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Megérkezett a Canon PowerShot G9 X Mark II 

 

PowerShot G9 X Mark II 

 

Budapest, 2017. január 4. – A Canon ma mutatta be a haladó fotósok számára 

tervezett, 2015-ben piacra dobott PowerShot G9 X profi kompakt 

fényképezőgépének új, Mark II-es típusjelzésű, továbbfejlesztett változatát. 

A Canon PowerShot G9 X Mark II továbbra is kompakt kivitelben készül, ám elődjénél 

gyorsabb, akár 8,2 fps-os sorozatfelvételre képes. Az új kompakt kamera vázában 1.0 

formátumú, 20,1 megapixeles képfelbontású szenzor, illetve a Canon DIGIC 7-es 

képfeldolgozó processzor gondoskodik az élmények tökéletes megörökítéséről.  

Elődjéhez hasonlóan a Mark II-es modell is követi a G9 X minimalista dizájnját, ám az 

új típus alumínium gépháza negyedével kompaktabb az elődnél. Mivel a Mark II-es 

típus tömege csupán 206 gramm, akár zsebben is kényelmesen hordozható, kezelése 

pedig a hátoldalon lévő LCD érintőképernyőn keresztül nagyon egyszerű, a záridőt, 

a rekeszt és a zoomot pedig kényelmesen lehet állítani személyre szabható 

objektívvezérlő tárcsával.. 

Még jobb képminőség az új szenzorral és processzorral 

A DIGIC 7 processzornak és az új CMOS szenzornak köszönhetően a G9 X Mark II 

elődjénél is jobb képminőséget kínál még gyenge fényviszonyok között is. Fejlett 
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képstabilizátora pedig lehetővé teszi s, hogy akkor is éles képeket készítsen, ha 

nincs mód stabilan kézben tartani a fényképezőgépet, mivel a dupla érzékelős 

stabilizátor 3,5 fényértéknyi előnyt biztosít az exponálás során. 

Az  új modell tökéletesen alkalmas spontán pillanatok megörökítésére, hiszen 0,14 

másodperc alatt fókuszál, és másodpercenként 8,2 képkockát tud készíteni. A 28 

mm-es nagylátószögű objektív és a háromszoros optikai zoom rengeteg szituáció 

megörökítését teszi lehetővé a  PowerShot G9 X Mark II-vel a tájképektől egészen 

a portréfotózásig.  

Gyönyörű képek éjjel-nappal 

A gép tervezésekor az is fontos szempont volt, hogy különböző fényviszonyok közt 

egyaránt jó minőségű képeket rögzítsen: az új képérzékelő szenzor a kevés fénynél 

készülő fotókon is kisebb képzajt eredményez, megnövelt dinamikatartományának 

köszönhetően pedig éjjel-nappal tökéletesen működik.  

A nagy, f/2.0 fényerejű objektív nagyobb szabadságot biztosít a fotósnak, így 

alacsonyabb ISO-értékekkel és rövidebb záridővel is nyugodtan lehet kísérletezni, 

valamint lenyűgőző, elmosódott hátterű fotókat készülhetnek. Látványos 

lehetőség, hogy az új Auto ND filter (neutrál denzitás szűrő) használatával 

mesterségesen korlátozni lehet a képérzékelő szenzorra jutó fény mennyiségét, így 

hosszabb záridő használata is lehetséges a kép túlexponálása nélkül. 

Amilyen kicsi olyan nagy videóban 

A DIGIC 7 processzor a full-HD felbontású videó rögzítésekor is kiemelkedő 

teljesítményt nyújt, mivel továbbfejlesztett témakövető algoritmusának 

köszönhetően a váratlan mozdulatok és az arckifejezések is élesek, jól kivehetőek 

lesznek a felvételen. 

A dinamikus képstabilizátor a mozgófilm felvétele során is segíti a felhasználót és 

kompenzálja a kéz remegését. A PowerShot G9 X Mark II már beépített time lapse 

funkciót is kínál egy sor egyéb kreatív mód mellett. 

Wifin és Bluetoothon át is kommunikál 

A Canon PowerShot G9 X Mark II dedikált wifi-gombot találunk, amellyel azonnal 

bekapcsolható a fotók vezeték nélküli átvitele akár a Canon Connect Stationre, 

akár okostelefonra vagy táblagépre. A gép támogatja a dinamikus NFC-t, ezért 



 
 

egyszerűen össze lehet párosítani mobil eszközzel, tudása pedig Bluetooth-

támogatással bővült: ez utóbbi funkció révén a fotókat akkor is el lehet érni mobil 

eszközről, ha a fényképezőgép mondjuk a táskában van. Természetesen lehetőség 

van az okostelefonról való távexponálásra is, az USB-n keresztüli töltés pedig utazás 

során praktikus. 

A CANON POWERSHOT G9 X MARK II legfontosabb újdonságai: 

 Prémium képminőség szinte bármilyen fényviszony mellett, a gép kompakt 

mérete ellenére 

 Fejlett képstabilizátor, nagy fényerejű objektív 

 28 mm-es nagylátószög és 3-szoros optikai zoom 

 Pazar minőségű full-HD videók felvétele 

 Wifi-, NFC-, és Bluetooth-támogatás 

 pített time lapse funkció 

 

 

 

Canon Hungária Kft.   

Kováts Botond  

tel.: 237-5990  

e-mail: botond.kovats@canon.hu 

A Canon Europe-ról 

Az 1937-ben alapított Canon Inc. a világ 116 országában van jelen. Az EMEA-térségben hozzávetőlegesen 18 000 

alkalmazottat foglalkoztatunk 20 országban működő telephelyeinken. 2014-ben a Canon EMEA nettó értékesítése a 

Canon globális értékesítési bevételeinek 29,3%-át (1090 milliárd jen ) tette ki. A magyarországi leányvállalat, a több 

mint 150 fős Canon Hungária Kft. 1994. óta működik Magyarországon.  

A Canon fejlesztéseinek elsődleges célja, hogy felhasználóink magán- és üzleti életét gazdagítsuk képalkotási 

megoldásaink révén. A Canon kínálatában megtalálhatóak az amatőr és hivatásos fotósokat célzó 

fényképezőgépek és megoldások, ide sorolva a televíziós műsorgyártáshoz és -szóráshoz alkalmas kamerákat és 

objektíveket is; a kézi videokamerák és a projektorok; a menedzselt nyomtatási szolgáltatások; az üzleti folyamatok 

kiszervezése, illetve menedzselése; a hálózati videokamerák és –megoldások; a képtárolási megoldások; a 

nyomtatók, lapolvasók és többfunkciós eszközök; a nagy formátumú nyomtatók, kereskedelmi célú nyomtatók és 

digitális nyomdagépek a hivatásos nyomdaipari vállalkozások számára; az orvosi képalkotó berendezések és 

megoldások.  

A cég mindennapi működését a Kyosei filozófia határozza meg, mely szerint a közjó érdekében kell egymással 

összefogva élnünk és dolgoznunk. A fenntarthatóságra vonatkozó megközelítésünk kulcsfontosságú eleme a 

stakeholderek, ügyfelek és alkalmazottak iránti elkötelezettségünknek Ezt támasztja alá az is, hogy a Canon 

megszerezte a globális ISO 14001 minősítést. 
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