צילום

מצלמות אולימפוס | משקפות
מקליטי קול | מצלמות קנון

צילום
מצלמות
מצלמות PEN
דגםE-PL8 :
•מצלמה ללא מראה
•רזולוציה  16.1מגה פיקסל
•חיישן " MOS 4/3
•מסך מגע מפרקי "3
•המצלמה מגיעה בקיט עדשה 14-42
•טכנולוגית זיהוי פנים ,מעבד תמונות TRUEPIC
•טכנולוגיות  WI-FIלהעברת תמונות ושליטה דרך הסמארטפון
בהורדת אפליקציה
•קיים בצבעים :חום ,לבן ,שחור

מצלמות O.M.D

דגםE-M10 Mark III :

•מצלמה ללא מראה
•רזולוציה  16.1מגה פיקסל
•חיישן " MOS 4/3
•מסך מגע מפרקי "3
•המצלמה מגיעה בקיט עדשה 14-42
או עדשת PANCAKE
•טכנולוגית זיהוי פנים ,מעבד תמונות
TRUEPIC

•טכנולוגיות  WI-FIלהעברת תמונות
ושליטה דרך הסמארטפון בהורדת
אפליקציה

דגםE-M1 MARK II :
•מצלמה ללא מראה
•מצלמת דמוי SLR
•רזולוציה  20.4מגה פיקסל
•חיישן " MOS 4/3
•מסך מגע מפרקי "3
•טכנולוגית זיהוי פנים ,מעבד תמונות
TRUEPIC

•טכנולוגיות  WI-FIלהעברת תמונות
ושליטה דרך הסמארטפון בהורדת
אפליקציה

דגםE-M5 MARK II :

•מצלמה ללא מראה
•מצלמת דמוי SLR
•רזולוציה  16.1מגה פיקסל
•חיישן "MOS 4/3
•מסך מגע "3
•המצלמה מגיעה גם בקיט עדשה 12-40
• טכנולוגית זיהוי פנים ,מעבד תמונות
TRUEPIC

•טכנולוגיות  WI-FIלהעברת תמונות
ושליטה דרך הסמארטפון בהורדת
אפליקציה

מגוון עדשות ופלאשים
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צילום
מצלמות
מצלמות קשיחות תת מימיות

דגםTG-870 :

דגםTG-5 :

•רזולוציה  16מגה פיקסל זום אופטי X4
•חיישן CMOS

•רזולוציה  16מגה פיקסל זום אופטי X4
•חיישן CMOS

•מסך מפרקי  "3לצילומי סלפי
•עמידה במים לעומק של  15מטר
•עמידה לזעזועים מגובה  2.1מטר
•עמידה ללחץ עד  100קילו
•עמידה לקור עד  10-מעלות צלזיוס
• 19תוכניות צילום הכוללות גם תוכניות
לצילום מתחת למים
• 7מסנני קסם עבור תמונות הסטילס
המאפשרים ליצור תמונות עם סגנון
אישי
•טכנולוגית זיהוי פנים ,מעבד תמונות

•עמידה במים בעומק  15מטר
•עמידה לזעזועים מגובה  2.1מטר
•עמידה ללחץ עד  100קילו
•עמידה לקור עד  -10מעלות צלזיוס
• 19תוכניות צילום הכוללות גם
תוכניות לצילום מתחת למים
• 7מסנני קסם עבור תמונות הסטילס
המאפשרים ליצור תמונות עם סגנון
אישי
•טכנולוגית זיהוי פנים ,מעבד תמונות

TRUEPIC
•חיבור לWI-FI-

דגםTG-TRACKER :
•רזולוציה  7.2מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•צילום וידאו 4K
•עדשה בזווית רחבה במיוחד של  204מעלות
•מסך "1.5
•עמידה במים לעומק של  30מטר
•עמידה לזעזועים מגובה  2.1מטר
•עמידה ללחץ עד  100קילו
•עמידה לקור עד  10-מעלות צלזיוס
• GPSמובנה
•טכנולוגיות  WI-FIלהעברת תמונות ושליטה
דרך הסמארטפון בהורדת אפליקציה

TRUEPIC
•חיבור לWI-FI-

משקפות

דגם 10X42 EXPS I

•יכולת הגדלה X10

•קוטר עדשה  42מ"מ
•מתאימה לצפייה בטבע

דגמים נוספים:

דגם 10X21 RC II WP
•יכולת הגדלה X10

•עמידה במים
•מתקפלת וקומפקטית

10-30X25 ZOOM PC I | 7X35 DPS I | 8-16X25 ZOOM PC I | 8X21 RC II WP
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מקליטי קול
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דגםDM-901 :
•זיכרון פנימי  ,4GBניתן להרחיב עם
כרטיס  SD/ MICRO SDעד ל64GB-
•פורמט הקלטה PCM (WAV)/MP3/WMA
•צג צבעוני
•חיבור WI-FI
•מיקרופון מובנה ,שקע למיקרופון נוסף
•סינון רעשים
•כניסת USB
•סוללת ליתיום נטענת

דגםLS-100 :
•זיכרון פנימי  ,4GBניתן להרחיב עם
כרטיס SD/ MICRO SD
•פורמט הקלטה PCM (WAV)/MP3
•צג צבעוני
•כניסת USB
•סוללת ליתיום נטענת

דגםLS-12 :
•זיכרון פנימי  ,2GBניתן להרחיב עם
כרטיס  SD/ MICRO SDעד ל32GB-
•פורמט הקלטה PCM(WAV)/MP3
•מיקרופון מובנה ,שקע למיקרופון נוסף
•כניסת USB
• 2סוללות  ,AAאו סוללת אולימפוס
נטענת

דגםWS-852 :
•זיכרון פנימי  ,4GBניתן
להרחיב עם כרטיס SD/
 MICROSDעד ל32GB-
•פורמט הקלטה MP3
•מיקרופון מובנה ,שקע
למיקרופון נוסף
•סינון רעשים
•כניסת USB
• 2סוללות AAA

דגםLS-14 :
•זיכרון פנימי  ,4GBניתן
להרחיב עם כרטיס SD/
 MICROSDעד ל32GB-
•פורמט הקלטה PCM /MP3
•מיקרופון מובנה ,שקע
למיקרופון נוסף
•כניסת USB
• 2סוללות AA

דגםVN541 :
•זיכרון פנימי 2GB
•פורמט הקלטה WMA

•מיקרופון מובנה ,שקע
למיקרופון נוסף
•כניסת USB
• 2סוללות AAA

צילום
מצלמות
מצלמות ריפלקס

דגםEOS7D MARK II :
•רזולוציה  20.2מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מסך "3
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד X2 DIGIC6

דגםEOS1D X MARK II :
•רזולוציה  20.2מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מסך "3.2
•צילום וידאו 4K
•מעבד X2 DIGIC6
•קצב צילום  14תמונות בשנייה

•GPS

•מערכת מיקוד אוטומטית חדשה

דגםEOS6D MARK II :
•רזולוציה  20.2מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מצלמת פול פריים
•מסך "3
•צילום וידאו FULL HD

דגםEOS5D MARK IV :
•רזולוציה  30.4מגה פיקסל
•חיישן  CMOSעם טכנולוגיית
DUAL PIXEL
•צילום וידאו 4K

•מסך "3.2

•מעבד DIGIC6+
•חיבור WI-FI
•GPS

•HDR

•מעבד DIGIC5+
• GPS
•חיבור WI-FI

דגםEOS800D :
•רזולוציה  18מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מסך מפרקי "3
•צילום וידאו FULL HD
•HDR
•מעבד DIGIC5

•המצלמה מגיעה בקיט /גוף
עדשה  18-55או 18-135

דגםEOS1300D :
•רזולוציה  18מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מסך "3
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד DIGIC4+
•המצלמה מגיעה בקיט עדשה 18-55

דגםEOS80D :
•רזולוציה  24.2מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מסך מגע מפרקי "3
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד DIGIC6
•חיבור Wi-Fi
•המצלמה מגיעה בקיט עדשה
 STM 18-55או STM 18-135

דגםEOS750D/ 760D :
•רזולוציה  24מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מסך מפרקי "3
•צילום וידאו FULL HD
•HDR
•מעבד DIGIC6

77
info@getter.co.il
 03-5761660מייל:
להזמנות בטל':
info@getter.co.il
 03-5761660מייל:
להזמנות בטל':

מצלמות
מצלמות קומפקטיות

דגםPOWERSHOT G3X :
•רזולוציה  20.2מגה פיקסל
•חיישן BSI-CMOS
•מסך  "3.2מתכוונן
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד DIGIC6
•מערכת מיקוד אוטומטית
•חיבור Wi-Fi

דגםPOWERSHOT G1X MARK II :

•רזולוציה  13מגה פיקסל
•חיישן CMOS
•מסך "3מתכוונן
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד DIGIC6
•מערכת מיקוד אוטומטית
•חיבור Wi-Fi
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דגםPOWERSHOT G5X :
•רזולוציה  20.2מגה פיקסל
•חיישן COMS
•מסך  "3מתכוונן
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד DIGIC6
•מערכת מיקוד אוטומטית
•חיבור Wi-Fi

דגםPOWERSHOT G7X MARK II:

•רזולוציה  20.2מגה פיקסל
•חיישן BSI-CMOS
•מסך " 3מתכוונן
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד DIGIC7
•מערכת מיקוד אוטומטית חדשה
•חיבור Wi-Fi

דגםPOWERSHOT G9X :
•רזולוציה  20מגה פיקסל
•חיישן BSI-CMOS
•מסך  "3מתכוונן
•צילום וידאו FULL HD
•מעבד DIGIC6
•מערכת מיקוד אוטומטית
•חיבור Wi-Fi

צילום
מצלמות
מצלמות קומפקטיות

דגםPOWERSHOT SX620 :

דגםPOWERSHOT SX720 :

דגםPOWERSHOT SX60 :
•רזולוציה  16.1מגה פיקסל
•זום אופטי X65
•חיישן CMOS
•מסך מפרקי "3
•מעבד DIGIC6
•חיבור Wi-Fi

דגםIXUS 180/185 :
•רזולוציה  20מגה פיקסל
•זום אופטי X10
•חיישן "1/2.3 CCD
•מסך "2.7
•צילום וידאו HD
•מעבד DIGIC4+
•מצב ECO
•חיבור WI-FI

•רזולוציה  20.2מגה פיקסל
•זום אופטי X25
•חיישן CMOS
•מסך "3
•מעבד DIGIC4+
•חיבור Wi-Fi

•רזולוציה  20.3מגה פיקסל
•זום אופטי X40
•חיישן CMOS
•מסך "3
•מעבד DIGIC6
•חיבור Wi-Fi

מגוון עדשות ופלאשים
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