newss.pl

Smartfon czy aparat? Sposób na idealne zdjęcie z wakacji

Ludzie, chwile czy krajobrazy uwiecznione na klatkach aparatu to niezapomniana pamiątka z podróży. Do robienia
zdjęć na co dzień służą nam głównie smartfony, które zawsze mamy przy sobie. Wyjeżdżając na wakacje, warto jednak
zabrać również aparat fotograficzny.

Wymienne obiektywy, lusterka do selfie czy możliwość sterowania aparatem z poziomu smartfona to tylko niektóre
funkcje, które mogą okazać się przydatne podczas wakacyjnej wyprawy. Oto powody, dla których wakacyjne
wspomnienia warto uwiecznić właśnie przy pomocy aparatu!
Jakość zdjęć
Wakacje w Grecji, rowerowa wyprawa do lasu czy spacer nad morzem – aparaty kompaktowe pozwalają uchwycić
magię nawet najbardziej zapierającego dech w piersiach krajobrazu. Głębia obrazu oraz jego jakość, niemożliwa do
osiągnięcia na smartfonach, to zasługa szerokiej matrycy oraz wysokiej rozdzielczości. Fotografując aparatem, mamy
również pewność, że zdjęcia nie będą zbyt ciemne, prześwietlone ani rozmazane. Tej pewności nie dają nam niestety
aparaty w smartfonach, które bardzo często nie są w stanie uchwycić wybranego przez nas kadru.
Wytrzymałość
W trakcie podróży samolotem lub długiego dnia na plaży, istotna jest również wytrzymałość baterii. W przypadku
aparatu kompaktowego jedno ładowanie wystarcza na cały dzień pracy, podczas gdy smartfon wymaga ponownego
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podłączenia do prądu. Jeżeli więc zabierzesz na wakacje aparat, już nigdy nie umknie Ci moment wart uwiecznienia!
Co więcej, wytrzymałość obudowy w przypadku aparatu również jest wyższa, co może być niezwykle istotne podczas
fotografowania ekstremalnych momentów w trakcie wakacyjnego wyjazdu. Dzięki wyposażeniu aparatów w
szerokokątne obiektywy lub lusterka do selfie, doskonale spełniają one nawet funkcje zarezerwowane do tej pory
wyłącznie dla smartfonów.
„Aparat do robienia selfie powinien posiadać ekran, który pozwoli odchylić go w stronę użytkownika. Musi być lekki i
poręczny, aby zapewnić komfort fotografowania. Powinien mieć także szerokokątny obiektyw, by z odległości
wyciągniętej ręki objąć jak najwięcej w swoim polu widzenia. Świetnym wyborem jest więc aparat G7X MII, który
posiada wszystkie wymienione wyżej cechy. Fanów fotografii natychmiastowej zachwyci również z pewnością aparat
Zoemini C, który za pomocą wbudowanego przy obiektywie lusterka pozwoli wykonać poprawnie skadrowane selfie, a
wbudowana drukarka umożliwi natychmiastowe dzielenie się fotografiami” – wyjaśnia Rafał Prucnal, Kupiec Foto w
MediaMarkt.
Więcej niż zdjęcie
Wakacyjne wspomnienia możemy uchwycić nie tylko na zdjęciach, ale również na filmach. Aparaty pozwalają nam na
wymianę obiektywu i dołączenie do nich dodatkowych akcesoriów, takich jak mikrofon. Jeżeli nagrywamy film przy
pomocy aparatu, mamy pewność że obraz będzie stabilny, a co więcej, wysokiej jakości – większość aparatów nagrywa
bowiem w rozdzielczości 4K. Zaawansowane technologicznie aparaty nie tylko zastępują kamerę podczas wakacyjnych
wyjazdów – posiadają też serię inteligentnych rozwiązań, takich jak wykrywanie twarzy, automatyczny transfer zdjęć
na kartę pamięci czy możliwość przesłania zdjęcia na smartfon. Dzięki temu, szybko będziemy mogli podzielić się
nimi z najbliższymi, którym nie umknie ani jedno z naszych wspomnień!
Szeroki wybór aparatów i akcesoriów można znaleźć w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym
mediamark.pl. Przed zakupem warto skorzystać z fachowych porad sprzedawców, którzy pomogą w wyborze
najodpowiedniejszych produktów, dostosowanych do potrzeb użytkownika.
Przykładowe modele:
- Aparat CANON EOS M50 – doskonały wybór dla aktywnego rodzica lub fana sportów. Dzięki odpowiedniemu
procesorowi DIGIC 8, aparat umożliwia wykonanie serii zdjęć w krótkim czasie.
- Aparat CANON EOS RP Body – doskonały dla podróżnika. Lekki i intuicyjny model, wyposażony w
automatyczne tryby ustawień, dostosowane m.in. do fotografii krajobrazowej, portretowej czy trybu nocnego.
- Lustrzanka cyfrowa CANON EOS 77D BK – model dla każdego, kto ceni głębię wykonywanych zdjęć i chce
rozwijać się jako fotograf.
- POWERSHOT G7 X MARK II, POWERSHOT G9X Mark II BK – małe, kieszonkowe modele – doskonałe dla
każdego, kto ceni lekkość i wygodę użytkowanych urządzeń. Doskonałe do małej torebki lub na aktywną wyprawę.
- Aparat natychmiastowy CANON Zoemini C – błyskawicznie drukuje samoprzylepne zdjęcia. Wyposażony jest
także w lusterko, które pomoże odpowiednio skadrować selfie.
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MediaMarkt należy do MediaMarktSaturn Retail Group, europejskiego lidera dystrybucji elektroniki użytkowej i
związanych z nią usług. W ofercie MediaMarkt można znaleźć zarówno premierowe, innowacyjne produkty z
najwyższej półki, jak i popularny markowy sprzęt w najlepszych cenach oraz produkty marek własnych. Wychodząc
poza typową rolę sklepu, MediaMarkt oferuje bogaty pakiet usług dodatkowych oraz profesjonalne doradztwo, stając
się przewodnikiem w tak szybko rozwijającym się cyfrowym świecie. MediaMarkt stawia sobie za cel zapewnienie jak
najszerszego dostępu do najnowszej elektroniki, dlatego równolegle rozbudowuje internetową platformę sprzedaży
www.mediamarkt.pl oraz otwiera kolejne markety. Obecnie sieć MediaMarkt w Polsce liczy 90 placówek handlowych.
MediaMarktSaturn Polska
press box
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