
โหมดฉากพ
ิเศษ

โหมดการถ่ายภาพ

ฟิลเตอร์สร้างสรรค์

ค้นหาโหมดที่เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ

นําเสนอภาพถ่ายของคุณในรูปแบบที่สนุกสนาน

สามารถใช�ได้ในกล้อง Canon บางรุ่นเท่านั�น
* โหมดดวงดาวสามารถใช�ไดเ้ฉพาะ PowerShot S120, G16, G7 X, G3 X และ G1 X Mark II เทา่นั�น
**Star Portrait สามารถใช�ได้เฉพาะ PowerShot G7 X และ G1X Mark II เท่านั�น

*ในกล้องบางรุ่นเท่านั�น สามารถใช�ได้ทั�ง IOS และ AndroidTM

โหมดดวงดาว*

Star Nightscape สาํหรบัถา่ยภาพ
ทิวทัศน์ยามคํ่าคืนที่มีท้องฟ�าพร่างดาว
Star Time-Lapse Movie สําหรับ
ถา่ยภาพเคลื่อนไหวของการเคลื่อนที่ของ
หมู่ดาว Star Trails สําหรับถ่ายภาพ
การเคลื่อนที่ของดวงดาวบนทอ้งฟ�า
Star Portrait** สาํหรบัภาพถา่ยบุคคล
ที่มีดวงดาวเป�นแบ็คกราวด์

Nostalgicซอฟต์โฟกัส

สร้างเอฟเฟ�กต์ชวนฝันด้วยการทํา
ให้แบ็คกราวด์และตัวแบบดูนุ่มนวล

สร้างเอฟเฟ�กต์เก่าแบบย้อนคืนสู่
วันวานได้ตั�งแต่โทนสีซีเปียจนถึง
ขาวดํา

Super Vivid เอฟเฟคกล้องรูเข็ม

เพิ่มความเข้มของสีในระดับต่างๆ 
เพื่อให้ภาพมีสีสันสดใสยิ่งขึ�น

ทําให้ด้านบนและด้านล่างภาพเบลอ
เพื่อให้วัตถุที่ถ่ายดูเหมือนแบบ
จําลองย่อส่วน

โหมดกีฬาโหมดภาพพอร์ตเทรต

โฟกัสที่ตัวแบบ และเบลอฉากหลัง
เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวแบบ

ใช�ความเรว็ชัตเตอรส์งูเพื่อถา่ยภาพ
ตัวแบบที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว

โหมดทิวทัศน์ โหมดดอกไม้ไฟ

เพิ่มระยะชัดของภาพเพื่อแสดง
ความกวา้งของเสน้ขอบฟ�าที่อยูไ่กล
ได้อย่างคมชัด

ช่วยให้สามารถถ่ายภาพพลุให้มี
สีสันสดใสได้

โหมดหิมะ

ขจัดเงาดํามืดที่ตัวแบบและเฉดสี
นํ�าเงินเพื่อภาพที่สดใสในฉากที่มี
หิมะปกคลุม

4 โหมด: 

เช่ือมต่อ ถ่ายโอน แชร์

คุณสมบัติ Wi-Fi สามารถใช�ได้ในกล้อง Canon บางรุ่นเท่านั�น

เช่ือมต่อกล้อง EOS, PowerShot และ IXUS ด้วยวิธีการต่างๆ1

เช่ือมต่อแบบไร้สาย!

แตะเพื่อเช่ือมต่อ!

ถ่ายภาพจากระยะไกล

 Near Field Communication (NFC): 
แตะเพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ AndroidTM ของคุณกับกล้องผ่าน Wi-Fi 
แล้วเปิดแอพพลิเคช่ัน Canon Camera Connect

 การเช่ือมต่อ Wi-Fi: 
เช่ือมต่อแล้วถ่ายโอนภาพจากกล้องไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือ
ถ่ายภาพจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช�แอพพลิเคช่ัน 
Canon Camera Connect

Wi-Fi & NFC

ถ่ายโอนและทําสิ่งอื่นๆ อีกมากมายได้ด้วยเครื่องมือสําหรับอุปกรณ์เคล่ือนที่เหล่านี�

ซิงค์เนื�อหาจากกล้อง Canon ลงบนแอพพลิเคช่ันและ
เว็บไซต์ CiG จัดเก็บและจัดการทุกสิ่งได้บนพื�นที่จัดเก็บ
ออนไลน์ส่วนตัวขนาด 10 GB นอกจากนี� CiG ยังทําให้
สามารถเช่ือมต่อไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ ได้อีกด้วย

ลงทะเบยีนบญัชี CiG เพื่อเขา้ใช�โซเชียล
เน็ตเวิร์คต่างๆ จากนั�นซิงค์บัญชี CiG 
และโซเชียลเน็ตเวิร์คกับกล้องของคุณ 
เพื่อให้สามารถอัพโหลดภาพถ่ายจาก
กล้องได้โดยตรง

2

Canon iMAGE GATEWAY (CiG)

แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ3

โซเช่ียลเน็ตเวิร์ค

ระบบเชื่อมต่อ

อวดให้โลกเห็นภาพที่คุณมองเห็นได้ใน 3 ขั�นตอน

ปุ่มเช่ือมต่อ
อุปกรณ์เคลื่อนที่

เช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อตั�งค่า Wi-Fi บนอุปกรณ์ iOS® หรือ AndroidTM และกล้องแล้ว เมื่อใด
ก็ตามที่ต้องการเช่ือมต่อก็สามารถทําได้ง่ายขึ�นด้วยปุ่ม Mobile Device 
Connect โดยจะเช่ือมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนของคุณในทันทีที่กดปุ่ม

เช่ือมต่อกล้อง
เช่ือมต่อกล้อง Canon ที่เปิดใช�งาน Wi-Fi เข้ากับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั�นใช�แอพพลิเคช่ันนี�เพื่อ:

 ถา่ยภาพจากระยะไกลโดยควบคมุผา่นสมารท์โฟนของ
คณุ ตั�งคา่คณุสมบตัติา่งๆ เช่น ซูม* โฟกสั และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย  

 ถ่ายโอนภาพถ่ายและเพิ่มข้อมูล GPS

กล้องกับกล้อง

หลังจากตั�งค่า Wi-Fi แล้ว ให้เช่ือมต่อกล้องทั�งสองตัวโดยลงทะเบียนกล้อง
ตัวแรกไปยังกล้องอีกตัว จากนั�นก็สามารถถ่ายโอนและแชร์ภาพถ่ายและ
วิดีโอระหว่างกล้องทั�งสองตัวได้ง่ายๆ

Wi-Fi

CAMERA ACCESSORIES

เก็บอุปกรณ์ให้พร้อมถ่ายภาพในทุกสถานการณ์

อุปกรณ์เสริม เคส และกระเป๋ามีเฉพาะกล้อง Canon 
บางรุ่นเท่านั�น

กระเป๋ากล้อง

กระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าสะพายหลัง

เคสกล้อง 
PowerShot G7 X

PowerShot
G3 X Case

เคสกล้อง PowerShot
G1 X Mark II

กระเป๋ากล้องคลาสสิค

เคสกล้อง PowerShot 
SX700/SX710 HS

เคสกล้องคอมแพค

กระเป๋ากล้อง PowerShot N2 
สําหรับผู้หญิง

กระเป๋าสะพายหลัง

สิ ่งที ่ขาดไม่ได้ของ Canon สําหรับการเดินทาง

สบายใจกับบริการที่เพิ่มความอุ่นใจให้กับ
ผูใ้ช�ผลติภณัฑแ์คนนอนหากตอ้งเดนิทาง
ไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย ด้วยแผน
คุ้มครองกล้องแคนนอน Canon Asia 
Traveller Protection Programme (ATPP)
และศูนย์ซ่อมระดับมืออาชีพคอยให้
บริการใน 12 ประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ 
Canon ของคุณได้รับการดูแลเป�นพิเศษ 

แผนคุ้มครองกล้อง CANON 
เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.canon-asia.com/atpp

บรษิัท แคนนอน มารเ์ก็ตติ�ง (ไทยแลนด)์ จาํกดั
98 อาคาร สาทรสแควรอ์อฟฟิศทาวเวอร์ ชั�น 22-24 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500
www.canon.co.th

ถ่ายโอน

เลนส์ EF

มองโลกผ่านมุมมองเปอร์สเป�คทีฟ
ใหม่ๆ ด้วยเลนส์ Canon หลาก
หลายรุ่น ตั�งแต่มุมกว้างอัลตร้าไวด์
จนถึงซูมเทเลโฟโต้ระดับสูงพิเศษ 
ครอบคลุมทุกความเป�นไปได้ในการ
รังสรรค์ภาพถ่ายที่งดงามสะดุดตา

Connect Station CS100
แบค็อพัไฟลภ์าพ และวดิโีอจากกลอ้ง
และดไีวซต์า่งๆ ดว้ยความจุที่มาก
ถงึ 1 TB และยังโชว์ภาพหรือวิดีโอ
บนหน้าจอทีวี แชร์ไปยังกล้อง
แคนนอน ดีไวซต์่างๆ หรืออัพโหลด
ไปยงัออนไลน์ได้อีกด้วย บนเทคโนโลยี
เช่ือมต่อแบบไร้สายของ CS100 เพื่อ
ความสะดวกสบายสูงสุดของคุณ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
 แฟลชซีรีย์ Speedlite EX           
 รีโมทคอนโทรลไร้สาย                                  
 เครื่องรับสัญญาณ GPS         
 ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์  
 EVF-DC1
 ไม้เซลฟี

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!

คู่มือถ่ายภาพ
à¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

เคล็ดลับ โหมด
และคุณสมบัติของกล้อง

ท่องโลกกว้าง

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!

ใหม่



  

ชมสีสันในวันที ่โลกแย้มบานในช่วงมีนาคมถึงพ
ฤษภาคม

เลนส์มาโคร

เลนส์มุมกว้าง

รีโมทคอนโทรล

แวะชมดอกซากุระบานสะพรั่งที่สวนจิโดริกะฟุจิอันเลื่องช่ือ
ในโตเกียว หรือเยี่ยมชมสวนเคอเคนฮอฟในอัมสเตอร์ดัม 
ที่มีทุ่งดอกทิวลิปเรียงรายสุดลูกหูลูกตา

ใช�เลนส์มาโครสําหรับการ
ถ่ายภาพที่มีระยะใกล้มาก
เป�นพิเศษ เพื่อเก็บราย
ละเอียดอันน่าทึ่งของตัวแบบ

คงจะดไีมน่อ้ย ถา้คณุมเีลนส์
ที่ขยายมุมมองภาพใหก้วา้งขึ�น
ซ่ึงจะช่วยเน้นให้โฟร์กราวด์
เด่นขึ�น พร้อมกับเก็บภาพ
ในแบค็กราวดไ์ดก้วา้งและ
คมชัดกวา่ เหมาะสาํหรบัการ
ถา่ยภาพทวิทศัน์

คุณสามารถใช�รีโมทคอนโทรลกล้อง
หรือแค่ติดตั�งแอพพลิเคช่ัน Camera 
Connect บนสมาร์ทโฟน เพื่อสั่งการ
กล้อง และสั่งชัตเตอร์กล้องได้จาก
ระยะไกล นอกจากจะช่วยลดการสั่น
ไหวของกล้องแล้ว ยังสะดวกมาก
สาํหรบัการถา่ยภาพหมู ่หรอืถา่ยภาพ
เซลฟี

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ! สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!

สําหรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สิ่งสําคัญคือ
การชมสีสันและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และอุปกรณ์
ถ่ายภาพที่ต้องจัดลงกระเป๋า:

เคล็ดลับในการเตรียมอุปกรณ์3 

ซูม 65 เท่า พร้อมเลนส์มุมกว้างในตัว
ที่สามารถเก็บรายละเอยีดของฉากหลังท่ี
กว้างขวางได้ Wi-Fi ช่วยใหค้ณุแชรภ์าพ
ถา่ยภาพจากระยะไกล และควบคมุกลอ้ง
ได้เพียงแค่ใช�แอพ Camera Connect

เลนส์มุมกว้าง 22 มม. ในโหมด Super 
Vivid เพื่อปรับสีสันของทิวทัศน์ให้เด่น
ชัดยิ่งขึ�น สร้างโบเก้ด้วยเลนส์ f/1.8 
ซ่ึงเหมาะสําหรับการถ่ายเซลฟีและภาพ
พอร์ตเทรต

PowerShot SX60 HS PowerShot G7 X

ฤดใูบไมผล
ยิิ�มรับวันใหม่

เนเธอร์แลนด์
อัมสเตอร์ดัม

ถ่ายภาพก่อนเที่ยงในขณะที่แสงแดดไม่จ้าเกินไป และใช�โหมดมาโครเพื่อเก็บ
รายละเอียดของดอกไม้ หรือใช�เลนส์ซูมเทเลโฟโต้เพื่อถ่ายดอกไม้ที่ เรียงเป�น
ทิวแถวให้รวมอยู่ภายในภาพเดียว

ใช� เลนส์มุมกว้างในโหมด Super Vivid เพื่อถ่ายภาพโฟร์กราวด์และ
แบ็คกราวด์ในสีสันสดใสสะดุดตา และจัดองค์ประกอบภาพให้มีเลเยอร์
ตามระยะทางเพื่อให้รู้สึกได้ถึงความลึก ทําให้ภาพดูมีมิติมากขึ�น

โอฮานาม ิหรอืประเพณีการชมดอกไมข้องญี่ปุ่น เป�นโอกาสใหไ้ดบ้นัทกึ
ภาพความงดงามของดอกไม้เหล่านี�ก่อนจะร่วงโรยรา
โอฮานาม ิหรอืประเพณีการชมดอกไมข้องญี่ปุ่น เป�นโอกาสใหไ้ดบ้นัทกึ
ภาพความงดงามของดอกไม้เหล่านี�ก่อนจะร่วงโรยรา
โอฮานาม ิหรอืประเพณีการชมดอกไมข้องญี่ปุ่น เป�นโอกาสใหไ้ดบ้นัทกึ

ผจญภัยในอัมสเตอร์ดัมและเยี่ยมชมสวนเคนฮอฟที่มีดอกทิวลิป
หลากสีสันทอดยาวเรียงรายไม่มีที่สิ�นสุด

ซากุระ

ทิวลิป

ญี่ปุ่น
โตเกียว

Macro

Super 
Vivid

อิตาลี
ทัสคานี

ติดตั�งกล้องบนไม้เซลฟี แล้วเลือกโหมดถ่ายภาพตัวเองที่ทําให้แบ็คกราวด์
อยู่นอกระยะโฟกัสเพื่อเน้นไปที่ตัวคุณและเพื่อน หรือถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ของตัวเองด้วยโหมดการถ่ายภาพสร้างสรรค์

ใช�มาโครใต้นํ�าเพื่อลดแสงที่สะท้อนจากคลื่น หรือเลือกสมดุลแสงขาวใต้นํ�า
เพื่อปรับแก้ความเพี�ยนของสีจากแสงที่จํากัด และแท็กภาพถ่ายด้วย GPS

ทัสคานีตอนกลางมีแนวไหล่เขาที่ อุดมไปด้วยไร่องุ่น เชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามและเงียบสงบของธรรมชาติ
ทัสคานีตอนกลางมีแนวไหล่เขาที่ อุดมไปด้วยไร่องุ่น เชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามและเงียบสงบของธรรมชาติ
ทัสคานีตอนกลางมีแนวไหล่เขาที่ อุดมไปด้วยไร่องุ่น เชิญชวนให้

หาดอองส์ ซูร์ซเซอ ดาร์ซองต์ มีแนวปะการังงดงามน่าทึ่งที่ เหมาะ
อย่างยิ่งสําหรับการดํานํ�าตื�นและค้นหาความอัศจรรย์ของโลกใต้นํ�า
หาดอองส์ ซูร์ซเซอ ดาร์ซองต์ มีแนวปะการังงดงามน่าทึ่งที่ เหมาะ
อย่างยิ่งสําหรับการดํานํ�าตื�นและค้นหาความอัศจรรย์ของโลกใต้นํ�า
หาดอองส์ ซูร์ซเซอ ดาร์ซองต์ มีแนวปะการังงดงามน่าทึ่งที่ เหมาะ

เส้นทางริมไหล่เขา

ดํานํ�าตื�น

เซย์เชลส์
ลา ดิก

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!

PowerShot D30

Underwater
Macro

Creative 
Shot

ฤดใูบไมร้ว่งเป�นช่วงเวลาที่เหมาะสาํหรบัการเดนิเลน่บนทอ้งถนน
ที่งดงามน่าหลงใหลของปารีส หรือช่ืนชมความงดงามทาง
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของลอนดอน และ
พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ อย่างเพลิดเพลิน

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้/กล้องที่
มีอัตราการซูมสูง

ขาตั�งกล้อง

ทําให้รายละเอียดสําคัญ
เห็นเด่นชัดขึ�นด้วยการแยก
ตัวแบบออกมาก่อนจะซูมไป
ที่ตัวแบบที่อยู่ไกลออกไป

เพิ่มแสงสว่างให้กับตัวแบบ
ภายใต้สภาพแสงที่มืดมัว

ถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
ภายในเมืองได้โดยไม่สั่นไหว 
หากไม่มี ให้ใช�โหมดถ่าย
กลางคืนแบบมือถือ เพื่อให้
ภาพคมชัดและสั่นไหวน้อยลง
ก็ได้

ไอแดดหน้าร้อนได้คล้อยตัวไปแล้ว ถึงเวลาที่อากาศเย็น
สบายของฤดูใบไม้ร่วงจะเข้ามาแทนที่ และเพื่อให้คุณได้
ภาพที่สวยจับใจ เราขอแนะนําให้พกอุปกรณ์เหล่านี�:
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ฤดูใบไมรวง
มุมสงบ

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!
ขนาดกะทัดรัด พร้อมประสิทธิภาพการ
ถ่ายในที่แสงน้อยที่ดีเยี่ยม โดยสามารถ
ปรับปรุงการมองเห็นให้ดียิ่งขึ�นสําหรับ
ภาพถ่ายตอนกลางคืนด้วยโหมดถ่าย
กลางคืนแบบมือถือ

PowerShot G1 X Mark II

สัมผ
ัสธรรมชาติกับการเปลี ่ยนแปลงในช่วงกันยายนถึงพ

ฤศจิกายน

ถา่ยภาพสถาปัตยกรรมของเมอืงดว้ยระบบ HS ในโหมดถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื
เพื่อให้ภาพสั่นไหวน้อยลง สําหรับการถ่ายภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของหอไอเฟล
ในยามคํ่าคืน ให้ใช�ขาตั�งกล้อง โหมดความเร็วชัตเตอร์ที่นาน หรือใช�ชัตเตอร์
ในโหมด Tv นานกว่า 10 วินาที

นอกจากเพลิดเพลินกับการลิ�มลองอาหารเลิศรสในฝรัง่เศสแล้ว 
สิ่งที่ห้ามพลาดอีกอย่างคือสัญลักษณ์ของเมืองปารีสที่มีความสูงถึง 
320 เมตรอย่างหอไอเฟล

เดนิเลน่ผา่นไฮดพ์ารค์แลว้ชมภาพอนังดงามตราตรงึใจของใบไมท้ี่กาํลงั
เปลี่ยนเป�นสีเหลืองทองที่ทําให้พื�นที่ 145 เอเคอร์นี�ดูมีชีวิตชีวาขึ�น

หอไอเฟล

สวนสาธารณะและสวนดอกไม้

อังกฤษ
ลอนดอน

ฝรั่งเศส
ปารีส

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!
มาพร้อมกับระบบซูมออปติคอลสูง 
30 เท่าและฟังก์ช่ัน Zoom Framing 
Assist - ซูมอัตโนมัติ ที่จะกําหนดการ
จัดเฟรมและตําแหน่งการซูมที่เหมาะกับ
ภาพถ่ายของคุณ

PowerShot SX710 HS
มาพร้อมกับระบบซูมออปติคอลสูง 
30 เท่าและฟังก์ช่ัน Zoom Framing 
Assist - ซูมอัตโนมัติ ที่จะกําหนดการ

Handheld
Night Scene

โหมด High Dynamic Range จะรวม 3 ภาพให้เป�นภาพเดียว เพื่อเพิ่ม
ความเปรียบต่างระหว่างหิมะกับตัวแบบ ลดเงาจากแสงสะท้อนของหิมะ
ด้วยแฟลชภายนอกที่ช่วยเพิ่มแสงให้กับตัวแบบในภาพ

ยกระดบัประสบการณก์ารชมแสงเหนอืดว้ยการใช�โหมด Star Trails เป�นเวลา
10 นาทีถึง 2 ช่ัวโมง เพื่อสร้างองค์ประกอบการถ่ายภาพเคลื่อนที่ของ
ดวงดาวโดยให้มีแสงเหนือปรากฏอยู่ในภาพ

กําแพงที่ทอดยาวกว่า 21,000 กม. ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรม
ขนาดมหึมา ซ่ึงเป�นมรดกเก่าแก่ของประเทศจีน

ร่วมผจญภัยไปกับ Northern Lights Snowmobile Safari 
แล้วเตรียมตัวที่จะต้องมนต์สะกดของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นี�

กําแพงเมืองจีน

แสงเหนือ

จีน
ปักกิ่ง

ฟินแลนด์
แลปแลนด์ 

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!
เก็บบันทึกภาพดวงดาวที่เจิดจรัส
ด้วยโหมดดวงดาวขั�นสูงและเอฟเฟ�กต์
สร้างสรรค์ 5 แบบ โดยใช�โหมด HDR 
เพื่อถ่ายทอดทุกรายละเอียดของภาพ
ถ่ายได้อย่างสร้างสรรค์

PowerShot G3 X

Star Trail

Self
Portrait

11 18 24ทางยาวโฟกัส (มม.):

ใช�ฟังก์ช่ัน Advanced Zoom Framing Assist
เมื่อมคีนถา่ยภาพใหคุ้ณ เพื่อใหภ้าพมคีวามสมดลุ
ให้แบ่งภาพออกเป�นสามส่วนแล้ววางตัวแบบไว้
บนจุดตัด

สนุกสนานท้าทายแสงแดดในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคม

เที่ยวชมเมืองทัสคานี แหล่งชมทัศนียภาพอันงดงามเป่ียม
เสน่ห์หรือเอนกายผ่อนคลายบนชายหาดใต้แสงแดดอุ่น
ที่ลาดิก

ช่องมองภาพ

ปกป�องกล้องของคุณโดย
ทาซิลิโคนกรีสบนกรอบ
เคส (โอริง) เพื่อป�องกัน
นํ�าซึมเข้า

ช่วยให้มองเห็นตัวแบบ
ในวันที่แดดจัดมากๆ 
ได้อย่างชัดเจนโดยไร้แสงจ้า
หรือแสงสะท้อน

เหมาะสาํหรบัถา่ยภาพตวัเอง
และเพื่อนๆ พร้อมทั�งฉาก
หลังได้

เพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งที่จะชาร์จพลัง
คืนความกระปรี�กระเปร่าให้กับนักท่องเที่ยว และนี่คือ
อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ควรพกติดไปด้วย:
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ฤดูรอน
ท้าลมร้อน

เหมาะสาํหรบัถา่ยภาพตวัเอง

เคสกันนํ�าสําหรับกล้อง

ไม้เซลฟี

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!
เหมาะสําหรับผู้ที่ช่ืนชอบการถ่ายเซลฟี 
เพราะสามารถอัพโหลดภาพไปยัง
สมาร์ทโฟน และโซเช่ียลเน็ตเวิร์คต่างๆ 
ได้สะดวก แค่แชร์ผ่าน Wi-Fi หรือ 
NFC ที่มีอยู่ในกล้อง

PowerShot N2

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของฤดูหนาวในปักกิ่ง หรือขึ�นเครื่องไป
แลปแลนด์ที่ล้อมรอบไปด้วยออโรร่า บอเรลลีส หรือที่เรียก
กันว่าแสงเหนือ

แบตเตอรี่สํารอง

ถุงมือทัช

 ฮูดเลนส์

ถ้าการถ่ายภาพคือชีวิตของ
คุณ นี่อาจเป�นสิ่งที่ช่วยชีวิต
เลยก็ได้ เพราะแบตเตอรี่
มักจะหมดเร็วขึ�นในสภาพ
อากาศเย็น จึงควรเก็บไว้ให้
อุ่นภายในกระเป๋าของคุณ

ปกป�องนิ�วของคุณจาก
อากาศที่หนาวเย็น พร้อมๆ 
กับที่คุณจะสามารถสัมผัส
หน้าจอกล้องได้อย่าง
ง่ายดาย

ป�องกันไม่ให้เกล็ดหิมะตกลง
บนเลนส์ รวมถึงลดแสงจ้า
และแสงแฟลร์ของภาพ
ได้ด้วย

แน่นอนว่าอากาศเย็นยะเยือกเป�นนํ�าแข็งนั �นเป�นอุปสรรค
ในการถา่ยภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาํหรบักลอ้งของคณุ
ลองแพ็คอุปกรณ์เหล่านี�ไปด้วยสิ:
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ฤดูหนาว
ตะลุยสุดขอบโลก

สแกนเพื่อดขูอ้มูลเพิ่มเตมิ!
มีเลนส์และอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย 
ทั�งแฟลช Speedlite และอื่นๆ อีก
มากมาย เซนเซอร์ CMOS ขนาดใหญ่ 
24.2 ล้านพิกเซลจะบันทึกความงดงาม
ของภาพพร้อมกับรายละเอียดอันน่าทึ่ง

EOS M3

ตราตรึงกับมนต์เสน่ห์ของลมหนาวในช่วงธันวาคมถึงกุมภาพ
ันธ์

แฟลช Speedlite/แฟลชในตัว

กันนํ�าได้ลึกที่สุดถึง 25 เมตร ทนทานต่อ
สภาพอากาศได้ถึง -10°C และต้านทาน
แรงกระแทกที่ระดับ 2 เมตร อีกทั�งยังมี
โหมดปรับแสงสมดุลแสงขาว (White 
Balance) สําหรับใต้นํ�าโดยเฉพาะ เพื่อให้
คณุไดภ้าพการผจญภยัใตนํ้�าท่ีมีสสีนัสดใส


