CeBIT Bilisim Eurasia 2007: AgfaPhoto dijital fotoğraf
makineleri ile her şey görüş alanında
plawa, üç inç ekranlı AgfaPhoto dijital fotoğraf makinesi ürün
serisini sunar
Uhingen, 2 Ekim 2007. plawa, Istanbul’daki CeBIT Bilisim
Eurasia 2007 fuarinda, DC-8338i, DC-8330i ve DC-1338i
modellerini içeren yeni bir AgfaPhoto dijital fotograf makinesi
ürün ailesini sunacak. 8,0 ya da 10,0 mega piksele kadar olan en
son nesil CCD sensörler göz alıcı fotoğraflar sağlıyor.
Yeni AgfaPhoto modelleri, ön-izleme ve oynatma için 230.000
piksel sağlayan üç inçlik geniş TFT LCD ekranlara sahip. Yüz
izleme işlevi üç farklı yüzü otomatik olarak tespit ediyor ve uygun
pozlama otomatik olarak ayarlanıyor. Dijital bir resim sabitleyici
ise bulanık resim riskin azaltıyor ve gerçekte kaçınılması zor
olan doğal sarsıntıları otomatik olarak ortadan kaldırıyor.
Azami ISO 1600 duyarlılık sayesinde, kötü ışık koşullarında bile
resimler düzgün olarak pozlanır. Çubuk grafik ekranı görüntünün
parlaklık dağılımını belirtir ve hevesli fotoğrafçılara olası yanlış
ışıklandırmaları gösterir.
AgfaPhoto DC-8338 ve DC- 8330i modelleri, 8 mega piksel
çözünürlüğe sahiptir. Çok yönlü 3x zoom lensi sayesinde,
fotoğrafı çekilen nesne kolayca yaklaştırılabilir. Bu, 35mm
kameralar için 37,5 ila 122,5’e eşdeğerdir. Entegre ASM işlevi,
deneyimli fotoğrafçılara diyafram açıklığını ve pozlama süresini
manuel olarak ayarlama olanağı verir.
AgfaPhoto DC-8330i modeli sağlam, gümüş rengi kompakt bir
kasaya sahiptir ve iki adet AA-boyutu pil sayesinde son derece
esnek kullanımlıdır; zayıflayan piller herhangi bir dükkan ya da
süpermarkette bulunabilecek sıradan piller ile her zaman
değiştirilebilir.
AgfaPhoto DC-8338i ve DC-1338i modelleri, 10 mega piksel
çözünürlüge ve ince siyah metal bir kasaya sahiptir.
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Bu üç AgfaPhoto modelinin bellekleri, SDHC bellek kartları
kullanılarak dört Gigabyte’a kadar çıkarılabilir. 21 adet önceden
ayarlanmış program ve on adet resim çerçevesi, yaratıcı
serbestliği arttırır. Ayrıca, 30 fps’ye kadar sarsıntısız VGA- video
klipler kaydetmenize olanak verir.
Paket içeriğine, bir taşıma çantası, kayış, resimleri PC ya da
TV’ye aktarmak için USB ve AV kablosu ile bir yazılım CD’si
dahildir. AgfaPhoto DC-8330i modeli iki adet AA-boyutu pil içerir.
DC-8338i ve DC-1338i modelleri ise sarj edilebilir bir Lityum-Iyon
pil ve sarj cihazi ile birlikte verilmektedir.

AgfaPhoto DC-8330i, DC-8338i ve DC-1338i modelleri,
Ekim 2007’den itibaren 199, 229 ve 249 euro (% 18 KDV
dahil) önerilen perakende fiyatları ile piyasaya sunulacaktır.
2 ile 7 Ekim arasında, plawa mevcut AgfaPhoto dijital fotoğraf
makinelerini CeBIT Bilişim Eurasia’da Salon 3, Stand 3-220-B'de
sergileyecektir.
Aşağıdaki adresten, yüksek çözünürlüklü bir AGFAPHOTO logosunun
yanı sıra yüksek çözünürlüklü ürün resimlerini ve Word belgesi olarak
bu basın bildirisini indirebilirsiniz:
www.panama-pr.de/download/agfaphotoCebitBilisim.zip .
Şirketler:
plawa-feinwerktechnik GmbH & Co.
Şirket 1969 yılında kurulmuş ve slayt çerçeveleri ve film rulolarında
uzman olarak hızla büyüyerek Alman pazarında bir lider konuma
gelmeyi başarmıştır. 2000 yılında, dijital fotoğrafçılık alanına girmiştir.
Şirket günümüzde AgfaPhoto dijital fotoğraf makinelerinin dağıtımını
yapmaktadır. plawa portföyünde dijital müzik, portatif TV ve video gibi
son moda ürünler mevcuttur. plawa mega mağazalara, fotoğraf
malzemesi satıcılarına ve süpermarketlere hem stok hem de
kampanya ile ilgili ürünler temin etmektedir. plawa, CIPA’nın – Japonya
Kamera ve Görüntüleme Ürünleri Birliği (www.cipa.jp) – bir üyesidir.
www.plawa.com
AgfaPhoto Holding GmbH, Agfa-Gevaert NV & Co. KG’nin AgfaPhoto
markasinin lisans sahibidir. Dijital fotograf makinelerine ait münhasir
alt-lisans, AgfaPhoto Holding GmbH tarafindan plawa’ya verilmistir.
MOSS Ltd.Şti
Şirket 1999 yılında kurulmuştur. 2007 yılında, plawa ürünlerinin Türkiye
tek yetkili dağıtıcılığını üstlenmiştir.
www.moss.com.tr
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