
Vòng chỉnh khẩu 

Vòng chỉnh thu phóng hình

Vòng lấy nét

Kính lọc ND 3 vị trí 
(1/4ND, 1/16ND, 1/64ND)

HXR-NX200
Cảm biến CMOS Exmor R™ loại 1.0 cho hình ảnh chất lượng 4K tuyệt vời cùng khả năng tái tạo màu sắc tuyệt đẹp,
3 vòng điều chỉnh ống kính thủ công độc lập, thu phóng 24 lần (Chức năng Clear Image Zoom FHD) 

4K hoặc HD:  
Chất lượng hình ảnh vượt trội
Một cảm biến lớn 20 megapixel* loại 1.0 cho chất lượng hình 

ảnh tuyệt đẹp ở độ nét 4K (3840x2160) hoặc Full-HD. Cảm 

biến loại 1.0 cho hình sáng hơn, có độ phân giải cao hơn và 

cung cấp hiệu ứng xóa phông nền đẹp mắt.

Tái tạo màu sắc tuyệt đẹp
Tông màu tự nhiên của khuôn mặt và màu sắc trung tính 

phong phú mang lại hình ảnh sống động nhưng chân thực, 

bất kể cài đặt  phơi sáng như thế nào. Phù hợp để ghi lại các 

chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp, hội thảo và đám 

cưới với hình ảnh sắc nét sẵn sàng để chia sẻ ngay sau khi 

xuất tệp. 

Sự lựa chọn của chuyên gia
Không cần phải băn khoăn lựa chọn giữa các tính năng 

chuyên nghiệp và hình ảnh 4K xuất sắc với mức giá hấp dẫn. 

Tính năng điều khiển thủ công tiên tiến, bao gồm ba vòng 

điều chỉnh ống kính thủ công độc lập, kính lọc ND 4 bước tích 

hợp và độ nét 4K và Full-HD hàng đầu khiến NX200 trở 

thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các sự kiện trực tiếp, 

quay phim công ty, hoạt động học đường và quay phim đám 

cưới.

Chất lượng tuyệt vời từ cảm biến 
loại 1.0 cỡ lớn
Cảm biến CMOS Exmor R 20 megapixel* loại 1.0 đơn của 

NX200 có kích thước xấp xỉ bằng với khung phim 16mm. Lợi 

ích chính của kích thước lớn như vậy là ít nhiễu và ít bị nhòe 

hơn, vì có nhiều ánh sáng tới cảm biến hơn, cung cấp hình 

ảnh rõ ràng và ổn định ngay cả trong cảnh tối với ánh sáng 

tối thiểu 1,7 lux**. Kích thước cảm biến lớn cũng giúp tạo 

hiệu ứng nền bokeh đẹp mắt, cho phép bạn lấy nét theo ý 

muốn và làm mờ phần còn lại của hình ảnh.

*14,2 triệu điểm ảnh hiệu dụng
**Chế độ LOW LUX với độ nhiễu thấp và độ nhạy sáng thấp 

tốt

Ống kính Sony G với khả năng 
thu phóng hình ảnh rõ nét 24 lần 
(FHD)
Ống kính góc rộng 29mm cố định với khả năng thu phóng 

quang học gấp 12 lần giúp dễ dàng ghi hình ngay cả với 

những phong cảnh rộng nhất, đồng thời cũng mang lại hình 

ảnh rõ ràng và sắc nét tuyệt vời - tối đa hóa hiệu suất của 

cảm biến lớn loại 1.0 của NX200.

Ngoài ra, hiệu năng thu phóng có   thể tăng gấp đôi tại thời 

điểm bất kỳ với tính năng phóng đại kỹ thuật số.

Ống kính G là dòng ống kính camera riêng của Sony, được 

thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn cao về hiệu suất quang 

học.

Ghi âm đa định dạng với tốc độ 
100Mbps XAVC S 4K, HD và DV 
NX200 có khả năng vận hành toàn diện tuyệt vời bất kể yêu 

cầu công việc của bạn là gì.

Để có được chất lượng 4K hoặc Full-HD, XAVC S không chỉ 

mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, mà còn linh hoạt 

trong công việc và hiệu quả lưu trữ. So với AVCHD, XAVC S 

chụp được nhiều chi tiết hơn và ít nhiễu hơn nhờ tốc độ bit 

cao hơn, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi tất cả các trình 

chỉnh sửa phi tuyến chính.

NX200 cũng có tùy chọn ghi lại bằng định dạng AVCHD hoặc 

DV, giúp dễ dàng tích hợp nội dung của bạn vào quy trình 

sản xuất hiện tại. NX200 cung cấp các tốc độ khung quay 

25p 4K:QFHD (3840*2160), 50p/50i/25p Full HD và 50i DV 

Giải pháp quay trực tiếp đơn giản
NX200 được thiết kế để hoạt động liên tục với bộ sản xuất 

chương trình trực tiếp nhiều máy quay MCX-500 của Sony, 

bộ chuyển đổi mạnh mẽ và tiết kiệm này cho phép một người 

có thể dễ dàng quay một sự kiện phát trực tiếp bằng nhiều 

máy quay với chất lượng HD. Khi được sử dụng với 

MCX-500 và bộ điều khiển từ xa RM-30BP, chỉ thị báo tally sẽ 

tự động xuất hiện trên mỗi màn hình LCD và kính ngắm của 

NX200 - biểu tượng màu đỏ chỉ báo rằng đang quay trực tiếp 

(PGM) trong khi màu xanh lá cây thể hiện chế độ xem trước 

(PVW). MCX-500 hỗ trợ đến chín ngõ vào video, năm ngõ 

vào âm thanh stereo, năm ngõ vào âm thanh stereo bao gồm 

XLR với cả quay bằng thẻ nhớ trong và phát trực tiếp 

streaming qua Facebook Live và YouTube Live.



Phụ kiện có sẵn

MCX-500
Bộ sản xuất chương trình trực 
tiếp nhiều máy quay

RM-30BP 
Bộ điều khiển từ xa

ACC-L1BP
Bộ đổi điện/bộ sạc AC và bộ 
pin

UWP-D11/UWP-D12
Bộ Micro không dây

NP-F770/970
Bộ pin sạc Lithium-ion

HVL-LBPC
Đèn LED quay video dùng pin

HVL-LEIR1
Đèn LED quay video dùng pin

SF-128UX2/64UX2
Thẻ nhớ SDXC UHS-I

ECM-VG1
Micro tụ electret

SMAD-P3
Bộ chuyển đổi gắn chân đế MI 
*phải có để hoạt động không dây với 
 UWP-D11/UWP-D12

ECM-MS2
Micro tụ electret

2SF-64P
Thẻ SD chuyên nghiệp
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Kích thước

Đơn vị: mm

Thông số kỹ thuật
Tổng quát
Khối lượng Khoảng 1800 g (chỉ thân máy)

Khoảng 3 lb 15 oz (thân máy)
Khoảng 2100 g (với nắp đậy ống kính, che mắt, pin NP-F570)
Khoảng 4 lb 10 oz (với nắp đậy ống kính, che mắt, pin NP-F570)

Kích thước (Rộng x Cao x Dày) 171,3 × 187,8 × 371,3 mm (Với các phụ kiện (nắp đậy ống kính, che mắt rộng), không tính dây đeo 
và kể cả các bộ phận nhô ra)
6 3/4 x 7 1/2 x 14 5/8 inch (Với các phụ kiện (nắp đậy ống kính, che mắt lớn), không tính dây đeo 
và kể cả các bộ phận nhô ra)

Yêu cầu về nguồn điện Đầu vào DC: 8,4 V, Pin: 7,2 V
Mức tiêu thụ điện Khoảng 5,7 W (trong khi đang quay với ống ngắm và AVCHD 1080/50i FX)

Khoảng 5,9 W (trong khi đang quay với màn hình LCD và AVCHD 1080/50i FX)
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 150 phút với pin NP-F570 (khi đang quay với màn hình LCD, AVCHD 1080/50i FX)

Khoảng 240 phút với pin NP-F570 (khi đang phát với màn hình LCD, AVCHD 1080/50i FX)
Định dạng quay phim (Video) XAVC S : MPEG4-AVC/H264 

4:2:0 Long profile
AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 tương thích định dạng AVCHD 2.0
DV

Định dạng ghi âm (Âm thanh) XAVC S 4K : PCM 2ch tuyến tính, 16 bit, 48 kHz 
XAVC S HD : PCM 2ch tuyến tính,  
16 bit, 48 kHz 
AVCHD : PCM 2ch tuyến tính, 16-bit, 48 kHz / Dolby Digital 2ch, 16-bit, 48 kHz
DV : PCM 2ch tuyến tính, 16 bit, 48 kHz

Tốc độ khung quay XAVC S 4K (3840 x 2160) @25p, 100Mbps/60Mbps
XAVC S HD (1920 x 1080) @50p, 25p, 50 Mbps
AVCHD (1920 x 1080) @50p, chế độ PS (28 Mbps)
AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, chế độ FX (24 Mbps) chế độ FH (17 Mbps)
AVCHD (1440 x 1080)@50i, chế độ HQ (9 Mbps) chế độ LP (5 Mbps)
AVCHD (1280 x 720)@50p, chế độ FX (24 Mbps) chế độ FH (17 Mbps) chế độ HQ (9 Mbps)
DV (720 x 576) @50i, 25 Mbps

Thời gian quay/phát lại XAVC S 4K@LPCM 2ch 100 Mbps
Khoảng 75 phút với thẻ nhớ 64 GB
XAVC S 4K@LPCM 2ch 60 Mbps
Khoảng 125 phút với thẻ nhớ 64 GB
XAVC S HD @ LPCM 2ch 50 Mbp
Khoảng 155 phút với thẻ nhớ 64 GB
AVCHD@LPCM 2ch Chế độ PS
Khoảng 290 phút với thẻ nhớ 64 GB
Khoảng 145 phút với thẻ nhớ 32 GB
AVCHD@LPCM 2ch Chế độ FX
Khoảng 340 phút với thẻ nhớ 64 GB
Khoảng 170 phút với thẻ nhớ 32 GB
AVCHD@LPCM 2ch Chế độ FH
Khoảng 450 phút với thẻ nhớ 64 GB
Khoảng 225 phút với thẻ nhớ 32 GB
DV
Khoảng 280 phút với thẻ nhớ 64 GB
Khoảng 140 phút với thẻ nhớ 32 GB

Ống kính
Ngàm ống kính Cố định
Tỷ lệ zoom 12x (quang học), servo
Tiêu cự f = 9,3 - 111,6 mm 

tương đương với f = 29,0 - 348,0 mm trên ống kính 35 mm (16:9) 
tương đương với f = 35.5 - 426.0 mm trên ống kính 35 mm (4:3)

Khẩu F2.8 - F11 
tùy chọn tự động/thủ công

Lấy nét AF/MF tùy chọn, 10 mm đến ∞ (Rộng), 1000 mm tới ∞ (Xa)
Bộ ổn định ảnh BẬT/TẮT tùy chọn, dịch chuyển ống kính
Đường kính kính lọc M62 mm
Phần máy quay
(Loại) Cảm biến hình ảnh Cảm biến chiếu sau CMOS Exmor R loại 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm)
Số điểm ảnh hiệu dụng Khoảng 14,2 triệu điểm ảnh (16:9)/Khoảng 10,6 triệu điểm ảnh (4:3)
Kính lọc quang tích hợp sẵn TẮT: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND
Cường độ sáng tối thiểu [50i] 1,7 lux (chế độ LOW LUX)
Tốc độ màn trập [50i]: 1/6 -1/10.000
Chức năng ghi chuyển động chậm & 
nhanh

[50i]: 1080p: Tốc độ khung hình tùy chọn 
1.2.3.6.12.25,50 fps

Cân bằng trắng Cài sẵn (Trong nhà: 3200K, ngoài trời: 5600K ± 7 bước, Khoảng thiết lập nhiệt độ màu: 2300-
15000K), Một chạm A, B, tự động tùy chọn

Độ lợi -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC
Đường cong Gamma Tùy chọn
Ngõ vào/Ngõ ra
Ngõ vào âm thanh Loại XLR 3 chân (âm) (x2), line/micro/micro +48 V tùy chọn
Ngõ ra video BNC (×1), Composite 

1,0Vp-p, 75 Ω
Ngõ ra âm thanh Ngõ ra RCA
USB Giắc cắm USB Multi/Micro (x1)
Ngõ ra tai nghe Giắc cắm mini stereo (x1)
Ngõ ra loa Nghe một tai
Ngõ vào DC Giắc cắm DC
Điều khiển từ xa Giắc cắm mini stereo (x1)
Ngõ ra HDMI Loại A (x1)
Màn hình
Kính ngắm 0,6 cm (loại 0,24) 

Khoảng 1,56 triệu điểm ảnh.
Màn hình LCD 8,8 cm (loại 3,5) 

Khoảng 1,56 triệu điểm.
Micro tích hợp

Micro điện dung stereo đa hướng.
Phương tiện ghi
Loại Thẻ nhớ Memory Stick Pro Duo (TM) và SD/SDHC/SDXC tương thích (x1) 

SD/SDHC/SDXC (x1)
Phụ kiện kèm theo

Bộ sạc (BC-L1) (1), Nắp che ống kính (1), Nắp ống kính (1), Khung ngắm lớn (1), Nắp đế gắn (1),  
Cáp USB (1), Bộ pin sạc (NP-F570) (1), Bộ chuyển đổi AC (AC-L100 C) (1),  
Dây nguồn (dây dẫn điện lưới) (1), Bộ điều khiển từ xa không dây (RMT-845) (1),  
Pin Lithium (CR2025 cho Bộ điều khiển từ xa không dây) (1),  
Lắp sẵn vào Bộ điều khiển từ xa không dây, Hướng dẫn sử dụng (1), Phiếu bảo hành (1)
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