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Zde jsou popsány nové funkce poskytnuté touto aktualizací firmwaru a
jejich příslušné operace.
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přiloženém disku CD-ROM.
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Poskytnuté funkce
Tato aktualizace firmwaru poskytuje nové funkce do nabídky.

Nabídka

Nové poskytnuté položky

Funkce

Režim snímání

Obrazový efekt

Volí filtr pro získání různých textur.

Nastavení

Úroveň obrysů

Zvýrazňuje obrys hloubky ostrosti
pomocí určité barvy.

Barva obrysů

Nastaví barvu používanou pro
funkci obrysů.
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Obrazový efekt
Pro získání různých textur můžete snímat s efektovým filtrem.

1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Obrazový efekt] t požadovaný režim.
Dětský
fotoaparát

Vytvoří vzhled fotografie z dětského
fotoaparátu s vinětací a výraznými
barvami.

Posterizace
(bar.)

Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní
vzhled nadměrným zdůrazněním
primárních barev.

Posterizace
(ČB)

Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní
vzhled v černé a bílé.

Pop artové
barvy

Vytvoří živý vzhled zdůrazněním
barevných tónů.

Retrofotografie

Vytvoří vzhled staré fotografie pomocí
sépiových barevných tónů a sníženého
kontrastu.

Částečná
barva (červená)

Vytvoří snímek, který zachová červenou
barvu, ale převede ostatní na černou a
bílou.

Částečná
barva (zelená)

Vytvoří snímek, který zachová zelenou
barvu, ale převede ostatní na černou a
bílou.
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Částečná
barva (modrá)

Vytvoří snímek, který zachová modrou
barvu, ale převede ostatní na černou a
bílou.

Částečná
barva (žlutá)

Vytvoří snímek, který zachová žlutou
barvu, ale převede ostatní na černou a
bílou.

High key

Vysoce
kontrastní
monochrom.

Vytvoří snímek s uvedenou atmosférou:
jasná, průhledná, éterická, jemná, měkká.

Vytvoří snímek s vysokým kontrastem
v černé a bílé.

Poznámky
• Vyberete-li [Obrazový efekt] s vybranou možností [RAW] či [RAW & JPEG], dojde
k dočasnému nastavení [Kvalita] na [Jemné].
• Při výběru [Částečná barva (červená)], [Částečná barva (zelená)], [Částečná barva (modrá)] nebo
[Částečná barva (žlutá)] a v závislosti na podmínkách snímání nebo subjektu zachovat vybranou
barvu.
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Úroveň obrysů
Zvýrazňuje obrys hloubky ostrosti pomocí určité barvy v ručním zaostření. Tato
funkce umožňuje snadno ověřit zaostření.

1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Úroveň obrysů] t požadované nastavení.
Vysoká

Nastaví vysokou úroveň obrysů.

Střední

Nastaví střední úroveň obrysů.

Nízká

Nastaví nízkou úroveň obrysů.

Vypnuto

Nepoužívá funkci obrysů.

Poznámky
• Úroveň obrysů se liší v závislosti na objektu, podmínkách snímání či použitém objektivu, protože
fotoaparát usuzuje, že ostré oblasti jsou zaostřeny.
• Obrysy hloubky ostrosti nejsou zvýrazněny, když je fotoaparát připojen pomocí kabelu HDMI.
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Barva obrysů
Nastaví barvu používanou funkcí obrysů v ručním zaostření.

1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Barva obrysů] t požadované nastavení.
Bílá

Zvýrazní obrysy bíle.

Červená

Zvýrazní obrysy červeně.

Žlutá

Zvýrazní obrysy žlutě.

Poznámka
• Tuto položku nelze nastavit při nastavení [Úroveň obrysů] na [Vypnuto].
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