
you can

Séria XF200 ponúka špičkovú obrazovú kvalitu, jednoduchú integráciu a 
záznam v dvoch formátoch – videokamery stvorené na vytváranie obsahu 
vo vysokom rozlíšení. Sú to výkonné nástroje pre profesionálov 
s množstvom funkcií v kompaktnom prevedení.

Kľúčové vlastnosti

•  Širokouhlý objektív s 20x zoomom a clonou f/1,8 ponúka možnosť zachytiť úžasné zábery 
na veľkú vzdialenosť

•  Snímač HD CMOS Pro poskytuje výnimočnú obrazovú kvalitu, dokonca aj pri slabom svetle

•  Kompaktná a ľahká konštrukcia s 3 ovládacími prstencami objektívu a otočným držadlom 

•  Hľadáčik s displejom OLED a 1,23 mil. bodov umožňuje presné monitorovanie 

•  Jednoducho zdieľajte obsah prostredníctvom vstavaných rozhraní Wi-Fi alebo Ethernet a 
zaznamenávajte náhľadové súbory priamo na iné zariadenia

•  Záznam v dvoch formátoch: vysielací štandard- kodek MPEG2 s dátovým tokom 50 Mb/s 
a MP4 v rozlíšení HD alebo SD

•  Konektory 3G-SDI s technológiami Genlock a Timecode na integráciu so systémami 
multi-cam*

•  Gamma so širokým dynamickým rozsahom umožňuje predchádzať preexponovaniu

•  Zaznamenávanie 4-kanálového zvuku, 2 vstupy XLR 

•  Režim infračerveného snímania s vylepšenou infračervenou lampou

* Len model XF205.

Rozmery (Š x V x H) 
Pribl. 160 x 201 x 353 mm (vrátane 
clony objektívu s krytom, očnicou a 

držiakom mikrofónu)

Obsah balenia
XF205/XF200, kompaktný napájací 
adaptér CA-930, akumulátorová 
batéria BP-955, bezdrôtový ovládač 
WL-D6000, napájací kábel DC 
DC-930, sieťový kábel, clona objektívu 
s krytom, držiak na mikrofón, očnica, 
disk s nástrojom na importovanie dát

Vytvárajte obsah v kvalite 
televízneho vysielania 
pomocou profesionálnych 
nástrojov vhodných pre 
každého



Vďaka širokouhlému objektívu s ohniskom 
26,8 mm a 20x zoomom budete bližšie 
k akcii, pričom dynamický optický stabilizátor 
obrazu vyrovná otrasy v 5 smeroch, vďaka 
čomu získate mimoriadne stabilné zábery. 

Snímač HD CMOS Pro od spoločnosti Canon 
v kombinácii s procesorom DIGIC DV 4 
zaručujú úžasnú kvalitu obrazu, dokonca aj pri 
slabom svetle, ako aj výnimočný dynamický 
rozsah a realistickú reprodukciu farieb. 

Gamma so širokým dynamickým rozsahom 
pomáha pri redukovaní preexponovania, 
zatiaľ čo režim infračerveného snímania 
zabezpečuje, že videokameru môžete bez 
problémov používať aj v noci – ideálne pre 
dokumentaristov snímajúcich vo voľnej 
prírode.

Kvalitu obrazu dopĺňajú pokročilé zvukové 
funkcie s podporou zaznamenávania 
4-kanálového zvuku s lineárnou moduláciou 
PCM.

Záznam v rozlíšení Full HD možno ukladať 
na dve karty CF pomocou kodeku MPEG2 
s dátovým tokom 50 Mb/s a vo formáte MP4 
na kartu SD v rozlíšení Full HD alebo nižšom 
– ideálne pre prípady vyžadujúce si rýchle 
prenosy súborov, ako je to napríklad 
v spravodajstve. Náhľadové verzie súborov 
s nízkym rozlíšením dokonca môžete priamo 
prehrávať na inom zariadení, ako je napríklad 
inteligentný telefón.

NázOV pROduKtu Kód MeRcuRy Kód eAN

XF205 9592B006AA 8714574622965

XF200 9593B006AA 8714574623016
NázOV pROduKtu Kód MeRcuRy Kód eAN

Akumulátorová batéria Canon BP-955 4587B002AA 4960999671406

Napájací systém Canon CA-930 4589B003AA 4960999671475

Napájací systém Canon DC-930 4590B001AA 4960999671512

Dosiahnite dokonalý záber v akýchkoľvek podmienkach

Systém 
pokročilého 
zobrazovania 
spoločnosti Canon
Videokamery série XF200 ponúkajú pokročilý zobrazovací systém 
schopný snímať výnimočné zábery a odozvu, vďaka ktorej sa 
vysporiadate s akoukoľvek situáciou pri snímaní.

Videoobjektív Hd
Tento objektív ponúka 
výkonný 20x zoom a 
možnosti širokouhlého 
snímania, vďaka ktorým 
ho možno používať na 
širokú škálu účelov.

univerzálne možnosti 
záznamu
Funkcia záznamu v dvoch formátoch 
série XF200 poskytuje flexibilitu, 
rýchlosť a zabezpečenie dát. Záznam 
možno nahrávať súčasne v dvoch 
rôznych formátoch, vďaka čomu 
získavate okamžité zálohovanie a 
alternatívne možnosti dodania.

Integrujte a zdieľajte
Konektory 3G-SDI s technológiami 
Timecode a Genlock umožňujú 
modelu XF205 bezproblémové 
pripojenie k štandardizovanému 
vysielaciemu vybaveniu.

3,5-palcový panel OLed
Obrazovka OLED s rozlíšením 1,23 mil. bodov je 
dobre viditeľná dokonca aj na priamom slnečnom 
svetle, pričom ponúka lepší čas odozvy, rozlíšenie, 
kontrast a reprodukciu farieb než ekvivalenty 
s technológiou LCD. Veľkorysý elektronický hľadáčik 
veľkosti 1,14 cm má 1,23 milióna bodov a môžete 
ho nakláňať až o 68°, aby sa lepšie prispôsobil 
rôznym polohám pri snímaní.

Vstavané možnosti pripojenia
Zdieľanie obsahu je vďaka vstavaným 
rozhraniam Wi-Fi a Ethernet hračkou. 
Záznam možno prezerať na inom 
zariadení, ako je napríklad tablet alebo 
inteligentný telefón, alebo priamo 
prenášať prostredníctvom protokolu 
FTP. Tieto možnosti pripojenia zároveň 
umožňujú ovládanie na diaľku 
prostredníctvom webového 
prehľadávača alebo káblového 
diaľkového ovládača RC-V100 od 
spoločnosti Canon.

pohodlie a presné ovládanie
Kompaktné rozmery, decentné 
prevedenie a jednoduché používanie 
vďaka 3 ovládacím prstencom 
objektívu a otočnému držadlu. Séria 
XF200 navyše ponúka široké možnosti 
monitorovania vo vysokej kvalite.

Zaostrovací 
prstenec

Clonový 
prstenec

Prstenec 
zoomu

2x slot na kartu cF, 1x slot na 
kartu Sd 
Súbory MXF možno zaznamenať na 
dve karty CF a súbory MP4 možno 
nahrať na kartu SD. Dvojslotové 
nahrávanie súborov MXF a 
nahrávanie súborov MP4 na kartu SD 
možno realizovať simultánne, aby sa 
zabezpečilo spoľahlivé zálohovanie 
snímania.
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Technické parametre:

ObRAzOVý SNíMAč

Snímač HD CMOS Pro typu 1/2,84
Filter Filter primárnych farieb RGB (pole Bayer)

Celkový počet pixelov 3,09 megapixela (2 208 x 1 398)
Efektívny počet pixelov na snímač 2,91 megapixela (2 136 x 1 362)

ObjeKtíV

Pomer zoomu 20x optický
Ohnisková vzdialenosť 3,67 – 73,4 mm (35 mm ekvivalent: 28,8 – 576 mm)¹

Minimálna vzdialenosť zaostrenia 60 cm (v celom rozsahu zoomu); 10 mm (nastavenie širokouhlé MAKRO)
Filter ND Vstavaný gradačný neutrálny šedý filter

Ovládanie zoomu Kolískové ovládače zoomu na tele a rukoväti; 
voliteľné manuálne ovládanie zoomu/zaostrenia prstencom na objektíve; 
k dispozícii sú voliteľné režimy vysokorýchlostného a jemného zoomu.

Rýchlosť zoomovania Kolískový ovládač zoomu: variabilná rýchlosť/fixná rýchlosť (vysoká/normálna/
nízka, dostupných 16 nastavení úrovne rýchlosti v každom režime);
Zoom na rukoväti: fixná rýchlosť (vysoká/normálna/nízka, dostupných 
16 nastavení úrovne rýchlosti v každom režime)
Prstenec zoomu: podľa rýchlosti používania

Ovládanie zaostrenia Manuálne ovládanie pomocou zaostrovacieho prstenca, automatické (okamžité 
automatické zaostrenie (AF), stredné AF, TV AF, AF s detekciou tváre, AF len pre 
tváre), AF zatlačením

Ovládanie clony Ovládanie prstencom; plne automatické
Rozsah clony f1,8 – f16
Priemer filtra 58 mm

Prvky/skupiny objektívu 12/10
Lamely clony 8-lamelová kruhová clona

Systém stabilizácie obrazu Dynamická stabilizácia obrazu a zosilnená stabilizácia obrazu, 5-osá stabilizácia 
obrazu

Digitálny zoom/telekonvertor 1,5x; 3x; 6x

NAHRáVANIe

Médiá na uloženie videa Pamäťové karty Compact Flash typu 1 (2 sloty na kartu), karta SD x 1
Možný záznam v dvoch formátoch, dvojslotové (simultánne) nahrávanie a 
striedavé (nepretržité) nahrávanie

Typ UDMA4, 30 MB/s alebo viac (40 MB/s alebo viac pri zrýchlenom/spomalenom 
nahrávaní)
Karta SD triedy 4 alebo vyššej, na nahrávanie vo formáte MP4 s dátovým tokom 
35 Mb/s sa odporúča trieda 6 a 10

Doba nahrávania 128 GB karta CF: až do 320 min. (1080/50i pri 50 Mb/s)
128 GB karta SD: až do 8 h (MP4/50P pri 35 Mb/s)

Formát súboru záznamu Material eXchange Format (MXF) na kartu CF, MP4 na kartu SD
Formát nahrávania MpeG-2 Long GOp

50 Mb/s CBR (4:2:2) MPEG-2 422P@HL;
35 Mb/s VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL;
25 Mb/s CBR (4:2:0)  MPEG-2 MP@H14
Mp4: MpeG-4/AVc/H.264
35/24/17/9/3 Mb/s;
Všetky režimy, premenlivý dátový tok, vzorkovanie farieb - 4:2:0

Frekvencia snímania záznamu  
(Režim PAL)

MXF
50 Mb/s: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p;
35 Mb/s: 1920 x 1080/50i, 25p; 1440 x 1080/50i; 1280 x 720/50p, 25p;
25Mb/s: 1440 x 1080/50i, 25p
Mp4: 
35/24Mb/s: 1920 x 1080: 50p/25p
17 Mb/s: 1280 x 720: 50p
9 Mb/s: 1280 x 720: 25p
3 Mb/s: 640 x 360: 25p

Zrýchlený/spomalený záznam ÁNO (záznam len vo formáte MXF)
720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 
48, 50 sn./s; 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sn./s

Intervalový záznam ÁNO – záznam len vo formáte MXF.  2, 6 alebo 12 snímok, 25 časových 
intervalov

Záznam záberu ÁNO.  2, 6 alebo 12 snímok
Prednahrávanie (záznam do 

vyrovnávacej pamäte)
ÁNO (3 sekundy)

Otočenie snímania ÁNO.  Vertikálne/horizontálne/oboje
Médiá na uloženie fotografií Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC

Kvalita statických záberov počas nahrávania videa: 1920 x 1080 v režime 1920 x 1080 alebo 
1440 x 1080,1280 x 720; režim 1280 x 720; počas prehrávania: 1920 x 1080

pANeL

Typ Organický LED
Veľkosť 8,77 cm (3,5") organický panel EL (OLED)

Počet bodov 1,23 mil. (pribl. ekvivalent)
Nastavenia kvality obrazu Jas, kontrast, farba, ostrosť

Nastaviteľné Áno 
Monitor vlnového priebehu Áno, voliteľné zap./vyp.; líniové, líniové a bodové, pole, RGB, YPbPr

Asistencia pri zaostrení Vrcholy, zväčšenie, monitor okrajov (pomocou displeja vlnového priebehu)
Vrcholy Vrcholy 1, vrcholy 2 (pre každé k dispozícii nastavenie farby, zisku a frekvencie)

Zebra Úroveň 1, úroveň 2, Obe; Výstup cez rozhranie HD-SDI alebo HDMI
Značky Zap./Vyp. (pomer strán, bezpečná oblasť, mriežka, horizontálne, stred)

eLeKtRONIcKý HľAdáčIK

Veľkosť 1,15 cm (0,45 palca)
Počet bodov 1,23 mil. (pribl. ekvivalent)

Nastavenia kvality obrazu Jas, kontrast, farba, podsvietenie
Nastaviteľné Vertikálny sklon, až o 68°

Pozorovací uhol 28,2º 
Korekcia objektívu Dioptrie: + 2,0 až -5,5

SyStÉM RôzNe

Indikátor nahrávania ÁNO (x2)

Sánky pre príslušenstvo ÁNO (pätica bez kontaktov)
Vlastné priradenie tlačidiel ÁNO (13 nastaviteľných tlačidiel; výber z 28 funkcií)

Otočné bočné držadlo 120° uhol otáčania v 15º krokoch

INFRAčeRVeNý RežIM

Režim infračerveného snímania ÁNO (zelená alebo biela)

Vstavaná infračervená lampa ÁNO

VStupy/VýStupy

Vstup zvuku 2 vstupy XLR s fantómovým napájaním 48 V (x 2), 3,5 mm vstupný konektor 
pre mikrofón

Výstup na slúchadlá 3,5 mm stereofónny konektor
Výstup videa na monitor ÁNO (BNC HD-SDI, len výstup, len model XF205)

HDMI ÁNO (minikonektor™ HDMI, len výstup, možný výstup1 080/50p)
USB ÁNO (Mini-B, USB 2.0 vysokorýchlostné, len výstup)

Výstup 3G-HD/SD-SDI ÁNO, voliteľné (BNC, len výstup, vložený zvuk a časový kód, len model XF205)
Časový kód ÁNO (BNC, prepínateľný vstup/výstup, len model XF205)

Genlock ÁNO (BNC, voliteľná synchronizácia vstupu/výstupu, len model XF205)
LAN ÁNO, Ethernet (podpora 1000BASE-T)

Konektor AV 3,5 mm mini-konektor (len výstup pre video a zvuk)
Vstup DC ÁNO

Konektor diaľkového ovládania 2,5 mm minikonektor
Farebné pruhy ÁNO (SMPTE alebo EBU), s tónom 1 kHz

eXpOzícIA

Meranie expozície Štandardné (vážené na stred), bodové svetlo, protisvetlo 
Rozsah expozície Čaká sa na potvrdenie

Kompenzácia expozície  -2 až +2 EV 
Režim automatickej expozície Plne automatický režim

Nastavenie automatického 
ovládania zisku

Plne automatické/AGC limit/manuálne

Limit automatického ovládania zisku 3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB,12 dB,15 dB,18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 33 dB
Nastavenie zisku -6 dB/-3 dB/0 dB/3 dB/6 dB/12 dB/18 dB/24 dB/27 dB/33 dB/LADENIE (kroky 

po 0,5 dB od 0 do 27 dB). Max. 27 dB v automatickom režime

RýcHLOSť uzáVIeRKy

Režimy ovládania Plne automatické/manuálne ovládanie (Auto; Rýchlosť; Uhol; snímanie 
obrazovky (CS); Pomalá uzávierka (SLS); Pomalá uzávierka pre IR svetlo)

Rýchlosť uzávierky 1/18 až 1/2000 v závislosti od frekvencie snímania
Uhol uzávierky 11,25º až 360º v závislosti od frekvencie snímania

Pomalá uzávierka (SLS) 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (v závislosti od frekvencie snímania)
Snímanie obrazovky 50i/p: 50 až 250,51 Hz; 25p: 25 až 250,51 Hz

pRISpôSObeNý ObRAz

Uložené konfigurácie 9 (vrátane širokého dynamického rozsahu)
Úložné médium Pamäťová karta SD/SDHC

Gamma 6 prednastavených profilov
Úroveň čiernej -50 až +50

Úroveň čiernej RGB -50 až +50 pre každú farbu Č, Z, B
Gamma čiernej Nastaviteľná výška, šírka a apex
Sýtosť Low Key -50 až +50 upravuje sýtosť farieb v oblastiach s nízkym jasom

Redukcia jasných oblastí Nastavuje charakteristiky pri nadmernej expozícii (automaticky, sklon, bod, sýtosť)
Ostrosť Nastavenie pre úroveň detailov, frekvenciu detailov, potlačenie šumových 

artefaktov vplyvom vysokej ostrosti, vyváženie HV, úroveň detailov, 
signalizovanie komprimovaných jasných oblastí, pomer zložiek

Redukcia šumu Vyp., automatická, zap. (1 až 12)
Detail pokožky Úroveň efektov (nízka, stredná, vysoká), odtieň, farebnosť, oblasť, úroveň Y

Selektívna redukcia šumu Úroveň efektov (nízka, stredná, vysoká), odtieň, farebnosť, oblasť, úroveň Y
Farebné podanie Normálny 1 – 4, kino 1 – 2, matica a odtieň širokého dynamického rozsahu 

-18 – +18, farebný zisk -50 – +50
Vyváženie bielej -50 až +50 odstup pre vyváženie bielej u farieb Č, Z, M

Korekcia farieb Výber oblasti/revízia oblasti pre dve oblasti
Úroveň nastavenia -50 až +50 zap./vyp.

Klip 100 % IRE Obmedzuje výstup na 100 % po inštalačnom nastavení
Štandardy bezdrôtovej siete LAN IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)/IEEE 802.11a/n (pásmo 5 GHz)2

Podporované funkcie rozhrania Wi-Fi Spustenie/zastavenie nahrávania, 3-rýchlostné ovládanie zaostrovania, 
3-rýchlostné ovládanie zoomu, režim/nastavenie vyváženia bielej, clona, 
uzávierka, teplota farieb, priradenie tlačidla, ND Auto/Vyp.

Podporovaný prehľadávač pre  
diaľkové ovládanie

Internet Explorer 8 alebo novší, Safari (iOS), Safari (MacOS),  
štandardný prehľadávač systému Android

Ovládacie prvky diaľkového ovládania Clona, zaostrenie, vyváženie bielej, rýchlosť uzávierky, zisk, kompenzácia 
expozície, režim snímania, výber slotu, spustenie/zastavenie nahrávania

Rozlíšenie snímok v režime Live View Režim nastavenia kamery: 680 x 383; zjednodušené nastavenie: 284 x 160
Systémy autentifikácie Otvorená/WPA-PSK/WPA2-PSK

Šifrovanie WEP64, WEP128, TKIP, AES
Informácie GPS (voliteľné príslušenstvo) Zemepisná dĺžka/šírka/výška, koordinovaný univerzálny čas (UTC)

VyVážeNIe bIeLej

Automaticky ÁNO, v režime plnej automatiky
Predvoľba A, B, predvoľba (denné svetlo, žiarivka), teplota farieb

čASOVý Kód

Systém počítania Regen, RecRun, FreeRun, externé, podržať
Nastavenie východiskovej hodnoty „00:00:00:00“, voliteľné nastavenie/vynulovanie

zVuK

Nahrávanie 16-bitov, 4 kanály alebo 2 kanály (48 kHz), lineárna modulácia PCM
Ovládanie Obmedzovač zvuku, automatické/manuálne nastavenia prostredníctvom 

ovládacích prvkov na rukoväti
Tlmenie mikrofónu ÁNO

Ukazovateľ úrovne mikrofónu ÁNO

pRíSLuŠeNStVO

Obsah balenia Nástroj na importovanie dát, akumulátor BP-955, napájací kábel DC DC-930, 
kompaktný napájací adaptér CA-930, bezdrôtový ovládač WL-D6000, očnica, 
clona objektívu s krytom, držiak mikrofónu, napájací kábel. 

Voliteľné Prijímač GPS GP-E2, širokouhlý konvertor WA-H58, telekonvertor TL-H58, 
BP-975, adaptér statívu TA-100, diaľkové ovládanie zoomu ZR-2000, základňa 
na statív TB-1, prijímač GPS GP-E2, diaľkové ovládanie RC-V100, filter (58 mm) 
Protect/ND8xL/ND4xL.

RôzNe

Rozmery Pribl. 160 x 201 x 353 mm  
(vrátane clony objektívu s krytom, očnice a držiaka na mikrofón)

Hmotnosť (len kamera) XF205 – 1 560 g (3,4 lb), XF200 – 1 510 g (3,3 lb)
Hmotnosť (s plnou výbavou) XF205 – 1 960 g (4,3 lb), XF200 – 1 910 g (4,2 lb)
Rozsah prevádzkovej teploty -5 ºC až +45 ºC, relatívna vlhkosť 60 %

Poznámky pod čiarou:
¹ 26,8 mm – 576 mm pri výbere možnosti širokouhlého záberu.
² Štandard Wi-Fi závisí od dostupnosti a krajiny nákupu.
Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

  


