
Máy quay 4K 3 chip đầu tiên trên thế giới tích hợp cảm biến hình 
ảnh Exmor RTM CMOS loại 1/2 inch - Tái khẳng định chất lượng 
hình ảnh và quy trình hoạt động của máy quay cầm tay

PXW-Z280V

Hiệu suất 4K 50p/60p* của máy quay   cầm tay hàng đầu thế giới
Quay toàn cảnh bằng PXW-Z280V. Cảm biến 4K 3CMOS loại 1/2 inch hoàn toàn mới mang lại độ sâu trường ảnh với hình ảnh 
chất lượng, góp phần vào độ phân giải cao, độ nhạy cao F12 (59,94p) và dải động rộng. Bộ giải mã 4K 4:2:2 10 bit bổ sung 
thêm hình ảnh sống động và khả năng phân màu tinh tế.

*59,94p

Quy trình quay HDR tức thời
Quay, chỉnh sửa và xem nội dung HDR ở chuẩn HLG mà không cần chỉnh thêm màu. Các dịch vụ nội dung cao cấp đang 
chuyển sang chuẩn HDR và   PXW-Z280V sẵn sàng quay ở chuẩn Hybrid Log-Gamma (HLG) - cho phép bạn dễ dàng thực hiện 
các quy trình dựa trên tập tin, đồng thời đạt được chất lượng hình ảnh HDR ngoài S-Log3. Quy trình đơn giản này cho phép 
quay, chỉnh sửa và xem nội dung HDR ở chuẩn HLG mà không cần mất nhiều thời gian cho công việc hậu kỳ và chỉnh thêm 
màu sắc.

Tích hợp kính lọc ND biến đổi điện tử
Sự tích hợp kính lọc ND biến đổi điện tử mang tính đột phá của Sony vào thân máy quay cho phép quay nhanh và linh động 
hơn. Di chuyển từ bên trong toàn bóng tối ra bên ngoài đầy ánh sáng mặt trời không gặp bất kỳ vấn đề gì. Không giống như 
các kính lọc ND quang thông thường khác, kính lọc ND điện tử trên PXW-Z280V có thể được điều chỉnh tuyến tính từ 1/4ND 
đến 1/128ND trong khi bạn có thể cài kính ND sang chế độ hoàn toàn tự động. Thậm chí bạn còn có thể tự điều chỉnh độ sâu 
trường ảnh bằng vòng chỉnh khẩu (iris), đồng thời dựa vào máy quay để duy trì độ phơi sáng liên tục mà không cần thay đổi 
tốc độ quay hoặc tốc độ màn trập.

Chân đế flash MI kép
*  Đèn LED quay video HVL-LBPC và 

URX-Máy thu cầm tay P03D là tùy chọn

TM



Ống kính zoom chuyên nghiệp 17x gồm ba vòng điều chỉnh độc lập có giới hạn xoay và 
ống nối phóng đại mở rộng nhờ cảm biến 4K 
PXW-Z280V được trang bị ống kính zoom chuyên nghiệp 17x có thể phóng to từ 30,3mm lên 515mm (tương đương 35mm). 
Ống kính loại 1/2 inch có ba vòng điều chỉnh độc lập với giới hạn xoay - cho phép điều chỉnh lấy nét, zoom và điều sáng thủ 
công, giúp điều chỉnh tiện lợi và nhanh hơn. Bạn có thể phóng to hình ảnh mà không có bất kỳ hiện tượng mất nét nào ở chế 
độ HD và tương đương mức zoom 34x bằng ống nối phóng đại mở rộng nhờ cảm biến 4K.

Lấy nét tự động (AF) qua nhận diện khuôn mặt
Tính năng này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng quay phim 4K đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, chẳng hạn như quay các cuộc 
phỏng vấn hoặc bài thuyết giảng, giúp đối tượng quay là người cụ thể được tự động duy trì lấy nét cực kỳ chính xác.

Khả năng kết nối mạng vượt trội
Dựa trên công nghệ được phát triển cho dịch vụ ENG (làm tin tại hiện trường) chạy trên nền đám mây của Sony, “XDCAM air” - 
máy quay thế hệ mới sử dụng Dịch vụ đảm bảo chất lượng (QoS) của Sony để truyền trực tiếp nội dung phát sóng chất lượng 
cao bằng cách sử dụng kết nối Dual Link (Liên kết kép) để ghép nối hai mạng di động, gán siêu dữ liệu cũng như duyệt và nhận 
các clip trong phương tiện ghi hình trên máy quay từ trạm phát sóng từ xa thông qua đám mây. Ngoài ra, một môđun Wi-Fi và 
đầu nối Ethernet tích hợp cho phép truyền tải, điều khiển từ xa và giám sát dữ liệu không dây/có dây hỗn hợp từ các thiết bị 
như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính - giúp người dùng linh động hơn trong việc sản xuất chương trình.

Bộ sản phẩm hoàn chỉnh dành cho sử dụng chuyên nghiệp
Mở hộp đựng và sử dụng ngay từ ngày đầu. Định dạng XAVC-Long và XAVC Intra tiên tiến dành cho chuẩn 4K QFHD và HD, 
cùng với định dạng MPEG HD422, MPEG HD và DVCAM nhằm hỗ trợ cho bất kỳ thẻ SxS và SD nào trong quy trình hoạt động 
bằng bộ chuyển đổi tùy chọn có thể được sử dụng như phương tiện ghi, mang lại lựa chọn linh động cho người dùng. Ghi âm 
bốn kênh bằng các nút vặn âm lượng riêng biệt cho phép điều chỉnh chính xác âm thanh ngõ vào từ bên ngoài và micrô trên 
chân đế MI kèm theo. Chuẩn 12G-SDI cho phép truyền dữ liệu 4K 50p/60p giữa hai khoảng cách từ xa chỉ bằng cách sử dụng 
một sợi cáp BNC và chân đế MI cho phép kết nối không dây với máy thu micro không dây dòng UWP-D của Sony và sử dụng 
đèn LED quay video cùng một lúc.

Khe cắm thẻ nhớ kép SxS
Máy quay được trang bị 2 khe cắm thẻ nhớ SxS có thể quay ở chế độ Simul (Đồng thời), Relay (Chuyển tiếp) hoặc Back up
(Sao lưu). Chế độ Simul cho phép quay cùng lúc trên hai thẻ nhớ, bao gồm các đoạn phim quay cùng lúc ở định dạng MPEG
HD exFAT và UDF – rất lý tưởng cho các mục đích lưu trữ. Chế độ Relay tự động chuyển quay phim từ thẻ nhớ thứ nhất sang
thẻ nhớ thứ hai khi thẻ nhớ thứ nhất đầy nhằm kéo dài thời gian quay. Ở chế độ Back up, người dùng có thể thiết lập hai nút
Start/ Stop trên PXW-Z280V – một nút trên tay cầm và một nút trên thân máy quay – để bắt đầu và dừng quay riêng trên các
thẻ nhớ khác nhau trong khi quay ở chế độ Simul.

Lấy nét tự động qua 
nhận diện khuôn mặt



Thông số kỹ thuật
Tổng quát
Khối lượng Khoảng 2,6 kg (chỉ thân máy)

Khoảng 5 lb 11,7 oz (thân máy)
Khoảng 3,0 kg (có nắp đậy ống kính, khung 
ngắm, pin BP-U30, thẻ nhớ SxS)
Khoảng 6 lb 9,8 oz (với nắp đậy ống kính, 
khung ngắm, pin BP-U30, thẻ nhớ SxS)

Kích thước 
(Rộng x Cao x 
Dày)

178,4 × 202,0 × 426,3 mm (với các phụ kiện 
(nắp đậy ống kính, khung ngắm), không tính 
dây đeo và kể cả các bộ phận nhô ra)
7 1/8 x 8 x 16 7/8 inch) (Với các phụ kiện (nắp 
đậy ống kính, khung ngắm), không tính dây 
đeo và kể cả các bộ phận nhô ra)

Yêu cầu về 
nguồn điện

Đầu vào DC: 12V
Pin: 14,4 V

Mức tiêu thụ điện Khoảng 24W (trong khi quay với màn hình LCD 
Tắt, EVF Bật khi không dùng đầu nối thiết bị 
bên ngoài).
Khoảng 36W (trong khi quay với màn hình LCD 
Bật, EVF Bật khi sử dụng đầu nối thiết bị bên 
ngoài).

Nhiệt độ hoạt 
động

0°C đến 40°C (32°F đến 104°F)

Nhiệt độ bảo 
quản

-20°C đến +60°C (-4°F đến +140°F)

Thời gian hoạt 
động của pin

Khoảng 1 tiếng, 5 phút bằng pin BP-U30
(trong khi quay với màn hình LCD Tắt, EVF Bật 
khi không dùng đầu nối thiết bị bên ngoài).
Khoảng 2 tiếng, 10 phút bằng pin BP-U60
(trong khi quay với màn hình LCD Tắt, EVF Bật 
khi không dùng đầu nối thiết bị bên ngoài).
Khoảng 3 tiếng, 15 phút bằng pin BP-U90
(trong khi quay với màn hình LCD Tắt, EVF Bật 
khi không dùng đầu nối thiết bị bên ngoài).

Định dạng quay 
phim (Video)

Chế độ XAVC-I QFHD: MPEG-4 AVC/H.264, 
CBG, tối đa 600 MB/giây
Chế độ XAVC-I HD: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, 
tối đa 222 MB/giây
Chế độ XAVC-L QFHD: VBR, tốc độ bit tối đa 
150MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC
Chế độ XAVC-L HD 50: VBR, tốc độ bit tối đa 
50MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC
Chế độ XAVC-L HD 35: VBR, tốc độ bit tối đa 
35MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC
Chế độ XAVC-L HD 25: VBR, tốc độ bit tối đa 
25MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC
Chế độ MPEG HD422: CBR, tốc độ bit tối đa 
50MB/giây, MPEG-2 422P@HL
Chế độ MPEG HD420 HQ: VBR, tốc độ bit tối 
đa 35MB/giây, MPEG-2 MP@HL
Chế độ DVCAM: CBR, 25MB/giây, DVCAM

Định dạng ghi 
âm (Âm thanh)

Chế độ XAVC-I: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh
Chế độ XAVC-L: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh
Chế độ MPEG HD422: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 
kênh
Chế độ MPEG HD420 HQ: LPCM 16 bit, 
48kHz, 4 kênh
Chế độ DVCAM: LPCM 16 bit, 48kHz, 4 kênh

Tốc độ khung 
quay

Chế độ XAVC-I QFHD: 3840x2160/59,94p, 
50p, 29,97p, 23,98p, 25p
Chế độ XAVC-I HD: 1920x1080/59,94p, 59,94i, 
50p, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P 
1280x720/59,94P, 50P
Chế độ XAVC-L QFHD 150: 3840x2160/59,94P, 
50P, 29,97P, 23,98P, 25P
Chế độ XAVC-L HD 50: 1920x1080/59,94P, 
50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P 
1280x720/59,94P, 50P
Chế độ XAVC-L HD 35: 1920x1080/59,94P, 
50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P
Chế độ XAVC-L HD 25: 1920x1080/59,94i, 50i
Chế độ MPEG HD422:
1920x1080/59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P
1280x720/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P
Chế độ MPEG HD420 HQ: 1920x1080/59,94i, 
50i, 29,97P, 23,98P, 25P
1440x1080/59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P
1280x720/59,94P,50P
Chế độ DVCAM: 720x480/59,94i, 29,97PsF
720x576/50i, 25PsF

Thời gian quay/
phát lại

Chế độ XAVC-I QFHD khi sử dụng SBP-128B 
(128GB): Khoảng 22 phút
Chế độ XAVC-I HD khi sử dụng SBP-128B 
(128GB): Khoảng 57 phút
Chế độ XAVC-L QFHD 150 khi sử dụng SBP-
128B (128GB): Khoảng 86 phút
Chế độ XAVC-L HD 50 khi sử dụng SBP-128B 
(128GB): Khoảng 230 phút
Chế độ XAVC-L HD 35 khi sử dụng SBP-128B 
(128GB): Khoảng 310 phút
Chế độ XAVC-L 25 khi sử dụng SBP-128B 
(128GB): Khoảng 420 phút
Chế độ MPEG HD422 khi sử dụng SBP-128B 
(128GB): Khoảng 215 phút
Chế độ MPEG HD420 HQ khi sử dụng SBP-
128B (128GB): Khoảng 330 phút
Khi sử dụng SBP-128B (128GB): Khoảng 405 
phút

Định dạng ghi 
âm (Âm thanh 
proxy)

XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kb/giây, 2 kênh

Định dạng quay 
phim (Video 
proxy)

XAVC Proxy: Cấu hình chính AVC/H.264 4:2:0 
Long GOP, VBR

1920x1080, 9MB/giây
1280x720, 9MB/giây
1280x720, 6MB/giây
640x360, 3MB/giây
480x270, 1MB/giây
480x270, 0,5MB/giây

Ống kính
Ngàm ống kính Cố định
Tỷ lệ zoom 17x (quang học), trợ lực/thủ công
Chiều dài tiêu cự f = 5,6 -  95,2 mm

(Tương đương 35mm: 30,3 - 515 mm)
Iris F1.9 - F16 và đóng

tự động/thủ công tùy chọn

Phụ kiện có sẵn

RM-30BP 

UWP-D11/UWP-D12BP-U60/BP-U90
Bộ pin sạc Lithi-ion

ECM-VG1URX-P03D
Máy nhận tín hiệu cầm 
tay hai kênh UWP-D

MCX-500

BC-U1A/BC-U2A
Bộ sạc pin/bộ chuyển đổi 
AC

Bộ micro không dây
SMAD-P3
Bộ chuyển đổi gắn chân đế MI

* cần thiết để hoạt động không dây 
với UWP-D11/UWP-D12 

SMAD-P3D
Bộ chuyển đổi gắn chân đế MI Micro có dây
* bắt buộc để hoạt động không dây 
với URX-P03D

SBS-128G1C/SBS-
64G1C
Thẻ nhớ SxS-1

Thẻ nhớ SxS PRO + Đèn LED quay video dùng pin
SBP-256E/SBP-128E HVL-LBPC MEAD-SD02

Bộ chuyển đổi thẻ SD cho 
dòng XDCAM

Bộ sản xuất chương trình trực 
tiếp nhiều máy quay

Bộ điều khiển từ xa



Specifications

Tiêu cự 800 mm đến ∞ (Macro Tắt) 
50 mm đến ∞ (Macro Bật, Rộng)
800 mm đến ∞ (Macro Bật, Ở xa)
AF/MF/Full MF tùy chọn

Bộ ổn định ảnh Bật/Tắt tùy chọn, dịch chuyển ống kính
Đường kính kính 
lọc

M77 mm, góc nghiêng 0,75mm

Phần máy quay
(Loại) Cảm biến 
hình ảnh

Cảm biến Exmor R 3CMOS chiếu nền loại 1/2

Số điểm ảnh 
hiệu dụng

3840 (Ngang) x 2160 (Dọc)

Hệ thống quang 
học

Hệ thống lăng kính F1.6

Kính lọc quang 
tích hợp sẵn

Kính lọc ND TẮT: TRONG SUỐT 1: 1/4ND 2: 
1/16ND 3: 1/64ND Kính lọc ND biến đổi tuyến 
tính (Khoảng 1/4ND đến 1/128ND)

Độ nhạy sáng 
(2000 lx, độ phản 
xạ 89,9%)

F12 (chuẩn, chế độ 1920 x 1080/59,94p)
F13 (chuẩn, chế độ 1920 x 1080/50p)
F12 (chuẩn, 3840 x 2160/59,94p, Chế độ nhạy 
sáng cao)
F13 (chuẩn, 3840 x 2160/50p, Chế độ nhạy 
sáng cao)

Cường độ sáng 
tối thiểu

0.0013lx (chuẩn)
(chế độ 1920 x 1080/59,94i, F1.9, cường độ 
âm thanh trên 42 dB, Chế độ nhạy sáng cao, 
với khả năng tích hợp 64 khung hình)

Tỷ lệ tín hiệu-
nhiễu

63 dB (Y) (chuẩn)

Độ phân giải 
ngang

2.000 đường truyền TV trở lên (chế độ 3840 x 
2160p)
1.000 đường truyền TV trở lên (chế độ 1920 x 
1080p)

Tốc độ màn trập Từ 1/24 giây đến 1/8.000 giây
Màn trập chậm 
(SLS)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 và khả năng tích hợp 
64 khung hình

Chức năng quay 
chuyển động 
chậm & nhanh

<XAVC Intra><XAVC Long>
2160P: 1-60 khung/giây
1080P: 1-60 khung/giây
720P: 1-60 khung/giây
<MPEG HD422>
1080P: 1-30 khung/giây
720P: 1-60 khung/giây
<MPEG HD420 HQ>
1080P: 1-30 khung/giây
720P: 1-60 khung/giây

Cân bằng trắng Cài sẵn (3200K), Bộ nhớ A, Bộ nhớ B/ATW
Cường độ âm 
thanh

-3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, 42dB (Tăng cường 
Turbo BẬT), AGC

Đường cong 
Gamma

Tùy chọn

Ngõ vào/Ngõ ra
Ngõ vào âm 
thanh

Loại XLR 3 chân (âm) (x2), dây ĐT/micro/micro 
+48 V tùy chọn
DÂY ĐT: +4, 0, -3dBu/10kΩ
MICRO: -80dBu đến -30dBu /3kΩ
(0 dBu=0,775 Vrms)

Ngõ ra video BNC (x1), HD-Y/ HD-SYNC/Composite
1,0Vp-p, 75Ω
 (có thể chuyển đổi sang ngõ vào Genlock)

Ngõ ra âm thanh Được tích hợp vào giắc cắm Multi/Micro USB 
(x1)

Ngõ ra SDI BNC (x1), 12G/3G/HD/SD tùy chọn
Ngõ vào mã thời 
gian

BNC (x1) (có thể chuyển đổi sang ngõ ra TC)
0,5V-1,8Vp-p, 3,3kΩ

Ngõ ra mã thời 
gian

BNC (x1) (có thể chuyển đổi sang ngõ vào TC)
1,0Vp-p, 75Ω

Ngõ vào Genlock BNC (x1) (có thể chuyển đổi sang ngõ ra 
Video)
1,0 Vp-p, 75Ω

USB Thiết bị USB, giắc cắm Multi/Micro USB (x1)
Máy chủ: USB 3.0/2.0 loại A(x1)
USB 2.0 loại A(x1)

Ngõ ra tai nghe Giắc cắm mini stereo (x1)
-16dBu 16Ω

Ngõ ra loa Ngõ ra một tai: 500mW
Ngõ vào DC Giắc cắm DC (x1)
Điều khiển từ xa Giắc cắm mini stereo (Φ2,5 mm)
Ngõ ra HDMI Loại A (x1)
LAN có dây RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 

10BASE-T
Màn hình
Kính ngắm 1,3 cm (loại 0,5)

Khoảng 2,36 triệu điểm ảnh
Màn hình LCD 8,8cm (loại 3,5)

Khoảng 1,56 triệu điểm ảnh
Micro tích hợp
Micro tích hợp Micro tụ electret stereo đa chiều.
Phương tiện ghi
Loại Khe cắm thẻ ExpressCard/34 (x2)
Wi-Fi/NFC
Định dạng hỗ trợ Chuẩn không dây IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Băng tần Băng thông 2,4 GHz

Băng thông 5,2/5,3/5,6 GHz
Bảo mật WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC Phù hợp với NFC Forum Nhãn Loại 3
Phụ kiện kèm theo
Phụ kiện kèm 
theo

Nắp đậy ống kính (1) - được lắp đặt sẵn trên 
máy quay
Khung ngắm EVF (1) - được lắp đặt sẵn trên 
máy quay
Bộ pin sạc BP-U30 (1)
Bộ sạc pin BC-U1A (1)
Dây nguồn (1)
Cáp USB (1)
Dây đeo vai (1)
Sổ bảo hành (1)
“Trước khi sử dụng thiết bị này” (1)
CDROM “Hướng dẫn sử dụng” (1)

*Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia/khu vực

Kích thước

©2018 Công ty TNHH Sony Electronics VN. Bảo lưu mọi bản quyền.
Nghiêm cấm sao chép toàn bộ hoặc từng phần nội dung mà không có sự 
cho phép bằng văn bản. 
Các tính năng, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần 
thông báo trước. 
Khối lượng và kích thước là giá trị gần đúng. 
Một số hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn này được mô phỏng lại. 
“SONY” là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Sony. 
“Memory Stick” và “Exmor” là thương hiệu của Tập đoàn Sony. 
Mọi thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 
Vui lòng truy cập vào trang web chuyên nghiệp của Sony hoặc liên hệ với 
đại diện của Sony để tìm hiểu về những mẫu sản phẩm có sẵn ở khu vực 
của bạn. 

Phân phối bởiĐơn vị: mm (inch)
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