ILCE-6300
α6300 Kamera med E-fattning och APS-C-sensor

Den ledande spegellösa kameramodellen Sony α6300 APS-C med utbytbara
objektiv har världens snabbaste (0,05 sek.) AF med flest AF-punkter för
fasdetektion (425), 24,2 MP Exmor® CMOS-sensor, extra brett ISO 100–51200intervall, förbättrad 4K-filminspelning och XGA OLED Tru-Finder™.
Världens snabbaste 0,05 sek. AF med flest AF-fasdetektionspunkter (425)
24,2 megapixel Exmor® CMOS-bildsensor/BIONZ X™-bildprocessor
4K-filminspelning med full pixelavläsning/utan pixelbinning förbättrar bilderna

Teknisk sammanfattning
Ikonbeskrivning

Viktiga tekniska specifikationer

Världens snabbaste (0,05 sek.) AF med flest (425) AFfasdetektionspunkter i världen
Nyutvecklad 24,2 megapixel Exmor® CMOSbildsensor
BIONZ X™-bildprocessor
Stort känslighetsomfång på ISO 100 till 51200
4K-filminspelning med full pixelavläsning/utan
pixelbinning

Objektivkompatibilitet
Objektiv med E-fattning från Sony
Sensortyp
APS-C

Vad innehåller förpackningen?
Laddningsbart batteri NP-FW50, axelrem,
kamerahuslock, lock till tillbehörssko, okularlock, mikroUSB-kabel

Sensortyp
Exmor® CMOS-sensor av APS-C-typ (23,5 x 15,6 mm
)
Antal bildpunkter (effektiva)
Ca 24,2 megapixel
ISO (ljuskänslighet)
Stillbilder: ISO 100–25600 (kan utökas till 51200), AU
TO (ISO 100–6400, valbar nedre och övre gräns), film
er: Motsvarande ISO 100–25600, AUTO (ISO 100–64
00, valbar nedre och övre gräns)
Batteritid (stillbilder)
Ca 350 bilder (sökare)/ca 400 bilder (LCD-skärm) (CIP
A-standard)
Sökartyp
XGA OLED, 1,0 cm (0,39-typ) elektronisk sökare (färg)
Skärmtyp
7,5 cm (3.0-typ) TFT-skärm i bredbildsformat

Specifikationer
Objektiv
Objektivfattning
Objektivkompatibilitet

Sensor
E-fattning
Objektiv med E-fattning från Sony

Inspelning (stillbilder)
Inspelningsformat (stillbild)

Bildstorlek (pixlar), 3:2
Bildstorlek (pixlar), 16:9
Bildstrl (pixlar), svep.
panorering

Bildkvalitetslägen
RAW-utgång
Bildeffekt

Kreativa teman

Funktioner för dynamiskt
omfång

Färgrymd

Sensortyp
Sensortyp

APS-C
Exmor® CMOS-sensor av APS-C-typ (23,5 x
15,6 mm)
Antal bildpunkter (effektiva) Ca 24,2 megapixel
Antal pixlar (totalt)
Ca 25,0 megapixel
Bildsensorns bildförhållande 3:2
Antidammsystem
Strömskyddsytbeläggning på optiskt filter och
ultraljudsvibration
Inspelning (film)

jpeg (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3format)
L: 6000 x 4000 (24 M), M: 4240 x 2832 (12 M),
S: 3008 × 2000 (6,0 M)
L: 6000 × 3376 (20 M), M: 4240 x 2400 (10 M),
S: 3008 x 1688 (5,1 M)
Vidvinkel: horisontell 12 416 x 1 856 (23 M),
vertikal 5 536 x 2 160 (12 M), Standard:
horisontell 8 192 x 1 856 (15 M), vertikal 3 872
x 2 160 (8,4 M)
RAW, RAW & JPEG, JPEG extra fin, JPEG fin,
JPEG standard
14 bitar
13 lägen: Färgreduktion (Färg, Svartvitt), Klara
färger, Retrofoto, Ofullständig färg (R, G, B, Y),
Svartvitt med hög kontrast, Leksakskamera,
Mjuk high-key, Mjukfokus, HDR-målning,
Svartvitt med fylliga toner, Miniatyr, Akvarell,
Illustration
Standard, levande, neutral, skarp, djup, ljus,
porträtt, landskap, solnedgång, nattmotiv,
höstlöv, svartvitt, sepia (kontrast (-3 till +3 steg,
färgmättnad -3 till +3 steg, skärpa -3 till +3 steg)
(stilruta 1-6 finns också)
Av, optimering av dynamisk räckvidd (Auto/nivå
(1–5)), automatisk HDR (High Dynamic Range):
Automatisk exponeringsskillnad, nivå för
exponeringsskillnad (1,0–6,0 EV i steg om 1,0
EV)
SRGB-standard (med sYCC-spektrum) och
Adobe® RGB-standard som är kompatibla med
TRILUMINOS-färg

Inspelningsformat
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat

Bildstorlek (pixlar)

Bildstorlek (pixlar), PAL

Inspelning med hög
bildhastighet
Bildprofil

XAVC S/AVCHD-format, kompatibel med
version 2.0/mp4
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: Mpeg-4
AVC/H.264, mp4: MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S: LPCM 2 kanaler, AVCHD: Dolby Digital
(AC-3) 2 kanaler, Dolby Digital Stereo Creator,
mp4: Mpeg-4 AAC-LC 2 kanaler
XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p/100 Mbit/s,
30p/60 Mbit/s, 24p/100 Mbit/s, 24p/60 Mbit/s),
XAVC S HD: 1920 x 1080 (60p/50 Mbit/s,
30p/50 Mbit/s, 24p/50 Mbit/s, 120p/100 Mbit/s,
120p/60 Mbit/s), AVCHD: 1920 x 1080
(60p/28 Mbit/s/PS, 60i/24 Mbit/s/FX, 60i/17
Mbit/s/FH, 24p/24 Mbit/s/FX, 24p/17 Mbit/s/FH),
mp4: 1920 x 1080 (60p/28 Mbit/s,
30p/16 Mbit/s), 1280 x 720 (30p/6 Mbit/s)
XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p/100 Mbit/s,
25p/60 Mbit/s), XAVC S HD: 1920 x 1080
(50p/50 Mbit/s, 25p/50 Mbit/s, 100p/100 Mbit/s,
100p/60 Mbit/s), AVCHD: 1920 x 1080
(50p/28 Mbit/s/PS, 50i/24��Mbit/s/FX,
50i/17 Mbit/s/FH, 25p/24 Mbit/s/FX,
25p/17 Mbit/s/FH), mp4: 1920 x 1080
(50p/28 Mbit/s, 25p/16 Mbit/s), 1280 x 720
(25p/6 Mbit/s)
NTSC: 1920 x 1080 (24p/ 12 Mbit/s, 30p/16
Mbit/s), PAL: 1920 x 1080 (25p/16 Mbit/s)
Ja (Av/PP1–PP9) Parametrar: Svartnivå,
Gamma (Film, Stillbild, Cine1–4, ITU709,
ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3), Svart
Gamma, Knä, Färgläge (Film, Stillbild, Bio, Pro,
ITU709 Matrix, Svartvitt, S-Gamut, SGamut3.Cine, S-Gamut3), Mättnad, Färgfas,
Färgdjup, Detaljer, Kopiera, Återställa

Filmfunktioner

Färgrymd

Lagringsprodukter

Brusreducering

Kompatibla inspelningsmedia Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PROHG Duo™, Memory Stick Micro™ (M2™), SDminneskort, SDHC-minneskort (UHS-Ikompatibel), SDXC-minneskort (UHS-Ikompatibel), microSD-minneskort, microSDHCminneskort, microSDXC minneskort
Plats för lagringsmedia
Multiplats för Memory Stick Duo™/SDminneskort

Brusreducering

Vitbalans

Skärpa

Vitbalanslägen

AWB-mikrojustering
Exponeringsvariation

Automatisk VB, dagsljus, skugga, molnigt,
glödlampa, lysrör
(varmvitt/kallvitt/dagsljusvitt/dagsljus), blixt,
färgtemperatur (2 500 till 9 900 K) och färgfilter
(G7 till M7: 57 steg, A7 till B7: 29 steg),
anpassad, under vatten
G7 till M7 (57 steg), A7 till B7 (29 steg)
3 bilder, valbara H/L

Exponering
Mätningstyp
Mätarsensor
Mätarkänslighet
Mätarläge
Exponeringslägen

Motivval

Exponeringskompensation
Automatisk (AE-)bracketing

AE-lås

ISO (ljuskänslighet)

Multi Frame NR

Ljudnivåvisning, Ljudinspelningsnivå,
Automatisk lång slutartid, HDMIinformationsskärm (på/av),
Tidkod/användarinformation, Bildprofil, Kreativa
teman, Bildeffekt, Inspelningskontroll, Dubbel
videoinspelning, Markörinställning, PAL/NTSCväljare, Gamma Display Assist
xvYCC-standarden (x.v. Colour med anslutning
via HDMI-kabel) kan användas med
TRILUMINOS®-färg

Brusreducering vid lång exponering: På/Av,
tillgänglig för slutartider längre än 1 sekund.
Brusreducering vid hög ISO-nivå:
Normal/Låg/Av, valbar
Auto/ISO 100 till 51200

Skärpetyp

Snabb hybrid-AF (AF-fasdetektion/AF med
kontrastavkänning)
Fokuspunkt
425 punkter (AF-fasdetektion)/169 punkter (AF
med kontrastavkänning)
Känslighetsomfång för skärpaEV-1 till EV20 (motsvarande ISO100 med f2,0objektiv monterat)
AF-läge
Automatisk autofokus (AF-A), Autofokus för
enstaka bilder (AF-S), kontinuerlig autofokus
(AF-C), direkt manuell skärpa (DMF), manuell
skärpa
Fokusområde
Vid (425 punkter (AF-fasdetektion), 169 punkter
(AF med
kontrastavkänning))/Zon/Center/Flexibel
spot(S/M/L)/Utökad flexibel spot/Autofokus med
låsfunktion (Vidvinkel/Zon/Center/Flexibel spot
(S/M/L)/Utökad flexibel spot)
Övriga funktioner
Låsfunktionen i autofokusläge, ögonautofokus,
skärpelås Eye-Start-AF och AF-mikrojustering
(endast tillgängligt med LA-EA2 och LA-EA4
monterat), AF-belysning (inbyggd, LED-typ,
räckvidd: Ca 0,30–3 m), AF ON
Sökare

1200-zons evaluerande mätning
Exmor™-CMOS sensor
EV-2 till EV 20 (vid motsvarande ISO100 med
f2,0-objektiv)
Flersegmentsmätning, centrerad viktning och
spotmätning
Auto (iAuto/Superior Auto), Automatisk
exponering (P), Bländarprioritet (A),
Slutartidsprioritet (S), Manuell (M), Motivval,
Sweep Panorama, Film/Hög bildhastighet
(Automatisk exponering (P)/Bländarprioritet
(A)/Slutartidsprioritet (S)/Manuell (M))
Porträtt, Landskap, Makro, Sportbilder,
Solnedgång, Nattporträtt, Nattmotiv, Handhållet
skymningsläge, Minskad rörelseoskärpa
+/- 5,0 EV (i steg om 1/3 EV eller 1/2 EV)
Gaffling: Enbildstagning/gaffling: Kontinuerlig
bildtagning eller 3/5/9 bildrutor kan väljas. Med
3 eller 5 bildrutor i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1,0 och
2,0 eller 3,0-EV, med 9 bildrutor i steg om 1/3,
1/2, 2/3 eller 1,0 EV.
Tillgänglig med AE-låsknapp. Låst när
avtryckaren trycks ned halvvägs. Kan
avaktiveras via menyn.
Stillbilder: ISO 100–25600 (kan utökas till
51200), AUTO (ISO 100–6400, valbar nedre
och övre gräns), filmer: Motsvarande ISO 100–
25600, AUTO (ISO 100–6400, valbar nedre och
övre gräns)

Sökartyp
Antal punkter
Ljusstyrkereglering (sökare)
Färgtemperaturkontroll
Täckning av synfältet
Förstoring
Dioptrijustering

-4,0 till +3,0 m -1

Ögonpunkt

Ca 23 mm från okularlinsen, 21,4 mm från
okularramen vid -1m-1(CIPA-standard)

Sökare

Grafisk visning/Visa all info /Ingen visning
/Histogram/Digitalt vattenpass
Visning bildjustering i realtid På/Av
Bildhastighetsval för sökaren Ja (1x, 2x)

LCD-skärm

Övriga funktioner

Skärmtyp
Totala antalet punkter
Ljusstyrkereglering (LCD)

Ansiktsavkänning

7,5 cm (3.0-typ) TFT-skärm i bredbildsformat
921 600 punkter
Manuellt (5 steg mellan -2 och +2), läge för
soligt väder
Justerbar vinkel
Upp: ca 90 grader, ned: ca 45 grader
Skärmväljare (sökare/LCD)
Automatisk/manuell
LCD-skärm
Grafisk visning/Visa all info /Ingen visningsinfo
/Histogram/Digitalt
vattenpass/Fotograferingsinformation för
sökarläge
Visning bildjustering i realtid På/Av
(LCD)
Fokusförstorare
5,9x/11,7x
Zebra
Ja (valbar nivå + räckvidd eller nedre gräns som
anpassad inställning)
MF-peaking
Ja (nivåinställning: hög/mellan/låg/av, färg:
vit/röd/gul)

XGA OLED, 1,0 cm (0,39-typ) elektronisk sökare
(färg)
2 359 296 punkter
Automatisk/manuell (5 steg mellan -2 och +2)
Manuell (5 steg)
100 %
Ca 1,07x (motsvarar 35 mm-kamera: Ca 0,70x)
med 50 mm objektiv vid oändligt, -1m-1

Automatisk motivinramning
Tydlig bildzoom
Smart Zoom (stillbild)
Digital zoom (stillbild)
Digital zoom (film)
PlayMemories Camera
Apps™
Objektivkompensering
Zoomringsrotera
Bildprocessor

På/På (Identifierade ansikten)/av,
Ansiktsavkänning, Ansiktsval (högsta antal
identifierade ansikten: 8)
Ja
Stillbilder/film: Ca 2x
M: Ca 1,4x, S: Ca 2,0x
L: Ca 4x, M: Ca 5,7x, S: Ca 8x
Ca 4x
Ja
Perifera skuggor, kromatisk aberration,
distorsion
Ja
BIONZ X™

Slutare

Bildstabilisering

Slutartyp

Elektroniskt styrd fokusplantyp med vertikal
travers.
Slutartid
Stillbilder: 1/4 000 till 30 s/glödlampa, filmer:
1/4 000 till 1/4 (1/3 steg), NTSC: Upp till 1/60 i
AUTO-läge (upp till 1/30 med automatisk lång
slutartid inställd), PAL: Upp till 1/50 i AUTO-läge
(upp till 1/25 i läge för automatiskt lång slutartid)
Blixtsynk. Hastighet
1/160 sek
Elektronisk främre slutarridå Ja, På/Av
Tyst fotografering
Ja, På/Av

SteadyShot

Blixt

Enhet

Styrning av blixt
Blixtkompensation
Flash-gaffling

Blixtlägen

Extern blixtkompatibilitet

FE-nivålås

Inbyggd blixt
+/-3,0 EV (växlingsbart mellan 1/3 och 1/2 EV
steg)
3/5/9 bildrutor kan väljas. Med 3 eller 5 bildrutor
i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1.0 och 2.0, 3.0-EV,
med 9 bildrutor i steg om 1/3, 1/2, 2/3 och 1,0
EV.
Blixt av, Blixtautomatik, Upplättningsblixt, Bakre
synkronisering, Långsam synkronisering,
Borttagning av röda ögon (på/av),
Höghastighetssynkronisering, Trådlös kontroll
Sony α-systemblixt kompatibel med
tillbehörssko för flera enheter. Fäst en
tillbehörssko för blixt som är kompatibel med
tillbehörssko för autolås.
Ja

Uppspelning
Uppspelningslägen

Högtalare

Minnesfunktion

Hastighet (ca, max.)
Antal inspelningsbara
bildrutor (ca)

Datorgränssnitt
Multi-/mikro-USB-terminal
Trådlöst nätverk (inbyggt)

Masslagring, MTP, PC-fjärrkontroll
Ja
Wi-Fi®-kompatibel, IEEE802.11b/g/n (2,4 GHzband) Uppspelning av stillbilder och filmer på
smartphones, datorer och tv-apparater
NFC™
Ja (kompatibel med NFC Forum Typ 3märkningen, One touch-fjärrkontroll, One touchdelning)
HD-utgång
HDMI-mikrokontakt (typ D), BRAVIA® Sync
(länkmeny), PhotoTV HD, 4K-film, 4Kuppspelning av stillbilder
Tillbehörssko för flera enheterJa
Övrigt
Mikrofonterminal (3,5 mm stereominiuttag)
Skriv ut

Inbyggd stereomikrofon eller XLR-K2M/XLRK1M/ECM-XYST1M (säljs separat)
Inbyggd, mono

Anpassad funktion
Typ av anpassad funktion

Självutlösare

Kompatibla standarder

Exif Print, Print Image Matching III, DPOFinställning

Ström
Anpassad knappinställning, programmerbar
inställning
Ja (2 uppsättningar)

Medföljande batteri
Batteritid (stillbilder)
Batteritid (filmer)

Extern strömförsörjning
Storlek och vikt
Mått (B x H x D)
Vikt

Enbildsfotografering, Kontinuerlig bildtagning
(Hög+/Hög/Medel/Låg kan väljas), Självutlösare,
Självutlösare (kontinuerlig), Gaffling
(kontinuerlig, enkel, vitbalans, DRO)
10 s fördröjning/5 s fördröjning/2 s
fördröjning/kontinuerlig självutlösare (3 bilder
efter 10 s fördröjning/5 bilder efter 10 s
fördröjning/3 bilder efter 5 s fördröjning/5 bilder
efter 5 s fördröjning/3 bilder efter 2 s
fördröjning/5 bilder efter 2 s
fördröjning)/Gaffling, självutlösare (av/2 s
fördröjning/5 s fördröjning/10 s fördröjning)
Kontinuerligt läge: 11 bilder/s (hög+), 8 bilder/s
(hög), 6 bilder/s (medel), 3 bilder/s (låg)
44 bilder (JPEG Extra fine L), 47 bilder (JPEG
Fine L), 55 bilder (JPEG Standard L), 21 bilder
(RAW), 21 bilder (RAW&JPEG)

Gränssnitt
Enbilds (med eller utan
fotograferingsinformation, Y RGB-histogram och
högdager-/skuggvarning), indexvisning av 12/30
bilder, Förstorat visningsläge (maximal
förstoring L: 16,7x, M: 11,8x, S: 8,3x),
Automatisk granskning (10/5/2 s, av),
Bildorientering (auto/manuell/av), Bildspel,
Panoramabläddring, Mappurval
(stillbild/datum/mp4/AVCHD/XAVC S HD/XAVC
S 4K), Framåtspolning/bakåtspolning (film), Ta
bort, Skydda

Ljud
Mikrofon

Enhetslägen

Stöds ej (bildstabilisering tillhandahålls av
objektivet)

Laddningsbart batteri NP-FW50
Ca 350 bilder (sökare)/ca 400 bilder (LCDskärm) (CIPA-standard)
Faktisk : Ca 70 min. (sökare)/ca 75 min. (LCDskärm) (CIPA-standard), Kontinuerlig : Ca 115
min. (sökare)/ca 115 min. (LCD-skärm) (CIPAstandard)
Nätadapter AC-PW20 (säljs separat)

Övrigt
Ca 120 x 66,9 x 48,8 mm
Ca 361 g (endast kamerahus)/ca 404 g (med
batteri och Memory Stick PRO Duo™)

Drifttemperatur

0–40°C

Funktioner
24,2 megapixel Exmor® CMOS-bildsensor

Snabb BIONZ X™-bildprocessor

Den nya 24,2 MP Exmor® CMOS-sensorn höjer ribban för bildprestanda. På grund av
koppartrådarna och det förbättrade kretssystemet kan du sänka kopplingslagret och få
effektivare ljusinsamling. På så sätt kan du ta bilder med låg brusnivå med ett brett
känslighetsomfång upp till ISO 51200. Användningen av koppar ökar läshastigheten
och möjligheterna för avancerad 4K och inspelning i Full HD med 120 bilder/s.

Hur frigör BIONZ X-bildprocessorns överlägsna hastighet, kraft och effektivetet
den nya bildsensorns potential och känslighet? Med en algoritm som är optimerad
för den nya bildsensorn för att skapa stillbilder och filmer med oöverträffad
upplösning och återge fantastiska strukturer och detaljer, särskilt vid medelhöga till
höga ISO-inställningar

425 AF-fasdetektionspunkter

0,05 sek. snabb autofokus

Med flest (425) AF-punkters fokusyta och fasdetektion i världen som bidrar till att ge
distinkt bred och kompakt AF-punktstäckning fokuserar α6300 mer exakt, effektivt och
tillförlitligt på motiv i hela ramen.

α6300 har världens snabbaste (0,05 sek.) AF-hastighet. Detta tack vare inbyggda
autofokusprestanda i förbättrad snabb hybrid-AF och den otroligt effektiva BIONZ
X™-bildprocessorn som kan hantera mängder av information med enastående
precision

AF-spårningsteknik med hög densitet

Snabb kontinuerlig Live View-inspelning

Den nya AF-spårningstekniken med hög densitet gör att AF-punkter kan täcka
området omkring motivet med ca 7,5 gånger högre densitet jämfört med 6000modellen, vilket innebär otrolig skärpa och stabil spårning. Det är endast det här AFsystemet med fokusyta och fasdetektion som kan aktivera AF-punkterna smidigt och
spåra motiv som rör sig inom ramen med så stor precision.

Filma händelserna med kontinuerlig bildtagning i hög hastighet med upp till
11 bilder/s. Eller välj bland tre hastigheter upp till 8 bilder/s, beroende på
inspelningsförhållanden, för kontinuerlig Live View-inspelning med varje liten
fördröjning på den elektroniska sökaren eller LCD-skärmen. Det ger en känsla av
omedelbar inspelning med en optisk sökare.

AF med fokusyta och fasdetektion för objektiv med A-fattning

XGA OLED Tru-Finder™

α6300 har AF med fokusyta och fasdetektion till och med när ett objektiv med Afattning används med en monteringsadapter (LA-EA3) från Sony. Du kan alltså utnyttja
autofokussystemets unikt breda täckning med 425 AF-punkter för fokusyta och
fasdetektion samt snabb och smidig spårning både när du använder obektiv med Efattning och andra objektiv.

Med α6300 introduceras en XGA OLED Tru-Finder™ med hög kontrast, hög
upplösning och skarp visning. Mörker och färger återges med fina detaljer, och det
finns ett läge för att visa bilder med den högre bildhastigheten på 120 bilder/s
(100 bilder/s). Det gör att händelserna blir jämna och snabbt går att spåra med
den elektroniska sökaren.

4K-filminspelning

Inspelning med 120 bilder/s i Full HD och 4x/5x slowmotion

Via 4K-filminspelning i Super 35 mm-format med full pixelavläsning och ingen
pixelbinning får du ca 2,4 gånger så mycket information som egentligen krävs för 4K
(QFHD: 3840 x 2160). Sådana här omfattande data motsvarar faktiskt 6K-data, så de
förmedlar tydligt den ultimata upplösningen i 4K-bilder.

Du kan spela in högkvalitativa Full HD-filmer, även för snabb fotografering i Full HD
med 120 bilder/s (100 bilder/s) med AF-spårning med hög bithastighet upp till
100 Mbit/s. När bildhastighet är inställd på 30p (25p) eller 24p kan du spela in
filmer i 4x/5x slowmotion internt.

S-Gamut-/S-Log-filminspelning

Tyst fotografering

Med S-Gamut-/S-Log-filminspelning får du flexibiliteten att spela in mer uttrycksfulla
filmer genom att utföra färggradering vid efterproduktionen. Gammakurvorna S-Log3
och S-Log2 har ett brett dynamiskt omfång (upp till 1 300 %) för att minska alltför ljusa
eller mörka områden. α6300 har även imponerande 14 stopp i omfånget i S-Log3gammainställningen. Kameran har även funktioner för S-Gamut, S-Gamut3 och SGamut3. Cine-färgrymd från Sony. *S-Log2 och S-Log3 är utvecklade för
bildbearbetning.

I läget för tyst fotografering utlöses slutaren ljudlöst, även vid kontinuerlig
bildtagning upp till ca 3 bilder/s med AF-/AE-spårning. Det är alltså mycket
praktiskt för fotografering av uppträdanden inomhus och naturliv utomhus, och i
alla andra situationer där tystnad är viktigt. Du kan tilldela läget en anpassningsbar
knapp för att stänga av/slå på det mer intuitivt och mindre störande.

One touch-fjärrkontroll/One touch-delning

Förbättrad snabb hybrid-AF för filmer

Med One touch-fjärrstyrning kan du förvandla din smartphone eller surfplatta till en
sökare/fjärrkontroll. Med One touch-delning kan du överföra foton/videor till din enhet
för SNS-delning. Installera appen PlayMemories Mobile™ via Wi-Fi® till din NFCaktiverade Android-enhet och upprätta en anslutning genom att hålla enheten mot
kameran. Har du inte NFC? Det är inga problem, eftersom enheterna också går att
para ihop med hjälp av ny QR-kodkompatibilitet.

Nu gör snabb hybridautofokus filmen otroligt exakt, vilket gör det extra värdefullt
vid 4K-inspelning. Systemet i α6300 har förutom mycket kompakta AF-punkter
med fasdetektion justerbar AF-drivmotorhastighet och AF-spårningskänslighet. Det
gör att du lättare kan uttrycka din kreativitet genom att manipulera skärpan så
långt omständigheterna och din fantasi tillåter.

AF i fokusförstorare

Autofokus med låsfunktion

Du kan till och med använda autofokus när du förstorar ett valt bildområde på sökaren
eller LCD-skärmen för att till exempel få bättre skärpeinställning. Det här är utmärkt för
makrofotografering där rätt skärpa är avgörande.

Med den här funktionen bibehålls skärpan på rörliga motiv automatiskt. Fånga
bara motivet som ska spåras i målramen och tryck på mittenknappen. Om du
förlorar spårningen av motivet kan kameran identifiera motivet och återuppta
autofokus med låsfunktion när motivet dyker upp igen.

Utöka flexibel spotmätning

Ögonautofokus i AF-C-läge

När den valda AF-punkten förlorar spårningen av motivet eller inte är riktad mot ett
rörligt motiv riktar funktionen utökad flexibel spot omgivande AF-punkter automatiskt
så att du får tillbaka skärpan omedelbart.

Ögonautofokus finns nu i kamerans AF-C-läge. Det innebär att kameran
automatiskt fokuserar och till och med spårar skärpan på motivets öga när ansiktet
rör sig. Det gör det enklare för dig att få med allt i bilden.

Hög ljudkvalitet (mikrofonterminal, XLR-adaptersats)

Rena HDMI-signaler

Förutom att du kan ansluta mikrofoner går kameran att ansluta via en linjeingång till
ljudenheter med professionell standard med XLR-terminal. Då måste du använda en
XLR-adaptersats (XLR-K2M/XLR-K1M) som säljs separat och som gör det möjligt att
ansluta till olika avancerade mikrofoner. På så sätt kan du göra fina ljudinställningar
och få ljudinspelningar med hög kvalitet och låg brusnivå som anstår en seriös
filmskapare.

Den här funktionen stöder 4K och Full HD och har en funktion för att skicka
okomprimerat filmmaterial till en extern inspelare eller bildskärm. Bilden kan spelas
in med kameran även när signaler sänds ut via den här funktionen.

Gamma Display Assist

Förbättrad zebrafunktion

Med den här nya funktionen kan du visa bilder med naturlig kontrast när du spelar in
med S-Log Gamma-inställningen, konverterar S-Log2 och S-Log3 till ITU709-gamma
(800 %) för att övervaka bilder eller kontrollera skärpan medan du förstorar en bild på
LCD-skärmen eller i sökaren.

Enklare exponeringskontroll, särskilt vid inspelning med S-Loggammainställningen. Välj en ljusstyrkenivå för videosignalen från 0–109 % och
ställ in ett omfång mellan +10 och -10 % för den. Zebramönstret indikerar sedan
vilka bildområden som uppnår nivån eller omfånget. En ny inställning för minsta
ljusstyrkenivå varnar dig när du ska undvika högdagrar.

Tåligt kamerahus i magnesiumlegering

Damm- och fukttålig

Med invändiga ramar och övre, främre och bakre skydd av magnesiumlegering är
α6300-modellens robusta, lätta kamerahus tåligare än föregångarnas. Den här
kompakta formen har utformats för stabil tillförlitlighet och stadig hantering för att tåla
påfrestningarna vid fotografering i fält.

Få krångelfri fotografering och filmning i svåra miljöer tack vare omfattande dammoch fukttålighetsfunktioner som förhindrar att vatten och damm kommer in i
kamerahuset. Åtgärderna innefattar tätning runt knappar och rattar, samt ett
skyddande dubbelt strukturlager som kopplar samman paneler och komponenter
tätt.

Robust objektivfattning

Strömförsörjning via USB

Styrkan och stabiliteten hos kamerahuset och objektivfattningen ger en stabil grund för
montering och användning även av stora, tunga objektiv, t.ex. teleobjektiv och objektiv
som används vid filminspelning.

Kamerahanteringen kan drivas via USB-anslutning till en dator eller med ett
bärbart batteri. På så sätt sparas kamerans batteri så att du kan använda kameran
längre innan batteriet tar slut. När kameran är avstängd kan du ladda batteriet via
samma anslutning.

14-bitars RAW-utgång

ISO Auto – kortast slutartid

För RAW-inspelning hjälper en 14-bitars RAW-utgång och 16-bitars bildprocessor till
att bibehålla maximal detaljrikedom och producera bilder av högsta kvalitet med
snygga nyansövergångar. Formatet 14-bitars RAW (Sony ARW) ger optimal kvalitet för
senare bildjustering (via Image Data Converter eller annan programvara).

Motverka oskärpa i en bild med ett rörligt motiv genom att ställa in en slutartid där
ISO-känsligheten börjar ändras när ISO AUTO (i P- eller A-läge, eller i Multi Frame
NR) har markerats.

Ljuskontroll

PlayMemories Camera Apps™

Den här funktionen, som till exempel ökar bildens ljusstyrka genom att ändra slutartid,
kan tilldelas en anpassningsbar knapp för enkel åtkomst när du fotar en stjärnhimmel
eller andra mörka motiv.

Få kreativare uttryck i dina bilder med den här apphämtningstjänsten som gör att
du kan lägga till nya funktioner för din kamera. Du kan använda Tidsförlopp för att
spela in en serie bilder och kombinera dem, Smart-fjärrkontroll för att kontrollera
inställningarna från en smartphone eller surfplatta, Himmel HDR (High Dynamic
Range-bildbehandling), Stjärnspår, Livevisningsgradering, Utjämnad återspegling
och andra appar.

Stöds i Capture One Express (för Sony)
Capture One Express (för Sony) är en av världens bästa RAW-konverterare som
återger exakta färger och ger otrolig detaljrikedom. Den ger flexibel hantering av
digitala tillgångar, alla de väsentliga justeringsverktygen och snabb och följsam
prestanda i en anpassningsbar och integrerad lösning. * Alla frågor om inköp,
användning och support för Capture One hänvisas till Phase One.

Extra tillbehör
NP-FW50

HVL-F32M

PCK-LM17

Få längre
batteritid och
snabbare
laddning för din
kamera

Skapa rätt
belysning

Skyddar LCDskärmen mot
repor och damm

VCT-VPR1

RM-VPR1

XLR-K2M

Skakfria
inspelningar med
enkel kontroll

Kontrollera enkelt
kamerans
slutarutlösning,
videoinspelning
och zoom

Förbättra varje ljud
med
adaptersatsen och
mikrofonen XLRK2M

FDA-EP10

HVL-F60M

LA-EA4

Fånga ögonblicket
med perfekt ljus

Utöka dina
Använd alla dina
fotograferingsmöjligheter
objektiv med Afattning med din
fullformatskamera
med E-fattning

LA-EA3
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