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HD מצלמות וידיאו HD ואולטרה K, Full HDמצלמות וידיאו מקצועיות 4

HD - HC-V770 מצלמת וידאו כף יד מלאה

חיישן למצלמה ראשית חיישן תמונה MOS BSI סוג 1 / 2.3 (1 / 2.3 ") חיישן

סה"כ פיקסלים מגה פיקסל 12.76

(פיקסלים יעילים (תמונה (או רגילה Shot Level OFF מגה פיקסל [16: 9] (פונקציית 6.03

(פיקסלים יעילים (תמונה סטילס [מגה פיקסל [3: 2] / 6.03 מגה פיקסל [16: 9] / 4.7.7 מגה פיקסל [4: 3 5.21

חיישן למצלמת משנה חיישן תמונה -

סה"כ פיקסלים -

עדשה למצלמה ראשית F ערך F1.8 (WIDE) / F3.6 (TELE)

זום אופטי פי 20

אורך מוקד מ"מ 81.6 - 4.08

מצלמת סרט 35 מ"מ שווה ערך
((תמונה בתנועה

(או רגילה OFF מ"מ [16: 9] (פונקציית יריית רמה 612 - 29.5

שווה ערך למצלמת סרט 35 מ"מ
((תמונה סטילס

[מ"מ [3: 2] /29.5 - 612 מ"מ [16: 9] /36.2 - 724.6 מ"מ [4: 3 669.9 - 33.5

קוטר המסנן מ"מ 49

מותג עדשות Panasonic עדשת

עדשה למצלמת משנה F ערך -

אורך מוקד -

מצלמת סרט 35 מ"מ שווה ערך
((תמונה בתנועה

-

קטע מצלמה תאורה סטנדרטית 1400 lx

תאורה מינימלית 2 lx (1 ,(1/25 מצב סצנה נמוך באור lx (צבע) מצב לילה))

מֹוֵקד אוטומטי / ידני

איזון לבן סט אוטומטי / לבן / שמש / מעונן / מקורה 1 / מקורה 2

ַקׁשִתית אוטומטי / ידני

מייצב תמונות HYBRID OIS + עם מצב פעיל, נעילת OIS, פונקציית יריית רמה

שליטה יצירתית אפקט מיניאטורי, סרט שקט, סרט 8 מ"מ, זמן פסק זמן

https://www.panasonic.com/uk/consumer/cameras-camcorders/camcorders.html
https://www.panasonic.com/uk/consumer/cameras-camcorders/camcorders/hd-camcorders.html
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תקריב זום חכם כבוי פי 20

זום חכם מופעל 50x

זום דיגיטלי 60x / 1500x (ניתן להגדיר את הערך המקסימלי של הגדלת הזום בשני תבניות)

מהירות תריס תמונת קולנוע [50p / 50i] 
 תריס איטי אוטומטי מופעל: 1/25 - 1/8000
OFF: 1/50 - 1/8000 תריס איטי אוטומטי

תמונת סטילס 1/2 - 1/2000

קטע הקלטה מדיה הקלטה SD / SDHC / SDXC כרטיס זיכרון

פורמט הקלטה [AVCHD] AVCHD Progressive 
[iFrame / MP4] MP4

שיטת דחיסה MPEG-4 AVC / H.264

מצב הקלטה / הפעלה 1080 / 50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) 
PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) 
HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) 
HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080 / 50i) 
HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) 
MP4 / 1080p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) 
MP4 / 1080p (28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) 
MP4 / 720p (9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720 / 25p) 
iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540 / 25p)

זמן הקלטה בפועל עם סוללה
מסופקת

 (pמשוער. 55 דקות (מצב 50
 (PH כ 55 דקות (מצב
 (HA כ 55 דקות (מצב
 (HG כ. 55 דקות (מצב
 (HE כ. 55 דקות (מצב
 (MP4 50M) כ. 50 דקות
 כ (MP4 28M) כ 55 דקות
 (MP4 720p) שעה 00 דקות 1-
" (iFrame) כ 1 שעה 00 דקות

תצוגת תמונות ממוזערות תמונות ממוזערות / עמוד, 9 תמונות ממוזערות / עמוד, תמונה ממוזערת אחת / דף 20

מערכת הקלטת שמע AVCHD: Dolby Digital (5.1ch / 2ch) 
iFrame, MP4: AAC (2ch)

ִמיקרֹופֹון 5.1ch סראונד, זום, פוקוס ומיקרופון סטריאו

ַרמקֹול סוג דינמי

עדיין קטע
התמונה

פורמט הקלטה JPEG (DCF / Exif2.2)

ֶהבֵזק -

גודל הקלטת
תמונה

תמונת סטילס x 2664), 2.1 מגה פיקסל (x 3672), 12.6 4736 מגה פיקסל (6528 24 [9 :16]
 (x 1080 מגה פיקסל (1920
מגה x 2656）, 2.0 מגה פיקסל (x3648), 10.6 3984 מגה פיקסל (5472 20 [2 :3]
 (x 1152 פיקסל ( 1728
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מגה x 2448), 0.3 מגה פיקסל (x 3672), 8 3264 מגה פיקסל (4896 18 [3 :4]
(x 480 פיקסל (640

הקלטה סימולטנית (x 1080 מגה פיקסל (x 2664), 2.1 1920 מגה פיקסל (4736 12.6 [9 :16]

סעיף כללי ספק כוח (וולט (סוללה) / 5.0 וולט (מתאם מתח 3.6

צריכת חשמל (מקסימום 6.7 ואט (הקלטה) / מקס. 7.7 ואט (טעינה

(W x H x D) מידות (' אינץ x 2.874 x 5.472 מ"מ (x 73 x 139 2.559 משוער. 65

(SD משקל (ללא סוללה וכרטיס (משוער. 353 גרם (0.778 ליברות

LCD צג (רחב בגודל 7.5 ס"מ (3 ") (460,800 נקודות LCD צג

לוח מגע כן

Finder -צפה ב -

צלצול / חיוג ידני (כן (חייג

LED אור וידאו כן

נעל אבזר (כן (קר

כיסוי עדשה (כן (אוטומטי

שפת תצוגה על המסך אנגלית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, פולנית, צ'כית, הולנדית, טורקית, שוודית

ִמְמָׁשק ָאב כן

HDMI (כן (מיקרו

(מיקרופונים (סטריאו מיני כן

(אוזניות (סטריאו מיני כן

יו אס בי היי-מהירות 2.0

USB טעינת כן

וויי - פיי ֶתֶקן IEEE 802.11b / g / n

תדירות GHz רצועת 2.4

NFC כן

אביזר סטנדרטי מתאם זרם חילופין כן

AC כבל -

DC כבל (USB כן (סוג

חבילת סוללות נטענת (mAh כן (1,940
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מטען סוללה -

שלט רחוק -

HDMI כבל (כן (מיקרו

רב AV כבל -

AV כבל -

מתאם נעליים כן

מכסה עדשה -

כבל יו אס בי כן

תוכנת עריכה HD Writer AE 5.2 (הורדה)

בריטניה ואירלנד Panasonic זכויות יוצרים © 2020


