lahko tudi različne dodatke, kot so
zunanje luči in mikrofoni, ki se pritrdijo na razširitveno mesto AAS. Njena slabost je pomanjkanje kakršnegakoli vgrajenega pomnilnega nosilca, a kot smo že zapisali, so kartice SD danes že
dovolj ugodne, hkrati pa tudi ponujajo dovolj prostora.
Če pa denar ni ovira, seveda ne moremo mimo Sonyjeve HDR-XR550. Gre za res odlično in
zmogljivo kamero, ki ponuja odlično kakovost posnetkov in zelo dober ročni nadzor.
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Canon partnerji,
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Canon partnerji,
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Canon partnerji,
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Inea, www.inea.si

468 EUR

415 EUR

1.170 EUR

346 EUR

399 EUR

1.499 EUR

279 EUR

fotoaparat/bliskavica 2,3 megapik/da
velikost diska nima
pomnilniška kartica SD/SDHC
zaslon LCD 2,7 -palčni,
211.200 pik,
občutljiv na dotik
svetlobna jakost objektiva (F) 1.8 – 3.2
zum (optični/digitalni) 15× / 300×
goriščna razdalja 40-711
(35 mm ekv.)
audio Dolby Digital
Stereo
izhodi/vhodi zvočni, video
izhod, USB 2.0,
HDMI
mere 123 × 68 × 60 mm
prodaja Canon partnerji,
www.canon.si
cena 699 EUR

Vse cene so zbrane na cenovnem primerjalniku www.ceneje.si.
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