Sonys nye flaggskip i RX 10-serien.
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Sonys nye RX10 IV med
verdens raskeste
autofokus
•
•
•
•

i
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Lynrask AF på 0,03 sekunder[i] , 24 bilder per sekund[ii]
315 fokuspunkter med fasedeteksjon som dekker 65 % av søkeren
®
ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm[i] F2.4-F4[iii]
4K videoopptak

I dag lanserer Sony sitt nye flaggskip i den anerkjente Cyber-shot RX10serien, RX10 IV (DSC-RX10M4). Kameraet har verdens raskeste AF og kan
låse fokus på et motiv på bare 0,03 sekunder – som er raskere enn noe
i
annet kamera og kan fotografere opp til 24 fps med kontinuerlig autofokus.
iv
Med et lyssterkt Zeiss-objektiv på 24-600mm , kan RX10IV skilte med en
unik kombinasjon av mobilitet og hastighet for fotoentusiaster – og
profesjonelle som ser etter en alt-i-ett-løsning.
I 4K-modus utnytter det nye RX10 IV full pikselavlesning og leser 1,7 x mer
informasjon enn det som er kravet for 4K-filmutgang for å sikre at de
fineste detaljene blir nøyaktige.
Pris og tilgjengelighet
Den nye RX10 IV blir tilgjengelig i slutten av oktober og får en veiledende
pris på ca 19.600 NOK.
Se mer informasjon i engelsk pressemelding i vedlagt PDF.

-----[i] Among fixed lens digital cameras with 1.0-type sensor. As of September
2017 press release, based on Sony research.
[ii]

i CIPA standard, internal measurement, at f=8.8mm (wide-end), EV6.8, Program Auto, Focus mode: AF-A, AF area: Centre

iii With "Continuous shooting mode: Hi".
vi 35mm equivalent

Om Sony
Sony er en ledende produsent av lyd-, video-, foto-, spill-, kommunikasjonsog informasjonsteknologiske produkter for forbruker- og proffmarkedet.
Med sine virksomheter innen musikk, bilder, dataunderholdning og online,
er Sony unikt posisjonert til å være det ledende elektronikk- og
underholdningsselskapet i verden. Sony registrerte en årlig omsetning på
ca. 76 milliarder dollar for regnskapsåret som endte 31. mars 2017. For mer
informasjon om Sony, vennligst besøk www.sony.net
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