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D
escrição geral
A PMW-300 é uma filmadora XDCAM1) 
altamente compacta e de desempenho elevado 
que usa cartões de memória SxS1) como mídia de 
gravação. O dispositivo de imagem utilizado na 
filmadora PMW-300 é um sensor CMOS 
“Exmor”1) de três chips tipo meia polegada, e a 
PMW-300 tem uma contagem efetiva de pixels de 
1920 × 1080. O sistema de arquivos UDF, 
exFAT, ou FAT pode ser usado com a mídia de 
gravação.

Suporte multi-formato
Suporta ambos Entrelaçado a 1080/59.94i (ou 
1080/50i) e Progressivo a 1080/29.97P, 1080/
23.98P, 720/59.94P, 720/29.97P e 720/23.98P 
(ou 1080/25P, 720/50P e 720/25P), 
proporcionando vários formatos de gravação HD 
para cobertura mundial.
Também são possíveis os formatos NTSC/PAL 
SD, incluindo a gravação e reprodução de sinais 
SD no formato DVCAM, bom como saída com 
conversão de sinais HD para sinais SD.

Um sistema de gravação HD da nova 
geração

Gravação HD usando o codec “MPEG-2 Long 
GOP”, “XAVC Intra”, ou “XAVC Long GOP” e 
gravação SD em formato DVCAM/MPEG IMX
A PMW-300 grava imagens em 1920 × 1080, 
1440 × 1080 (apenas no modo MPEG-2 Long 
GOP), e 1280 × 720 HD usando a compressão 
codec “MPEG-2 Long GOP”, “XAVC Intra”, ou 
“XAVC Long GOP”. Durante a gravação com 
UDF, são suportadas as configurações de 
50 Mbps (no modo HD422) ou 35 Mbps (no 
modo HQ). Com FAT, são suportadas as 
configurações de 35 Mbps (no modo HQ) ou 
25 Mbps (no modo SP).
Com o exFAT, a taxa de bits está definida para 
112 Mbps (modo XAVC-I).
Ao utilizar um cartão de memória de 128 GB SxS, 
métodos de compressão eficientes permitem a 
gravação de aproximadamente 120 minutos de 
imagens em HD em 112 Mbps (no modo XAVC-
I), aproximadamente 240 minutos de imagens em 
HD em 50 Mbps (no modo HD422 e modo 

XAVC-L50), aproximadamente 360 minutos de 
imagens em HD em 35 Mbps (no modo UDF/HQ 
e modo XAVC-L35), e aproximadamente 440 
minutos de imagens em HD em 25 Mbps (no 
modo XAVC-L25). Além disso, a PMW-300 é 
compatível com a gravação e reprodução no 
formato de 25 Mbps DVCAM, gravação e 
reprodução no formato de 50 Mbps MPEG IMX 
e gravação no formato de 40 Mbps/30 Mbps 
MPEG IMX.

Gravação de áudio não comprimido de alta 
qualidade
Quando em modo exFAT/XAVC-I ou HD422 
UDF, esta filmadora pode gravar áudio de 4 
canais em 24 bits, formato PCM linear de 48 kHz. 
É possível a gravação de áudio de 4 canais no 
formato PCM 48 kHz linear de 16 bits para o 
modo FAT HD.

Suporte para um fluxo de trabalho com base em 
arquivos
A gravação com base em arquivos nos formatos 
MXF e MP4 permite tratar o material com uma 
grande flexibilidade em ambientes de trabalho 
informatizados, permitindo copiar, transferir, 
partilhar e arquivar facilmente.

Exibição de miniaturas com acesso instantâneo 
através da função “Expandir”
Sempre que uma gravação é iniciada ou parada, 
os sinais de vídeo e áudio são gravados como um 
clipe.
Além disso, são geradas automaticamente 
miniaturas para cada clipe como uma referência 
visual, permitindo ao operador ir até uma cena 
pretendida guiando simplesmente o cursor para 
uma miniatura. Para uma maior comodidade, a 
função ‘Expandir’ permite que um clipe 
selecionado na exibição Miniatura seja dividido 
em 12 intervalos de tempo iguais, cada um com o 
seu próprio identificador da miniaturas. Isso é útil 
se você pretender procurar rapidamente uma cena 
particular em um clipe longo.

Descrição geral

Características
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escrição geral
Configurações e modos de gravação 
criativa

Montagem da lente
A PMW-300 emprega uma montagem de lente 
(Suporte tipo EX Sony 1/2 polegada) de 
características ópticas superiores em um tamanho 
compacto que permita a disponibilidade opcional 
de uma lente projetada especificamente para a 
PMW-300 que será montada. (Também é 
possível utilizar a VCL-614B2X.)
Você pode usar uma lente de suporte 
convencional Sony tipo 1/2 baioneta utilizando o 
adaptador de montagem de lente (fornecido com 
a PMW-300K2).

Lente zoom de desempenho elevado (fornecida)
A PMW-300 está equipara com uma lente de 
zoom concebida especificamente para a 
filmadora, de modo a oferecer um desempenho do 
filmagem ideal. Os anéis independentes para 
ajuste do zoom, focagem e íris proporcionam ao 
usuário um nível elevado de controle operacional. 
A lente tem funções versáteis para ajustes simples 
e precisos da focagem. 
• Auto Focus premindo um botão 
• Assist. MF
• Estabilizador Óptico da Imagem (Steady Shot) 

(PMW-300K1 apenas)
• Foco expandido (para PMW-300K2, esta 

função pode ser usada por atribuí-la a um botão 
que pode ser atribuído)

• Pico

Função de Movimento Lento e Rápido
Usando diferentes configurações para a taxa de 
frames de gravação e taxa de frames de 
reprodução, você pode realizar gravação de 
movimento lento e movimento rápido de alta 
qualidade.

Função de Obturador Lento
Esta filmadora permite capturar imagens nítidas e 
sem ruído em ambientes com pouca luz, com uma 
exposição longa de até 64 frames.

Curvas de gama selecionáveis
Podem ser selecionadas curvas de gama com base 
nas cenas a filmar.

Função de Gravação com Intervalo
Pode realizar gravação intermitente em intervalos 
pré-determinados. Isso é prático para diminuir o 
tempo necessário para acompanhar variações 

durante longos períodos de tempo, tais como 
alterações da água ou crescimento de plantas.

Função de Gravação de Frames
A Gravação de Frames é uma função única da 
filmadora PMW-300 que é especialmente útil 
para filmagem em massinha. Com esta função, 
imagens para o frame pré-determinado são 
gravadas sempre que o botão de gravação é 
premido.

Configurações do obturador-ângulo
Para além dos controles de velocidade do 
obturador elétrico, a PMW-300 também tem um 
controle do “Âng. Obtur.”, que é familiar aos 
cineastas.

Função Perfil de Imagem
A função Perfil de Imagem permite ao operador 
da câmera selecionar facilmente configurações 
customizadas do tom da imagem para satisfazer 
as condições de filmagem em particular.
Podem ser configurados até 6 grupos de 
configurações.

Função de Gravação de Cache de Imagem
A unidade pode usar sua memória interna para 
armazenar a imagem sendo captada, permitindo 
que a gravação comece até 15 segundos antes do 
botão REC START (início da gravação) ser 
premido.

Uma variedade de funções e designs 
para uma operabilidade elevada
• Indicador de profundidade de campo
• Exibição do nível de brilho
• Indicador do histograma
• Visor a cores incorporado com um LCD a cores 

de 3,5 polegadas no interior: rodado o óculo, 
você também pode operar a filmadora enquanto 
olha diretamente para o LCD.

• Oito botões programáveis
• Operações de zoom e início/paragem da 

gravação disponíveis no punho e no ponto de 
apoio

• Tempo de operação prolongado com uma 
bateria

• Vasta gama de interfaces, incluindo USB, 
i.LINK1) e HDMI2)

• ATW (Proporção de Brancos com 
Rastreamento Automático)

• Ganho selecionável
• Pesquisa de imagem de alta velocidade: ×4, 

×15, ×24 
Características
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• Função de Mistura Fixa
• Controle Remoto IR1) fornecido
• Função de planejamento de metadados
• Função de controle remoto Wi-Fi

1)Sony, XDCAM, SxS, i.LINK, Exmor, XAVC e 
Remote Commander são marcas comerciais da Sony 
Corporation.

2)Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registradas da HDMI Licensing 
LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de 
seus respetivos proprietários.
Características 9
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D
escrição geral
Para as funções e uso, consulte as páginas entre parênteses.

A ilustração a seguir é o PMW-300K1.

1. Lâmpada REC/TALLY
2. Receptor do controle remoto IR traseiro
3. Interruptor de alimentação (página 22)
4. Botão BATT RELEASE (página 21)
5. Receptáculo da bateria (página 21)
6. Aba de apoio para o ombro

Pode ser puxado da seguinte forma:

Notas

• Após puxar para fora a aba de apoio, trave-a 
inclinando a alavanca.

• Não coloque peso em excesso de 1 kg sobre o 
bloco.

7. Conector para headphone (tomada mini 
estéreo) (página 53)

8. Botão WHT BAL (ajuste automático da 
proporção de brancos) (página 47)

Identificação das Peças

Filmadora

Painel de operações 
no punho (página 12)

Bloco de ranhuras para cartões 
(página 13)Painel de operações 

lateral (página 12)

Painel conector 
traseiro (página 13)

Bloco de controles da 
lente (página 16)

Puxe a alavanca na parte inferior para 
desbloquear.
Mantenha a alavanca levantada enquanto puxa 
ou empurra o apoio.
Identificação das Peças



D
escrição geral
A ilustração a seguir é o PMW-300K1.

1. Ganchos para a correia para o ombro
Prenda a correia para o ombro fornecida 
conforme apresentado abaixo.

2. Sapata traseira para acessórios

3. Suporta para microfone externo 
(página 52)

4. Visor (página 23)

5. Sapata frontal para acessórios

6. Microfone integrado (página 52)

7. Lâmpada REC/TALLY

8. Receptor do controle remoto IR frontal

9. Grampo do cabo (página 52)

10. Conectores AUDIO IN CH-1/CH-2 (tipo 
XLR) e interruptores de seleção de 
entrada (LINE/MIC/MIC+48V) 
(página 52)

11. Conector de VF (26 pinos) (página 23)

Controles no ponto 
de apoio (página 16)

1

2

3
4

Identificação das Peças 11
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Painel de operações no punho

1. Botão PLAY/PAUSE (página 75)

2. Botão F REV (retrocesso rápido) 
(página 76)

3. Botão STOP/CAM (página 73)

4. Botão PREV (anterior) (página 76)

5. Botão STATUS (exibição do estado ligada/
desligada) (página 85)

6. Botão THUMBNAIL (página 73)

7. Joystick, botão SEL/SET (selecionar/
configurar) (página 89)

8. Botão MENU (exibição do menu ligada/
desligada) (página 89)

9. Botão ZOOM no punho (página 49)

10. Botão F FWD (avanço rápido) (página 76)

11. Botão NEXT (avanço direcional do clipe) 
(página 76)

12. Botões VOLUME (volume do monitor) 
(página 53)

13. Botão ASSIGN 8 (8 personalizáveis) 
(página 55)

14. Botão DURATION/TC/U-BIT (seleção da 
hora e data) (página 51)

15. Botão CANCEL

16. Botão REC START/STOP (página 44)

17. Alavanca REC HOLD (página 44)

Painel de operações lateral

1. Interruptor de seleção ND FILTER 
(página 46)

2. Seletor de movimento S&Q (lento e 
rápido) (página 59)

3. Botões ASSIGN (personalizável) 1/2/3/4/5/
6/7 (página 55)
“Informações Lente” está configurado para 
ASSIGN 1, “Exibição do Brilho” está 
configurado para ASSIGN 2, “Histograma” 
está configurado para ASSIGN 3 e “Barras 
Cor” está configurado para ASSIGN 4 de 
origem.

4. Botão e indicador FULL AUTO 
(página 43)

5. Alto-falante integrado (página 76)

6. Botão PICTURE PROFILE (página 60)

7. Interruptores AUDIO IN (seleção de 
entrada de áudio) (página 52)

8. Interruptores AUDIO SELECT (seleção 
do modo de controle do nível de áudio) 
(página 52)

9. Botões AUDIO LEVEL CH-1/CH-2 
(página 53)

10. Botão SHUTTER (página 48)

11. Botão GAIN (página 47)

Ao fechar a tampa, 
pressione esta peça.

Tampa
Identificação das Peças
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12. Interruptor WHITE BAL (memória da 
proporção de brancos) (página 46)

13. Botão MENU (exibição do menu ligada/
desligada) (página 89)

14. Seletor (jog dial) SEL/SET (página 89)
Funciona correspondentemente quando o 
desloca para cima ou para baixo ou na 
horizontal.
É denominado “jog dial” nas instruções de 
operação posteriores.

15. Botão CANCEL

16. Botão SLOT SELECT (seleção do cartão 
de memória SxS) (página 35)

Bloco de ranhuras para cartões
As ranhuras para cartões de memória SxS e 
botões EJECT estão localizados atrás da tampa.

1. Lâmpadas ACCESS (página 34)

2. Ranhuras para cartões de memória SxS 
(página 34)

3. Botões EJECT (ejetar os cartões de 
memória SxS) (página 34)

Painel de controle do visor

1. Controle PEAKING (página 50)

2. Controle CONTRAST (página 23)

3. Controle BRIGHT (página 23)

4. Interruptor MIRROR (página 26)

5. Interruptor DISPLAY (página 18)

6. Interruptor ZEBRA (página 47)

Painel conector traseiro

1. Conector HDMI OUT (página 121)

2. Conector USB (tipo A) (página 38)

3. Conector i.LINK (HDV/DV) (4 pinos, 
S400 em conformidade com IEEE1394) 
(página 121)

4. Conector USB (Mini B) (página 122)

5. Conector SDI OUT (tipo BNC) 
(página 121)

6. Conector VIDEO OUT (saída de vídeo 
composto) (tipo BNC) (página 121)
Identificação das Peças 13



14

D
escrição geral
7. Conector AUDIO OUT CH-1/CH-2 
(tomada de pinos RCA) (página 125)

8. Conector REMOTE (8 pinos) (página 128)

9. Interruptor TC IN/OUT (alteração de 
entrada/saída) (página 128)
Defina este como IN para selecionar TC IN e 
defina este como OUT para selecionar TC 
OUT.

10. Conector TC IN (entrada do código de 
tempo)/TC OUT (saída do código de 
tempo) (tipo BNC) (página 127)

11. Conector GENLOCK IN (tipo BNC) 
(página 126, 127)

12. Conector DC IN (página 22)

Superfície inferior

1. Receptáculos para tripé

Nota

Verifique se o tamanho dos orifícios corresponde ao 
dos parafusos do tripé. Se não corresponderem, a 
filmadora não pode ser fixada firmemente ao tripé e 
pode levar a lesões no operador da câmera.

2. Suporte da bateria de reserva (página 146)
O suporte da bateria reserva fica exposto 
quando a aba de apoio é puxada para fora.

PMW-300K1

Lente Zoom (Fornecida)
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Bloco de controles da lente (página 16)
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PMW-300K2

1. Parasol

2. Alavanca para abrir/fechar a tampa da 
lente (página 43) (PMW-300K1 apenas)

3. Interruptor ZOOM (página 49)

4. Conector LENS REMOTE (página 50)

5. Botão F.f. (PMW-300K2 apenas)
Pressione ao ajustar o comprimento focal do 
flange (distância entre a flange de montagem 
e o plano do filme) (página 30).

PMW-300K1
Remover o parasol
1 Afrouxe o parafuso de fixação do parasol, 2 
gire-o na direção da seta e 3 retire-o.

Para voltar a colocar o parasol
Alinhe as marcas no parasol com as da filmadora, 
gire-o na direção oposta à da remoção e aperte o 
parafuso de fixação.

PMW-300K2
Para remover a capa da lente
1 Gire a lente na direção da seta.
2 Remova a lente.

Para recolocar a capa
Alinhe as marcas na capa (FREE z) com aquelas 
na filmadora, girando-a no sentido oposto da seta 
e em seguida, fixe a mesma.

Controles no ponto de 
apoio (página 16)

Bloco de controles da lente (página 16)

2

31

Parafuso de fixação do parasol
Identificação das Peças 15
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Bloco de controles da lente

PMW-300K1

PMW-300K2

1. Anel de focagem (página 50)

2. Anel de zoom (página 30)

3. Anel de ajuste da íris (página 49)

4. Botão STEADY SHOT (página 51) 
(PMW-300K1 apenas)

5. Interruptor IRIS (página 49) 
(PMW-300K1 apenas)

6. Interruptor MACRO (página 51)

7. Interruptor FOCUS (página 50)

8. Botão PUSH AF (focagem automática 
momentânea) (página 50)

Controles no ponto de apoio

PMW-300K1

PMW-300K2

1. Botão RELEASE (liberação do ponto de 
apoio) (página 32) (PMW-300K1 apenas)

2. Botão START/STOP (início/parada de 
gravação) (página 43) (PMW-300K1)
Botão VTR (início/parada de gravação) 
(página 43) (PMW-300K2)

3. Botão REC REVIEW (página 44) 
(PMW-300K1)
Botão RET (página 44) (PMW-300K2)

4. Botão EXPANDED FOCUS (página 50) 
(PMW-300K1 apenas)

5. Alavanca de zoom do servo (página 49)

6. Botão IRIS (página 49) (PMW-300K1)
Botão IRIS PUSH AUTO (página 49) 
(PMW-300K2)

AF
FULL
MF

15
25

40
81

.2
103

10
m

m
5

10
30

ft
15

5.
8

C

MANU AUTO

MANU AUTO

MACRO

FOCUS

PUSH AF

IRIS

STEADY
SHOT

OFF ON
8

5.
6

4
2.

8
1.

9
16

6

7

8

1 2 3

4
5
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7. Chave IRIS (seleção de modo de ajuste de 
íris) (página 49) (PMW-300K2 apenas)

Os botões sem observações podem ser usados da 
mesma forma que os botões correspondentes na 
filmadora.

1. Botões ZOOM T/W (telefoto/grande 
angular)

2. Botões SHOTMARK 1 e 2 (página 53, 
página 76)

3. Botão THUMBNAIL

4. Botão PREV (retornar ao clipe anterior)

5. Botão F REV (retrocesso rápido)

6. Botão PLAY/PAUSE

7. Botões REC (gravação)
Prima o botão z juntamente com o botão sem 
marca (botão de segurança) para começar 
gravando.

8. Botões REC PAUSE
Prima o botão X juntamente com o botão sem 
marca (botão de segurança) para pausar a 
gravação.

9. Botão PUSH SET (selecionar/definir)
Seu funcionamento é semelhante ao do botão 
SEL/SET na filmadora.

10. Botão NEXT

11. Botão STOP

12. Botão F FWD (avanço rápido)

13. Botão PUSH AF

Nota

O botão SUB CLIP não possui qualquer função.

Controle Remoto IR (Fornecida)

1

2

T

ZOOM

PUSH SET

SHOTMARK

SUB CLIPTHUMBNAIL

PLAY/PAUSE STOP

PUSH AFREC PAUSEREC

W

.

m

z

>

M

X

xu

FFWDFREV

PREV NEXT

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11

12
13
Identificação das Peças 17
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Ao gravar (ou em modo de espera para gravar), ON o interruptor DISPLAY do visor exibe os estados e 
configurações dessa unidade na tela do visor.

Observações
[M]: a indicação dos itens com esse sufixo pode ser independentemente ligada/desligada com “Painel Lig./

Desl.” no menu CONFIGURAÇÕES DE VF (página 104).
[A]: a indicação de itens com esse sufixo pode ser ligada/desligada usando os botões personalizáveis aos 

quais foram atribuídas as funções correspondentes de ligar/desligar (página 55).
[D]: as configurações dos itens com esse sufixo podem ser alteradas usando o menu Direct na tela 

(página 19).

1. Indicação da tensão restante da bateria/
DC IN [M] (página 21)

2. Indicação de estado de i.LINK 
(página 124)
O estado do dispositivo é exibido somente 
quando um dispositivo externo é conectado ao 
conector i.LINK. 

3. Indicação do estado da operação/gravação 
especial

4. Indicação de estado do mídia

5. Indicação da hora e data [M] (página 51)

Indicações na Tela

29/30fps

++F1.62

Ext.

zREC Gravação em curso
Gravação na Cache em curso

STBY Modo de espera para gravar

CONT Modo de espera para gravar
Ao usar a função de Gravação 
Contínua do Clipe, indica que 
um clipe está sendo 
continuado.
“CONT” piscando: ao usar a 
função de Gravação Contínua 
do Clipe, indica que o clipe 
não está sendo continuado.

zS&Q REC Gravação de Movimento 
Lento e Rápido em curso

S&Q STBY Modo de espera para gravação 
de Movimento Lento e Rápido

zINT REC Gravação com Intervalo em 
curso

INT STBY Modo de espera para 
Gravação com Intervalo

zFRM REC Gravação de Frames em curso

FRM STBY Modo de espera para 
Gravação de Frames

zCACHE Modo de espera para 
Gravação na Cache

O cartão de memória na ranhura A 
está ativo.

O cartão de memória na ranhura B 
está ativo.
Indicações na Tela
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6. Indicação do mídia restante [M] 
(página 35)

7. Indicação da posição do zoom [M] 
(página 49)

8. Indicador de configuração da lente de 
conversão para grande angular [M] 
(página 98)

Exibido quando “Ampla Conv.” do menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA está 
definido como “Lig.”

9. Exibição da gravação síncrona [M] 
(página 121)
Exibido quando “Controle Grav. SDI” no 
menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO está 
definido como “I/F Cont. R. HD SDI.”

10. Indicação do nível de brilho [M][A]

11. Posição ND FILTER [M]

Exibe o número do filtro ND selecionado 
(página 46).
ND1: 1/4ND, ND2: 1/16ND, ND3: 1/64ND

12. Indicação do modo TLCS [M][D] 
(página 97)

13. Indicação Steady Shot [M][D] (página 51)

14. Indicação do modo de focagem [M] ([D] 
somente em modo MF) (página 50)

15. Indicações da temperatura de cor e do 
modo de proporção de brancos [M][D] 
(página 46)

16. Indicação do perfil da imagem [M][D] 
(página 60)

17. Indicação da barra de profundidade de 
campo [M][A]

18. Indicação da posição da íris [M][D] 
(página 49)

19. Indicação do ganho [M][D] (página 47)

20. Indicação da velocidade do obturador/
modo do obturador [M][D] (página 48)

21. Medidores do nível de áudio [M]

22. Indicação do Histograma [M][A]

23. Indicação de advertência do nível do vídeo 
[M]/indicação do número de filtro ND 
recomendado/Indicação de status de 
upload do clipe

24. Indicação do espaço restante de mídia 
para o Adaptador sem fio CBK-WA100 
(não fornecido) 

25. Indicação do estado de Wi-Fi do 
Adaptador sem fio CBK-WA100 (não 
fornecido)

26. Indicação do modo de gravação especial 
[M] ([D] somente em Modo de Espera de 
Movimento Lento e Movimento Rápido)

27. Indicação do Formato do Vídeo [M] 
(página 45)

28. Indicação do nome do clipe [M] (página 44)

As configurações dos itens com um sufixo [D] 
podem ser alteradas usando o menu Direct na tela.
Selecione “Tudo,” “Parte,” ou “Desl.” para o 
Menu Direct usando “Menu Atalho” 
(página 112) no menu OUTROS.

Nota

Quando o indicador do botão FULL AUTO está aceso, a 
operação do Menu Direct é desativada para as funções 
que são forçosamente definidas como modo automático 
no modo Full Auto (página 43).

WConv Quando “Ampla Conv.” do menu de 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA 
é definido como “Lig.”

EX Quando “Ampla Conv.” do menu do 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA 
é definido como “Desl.” e o extensor 
de lente para uma lente trocada é 
definido como ligado

08 Quando “Ampla Conv.” do menu do 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA 
é ajustado parta “Desl.” e o 
recolhedor da lente para uma lente 
trocada é definido como ligado

Modo luz de fundo

Modo padrão

Modo holofote

STDSTD

Frame Rec Modo Frame Rec

Interval Rec Modo Interval Rec

S&Q Motion
xx/xx fps

Modo de Movimento Lento e 
Rápido

Operação do Menu Atalho
Indicações na Tela 19



20

D
escrição geral
1 Quando o estado ou as configurações da 
filmadora forem exibidos na tela, prima 
o botão SEL/SET (página 12) ou o jog 
dial (página 13).

Se “Menu Atalho” estiver definido como 
“Tudo” ou “Parte,” o cursor é exibido em um 
dos itens para os quais a operação do menu 
Direct é permitida.

2 Mova o joystick (página 12) ou gire o jog 
dial para configurar o cursor para o 
item a ser operado, em seguida, 
pressione o botão SEL/SET ou o jog 
dial.

Surge o Direct menu dos itens selecionados.

3 Mova o joystick ou gire o seletor de 
regulagem para selecionar uma 
configuração, depois, pressione o botão 
SEL/SET ou o seletor de regulagem.

O menu desaparece e a nova configuração é 
exibida.
Indicações na Tela
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Você pode usar uma bateria ou alimentação CA 
através de um adaptador de CA.
Para segurança, use apenas as baterias e 
adaptadores de CA da Sony listados abaixo.

Bateria de lítio-ião
BP-U30
BP-U60
BP-U60T
BP-U90

Carregador da Bateria/Adaptador de CA
BC-U1
BC-U2

A vida útil esperada do adaptador de CA e do 
capacitor eletrolítico é de cerca de 5 anos sob 
temperaturas normais de funcionamento e 
condições normais de uso (8 horas por dia, 25 dias 
por mês). Se o uso exceder a frequência de uso 
normal acima, a expectativa de vida pode ser 
reduzida proporcionalmente.

O terminal da bateria desta unidade (o conector 
para baterias e adaptadores de CA) é uma peça 
consumível.
A unidade talvez não recebe energia corretamente 
se os pinos do terminal da bateria estiverem 
dobrados ou deformados por choques ou 
vibrações, ou se eles ficarem corroídos devido à 
utilização prolongada em ambiente externo.
Inspeções periódicas são recomendadas para 
manter a unidade funcionando corretamente e 
para prolongar a sua vida útil.
Entre em contato com uma assistência técnica ou 
representante de vendas da Sony para obter mais 
informações sobre inspeções.

Perigo de explosão se a bateria for substituída 
incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo 
tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.
Ao descartar a bateria, você deve obedecer à 
legislação da respectiva região ou país.

Não se deve expor as baterias a calor excessivo 
como luz solar direta, fogo ou situações 
semelhantes.

Insira completamente a bateria no receptáculo da 
bateria (página 10) e faça-a deslizar para baixo 
para travá-la.
Para remover a bateria, pressione o botão BATT 
RELEASE mantendo-o pressionado (página 10), 
faça deslizar a bateria para cima para destravá-la 
e puxe-a.

Notas

• Antes de usá-la, carregue a bateria com o Carregador 
de Bateria BC-U1 ou BC-U2 fornecido.

• Pode não ser possível recarregar totalmente uma 
bateria quente imediatamente após o uso.

• A Bateria BP-U90 de alta capacidade é grande e se 
salienta da filmadora quando fixada.

Verificação da carga restante na bateria
Quando uma gravação ou reprodução está em 
curso na bateria, é exibido um ícone para exibir a 
carga atual da bateria e o tempo de uso restante na 
tela do visor (página 18).

A filmadora indica o tempo de uso restante em 
minutos calculando o tempo disponível com a 
bateria se a operação for continuada à velocidade 
atual de consumo de energia.

Preparativos

Fonte de Alimentação

CUIDADO

AVISO

Usando uma Bateria

    Ícone Restante

100% até 91%

90% até 71%

70% até 51%

50% até 31%

30% até 11%

10% até 0%
Fonte de Alimentação 21
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Se a carga restante da bateria se tornar 
insuficiente
Se a carga da bateria continuar diminuindo até um 
determinado nível durante a operação (estado 
BAT. Baixa), uma mensagem de bateria fraca, 
lâmpadas de ativação piscando e um sinal sonoro 
avisarão você.
Se a carga restante diminuir até um nível no qual 
não é possível continuar com a operação (estado 
BAT. Vazia), é apresentada uma mensagem de 
bateria descarregada.
Substitua a bateria por uma totalmente carregada.

Para alterar os níveis das mensagens
O nível BAT. Baixa está configurado para 10% 
de carga máxima e o nível BAT. Vazia está 
configurado para 3% de carga máxima de origem. 
Estas configurações podem ser alteradas com 
“Alarme Bat.” (página 112) no menu OUTROS.

Exemplo de conexão: quando conectar o BC-U1

1 Conecte o cabo de saída de alimentação 
CC do BC-U1 ao conector DC IN da 
filmadora.

2 Conecte o cabo de alimentação do 
BC-U1 a uma fonte de alimentação CA.

3 Coloque o interruptor de modo do 
BC-U1 na posição DC OUT.

Para ligar a alimentação, coloque o interruptor de 
alimentação (página 10) na posição ON (a 
posição ?). As luzes indicadoras de alimentação 
são acesas quando a câmera é ligada. Para 
desligar a alimentação, coloque o interruptor de 
alimentação na posição OFF (a posição 1).

Notas

• Esta filmadora usa uma pequena quantidade de 
alimentação no modo de espera, mesmo quando o 
interruptor de alimentação está na posição OFF. 
Remova a bateria se não pretender usar a filmadora 
durante um longo período de tempo.

• Quando remover a bateria ou a alimentação DC IN, 
certifique-se de que primeiro coloca o interruptor de 
alimentação na posição OFF. Remover a bateria ou a 
alimentação DC IN quando a filmadora está na posição 
ON pode provocar danos na filmadora ou no cartão de 
memória SxS.

Usando a Alimentação AC 
(Alimentação DC IN)

Braçadeira 
de cabo

1

2

3

Ligar/desligar a alimentação
Fonte de Alimentação
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Quando você liga a filmadora pela primeira vez 
após comprar ou substituir a bateria de reserva 
(página 146), a tela Configuração Inicial é 
apresentada na tela do visor.
Configure a data e hora do relógio integrado 
usando essa tela.

Fuso Hor.
O valor apresenta a diferença horária de UTC 
(Tempo Universal Coordenado). 
Altere a configuração se necessário.

Configurando a hora e data
Mova o joystick (página 12) ou gire o seletor de 
regulagem (página 13) para mover o cursor, 
depois, pressione o botão SEL/SET ou o seletor 
de regulagem para definir cada item do menu. 
Quando prime o botão SEL/SET ou o jog dial 
quando o cursor está em “Terminar,” a tela 
Configuração Inicial desaparece e a configuração 
do relógio está concluída.

Após a tela Initial Setting desaparecer, “Fuso 
Hor.” (página 110) e “Ajus. Relóg.” (página 110) 
no menu OUTROS podem ser usados para 
configurar “Fuso Hor.” e “Data/Hora.”

Notas

• Se a configuração do relógio for apagada porque a 
bateria de reserva fica descarregada sem fornecimento 
de alimentação (sem bateria e sem conexão DC IN), a 
tela Configuração Inicial será exibida quando ligar a 
filmadora da próxima vez.

• Quando a tela Configuração Inicial é apresentada, não 
é permitida outra operação que não desligar a 
alimentação até terminar a configuração na tela.

Você pode ajustar o ângulo e as condições de 
exibição do visor para uma melhor visualização 
em diferentes situações de filmagem.
Estes ajustes do visor não têm nenhum efeito nas 
imagens sendo gravadas.

Fixação do visor fornecido

Observação

Quando conectar o visor, faça anotações dos pontos a 
seguir.
• Certifique-se de desligar a câmera antes de acoplar o 

conector do visor ao conector VF da câmera (26 
pinos). Se você fizer essa conexão quando a câmera 
estiver ligada, o visor pode não funcionar 
corretamente.

• Acople o conector do visor firmemente ao conector VF 
da câmera (26 pinos). Se o acoplamento estiver solto, 
pode aparecer ruído no vídeo.

1 1 Solte a alavanca de fixação, 2 ao 
mesmo tempo puxe o tampão 
deslizante, 3 fixe o visor na sapata de 
encaixe do visor, em seguida 4 aperte a 
alavanca de fixação.

Configurando o Relógio Ajustando o Visor

Deslize o tampão Fixando a 
alavanca
Configurando o Relógio / Ajustando o Visor 23
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2 1 Solte o parafuso, 2 deslize a tampa 
do conector VF, em seguida 3 remova 
a tampa.

3 Acople o conector do visor ao conector 
VF (26 pinos).

4 Reanexe a tampa do conector VF.

Empurre as guias nas ranhuras e faça a tampa 
deslizar por cima.

Observação

Certifique-se de que a tampa do conector VF está 
conectada. Se a tampa não estiver conectada, o 
acoplamento fica solto e pode aparecer ruído no vídeo.

5 Direcione o cabo conforme ilustrado, 
usando as braçadeiras.

Conector do visor
Ajustando o Visor
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Ajustando a focagem no visor
O anel de focagem do óculo (compensação 
dióptrica) permite ajustar de acordo com a visão 
do operador de modo a que ele possa visualizar a 
imagem nitidamente no óculo.

Você também pode fixar uma lente de 
compensação dióptrica com uma abertura de 
52 mm disponível comercialmente.

Ajustando o contraste e o brilho
Use os botões de controle no painel posterior do 
visor.

CONTRAST: para ajustar o contraste
BRIGHT: para ajustar o brilho
Quando você visualiza o botão a partir a parte 
frontal, a rotação para a direita aumenta o nível e 
a rotação para a esquerda diminui o nível.

Ajustando a cor
Estes ajustes podem ser efetuados usando o menu 
CONFIGURAÇÕES DE VF.
Pressione o botão MENU para definir a câmera de 
vídeo no modo do Menu. Selecione o menu 
CONFIGURAÇÕES DE VF menu, depois, “VF” 
no menu e ajuste “Cor.”

Para detalhes sobre as operações do menu, consulte 
“Operações básicas do menu” na página 89.

Alternando entre os modos a cores e 
monocromático
A tela do visor pode apresentar imagens a cores 
ou monocromáticas.
Selecione “VF” no menu CONFIGURAÇÕES 
DE VF e, em seguida, selecione “Modo.”
Selecione “B&P” se a checagem do tema e a 
focagem forem mais simples na tela 
monocromática.
Se atribuir o “Modo VF” a um dos botões 
personalizáveis (consulte a página 55), você pode 
alternar entre o modo a cores e monocromático 
premindo o botão.

Ajustando a posição (distância do olho)
Desapertando a alavanca de fixação sob o punho 
(rodando-a na direção do visor) permite que você 
puxe horizontalmente para fora a barra de suporte 
e mova o visor para a frente ou para trás tendo a 
barra de suporte como eixo.

1 Ajuste a posição horizontal.

Anel de focagem 
do óculo

Controle 
CONTRAST

Controle 
BRIGHT

Apertar

Desapertar

Fixando a alavanca
Ajustando o Visor 25
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Notas

• Dependendo da posição ou ângulo do visor, o mesmo 
pode interferir nos ganchos da aba de apoio. Ajuste a 
posição horizontal para evitar a interferência entre o 
visor e os ganchos.

• Ao ajustar a posição horizontal do visor segurando o 
punho, tome cuidado para que seus dedos não toquem 
no visor.

2 Mova o visor para a frente ou para trás 
para a melhor posição.

Aperte a alavanca de fixação após os ajustes.

Notas

• Quando você move o visor para a frente ou para trás, o 
ângulo do visor varia simultaneamente.
Ajuste o ângulo para a melhor posição após apertar a 
alavanca de fixação.

• Ao ajustar as posições frontal e traseira do visor 
segurando o punho, tome cuidado para que seus dedos 
não toquem no visor.

Ajustando o ângulo
Você pode ajustar o ângulo do visor.

Notas

• Se a alavanca de fixação sob o punho estiver solta, a 
posição pode variar quando você ajusta o ângulo. 
Certifique-se de que aperta a alavanca antes.

• Ao ajustar o ângulo do visor segurando o punho, tome 
cuidado para que seus dedos não toquem no visor.

Para inverter a imagem
O visor pode ser rodado até 180 graus na direção 
do tema.
Para ler o menu e imagens exibidos nesta 
condição, coloque o interruptor MIRROR na 
posição ON de modo a que as informações de 
texto fiquem na direção de leitura.

Fixando a alavanca

Fixando a alavanca

Interruptor 
MIRROR
Ajustando o Visor
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Levantando o espelho visor e o ocular
Você pode visualizar a tela LCD no interior do 
espelho visor ou a sua imagem espelhada, 
levantando o espelho visor ou o ocular.

Para levantar o espelho visor
Empurre o clipe na parte inferior para liberar e 
virar o espelho visor. Ela bloqueia na posição 120 
graus.

Para desanexar o espelho visor

1 Pressione a mola na parte inferior para 
liberar.

2 Levante o espelho visor.

3 Deslize o botão na parte superior para o 
lado oposto do espelho visor.

4 Desanexe o espelho visor 
horizontalmente deslizando-o.

2

Tela LCD
Ajustando o Visor 27
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Abrindo/separando o óculo
Você pode visualizar diretamente a tela LCD no 
interior do visor abrindo o óculo.

Para abrir
Pressione a mola no botão para liberar e dobrar 
para cima o óculo.
Fica bloqueado na posição de 120 graus.

Para separar

1 Pressione a mola na parte inferior para 
liberar.

2 Dobre para cima o óculo.

3 Faça deslizar o botão na parte superior 
para o lado oposto do óculo.

4 Separe o óculo fazendo-o deslizar na 
horizontal.

1

2

2

33

44

1

Ajustando o Visor
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A lente fornecida é chamada de “lente exclusiva” 
neste manual.

Não deixe a filmadora com a lente virada para o 
sol. Pode entrar luz solar direta pela lente, incidir 
na filmadora, e provocar um incêndio.

Além da lente de zoom fornecida, uma lente de 
zoom ampla (XS8x4A-XB8) está disponível 
exclusivamente para a PMW-300 como opção.
Com o uso de um adaptador de montagem de 
lente (fornecido com a PMW-300K2), pode-se 
montar uma lente de suporte Sony tipo 1/2 
baioneta.
Note, contudo, que as funções disponíveis, 
configurações do menu e desempenho podem 
ficar limitados com lentes não exclusivas.

Para lentes não exclusivas, mas compatíveis, 
consulte o seu representante de assistência técnica 
Sony.

Nota

Desligue a filmadora antes de substituir a lente.

Removendo a lente fornecida com o 
PMW-300K1
Para remover a lente fornecida, proceda da 
seguinte forma:

1 Enquanto segura na lente, desloque a 
alavanca de montagem da lente para 
cima até parar.

2 Empurre a lente para a frente para 
remover.

Notas

• Quando não é colocada novamente outra lente, 
coloque a tampa de montagem da lente 
fornecida e fixe-a deslocando a alavanca de 
montagem da lente para baixo.

• Quando uma lente não exclusiva é montada pela 
primeira vez, pode demorar até 20 segundos 
para inicializar a filmadora.

Anexando a lente fornecida com o 
PMW-300K1
Para anexar a lente fornecida, proceda do seguinte 
modo:
A lente de montagem opcional Sony do tipo 1/2 
polegada EX também podem ser montada da 
mesma forma.

1 Alinhe o pino de alinhamento da lente 
com o entalhe na parte superior da 
seção de montagem da filmadora e 
coloque a lente no sítio.

2 Desloque a alavanca de montagem da 
lente para baixo.

Ajustando a Lente

Cuidado

Substituindo a Lente
Ajustando a Lente 29
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Anexando a lente fornecida com o 
PMW-300K2
Use o adaptador de montagem de lente (fornecido 
com a PMW-300K2).

1 Prenda o adaptador de montagem de 
lente na câmera.

1 Alinhe o pino de alinhamento do 
adaptador de montagem de lente com o 
recesso no topo da seção do suporte e 
coloque o adaptador no local.

2 Desloque a alavanca de montagem da 
lente da filmadora para baixo. (Mantenha 
a alavanca de montagem da lente do 
adaptador de montagem de lente na 
posição para cima).

2 Fixe a lente.

1 Alinhe o pino de alinhamento da lente 
com o recesso no adaptador de montagem 
de lente e coloque a lente no local.

2 Gire a alavanca de montagem da lente do 
adaptador de montagem de lente para 
baixo.

Para separar a lente, inverta o procedimento 
acima.

É necessário ajustar a distância focal da flange (a 
distância entre a flange da lente e o plano da 
imagem ao longo do eixo óptico) se a focagem 
não corresponder corretamente entre telefoto a 
grande angular durante as operações de zoom.
Não é necessário um ajuste contínuo desde que 
seja usada a mesma lente.

PMW-300K1

Adaptador de montagem de lente 
(fornecido com o PMW-300K2)

Ajustando a Distância Focal da 
Flange

Interruptor IRIS 

Interruptor 
ZOOM

Anel de 
focagem

Anel de 
zoom 
Ajustando a Lente
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PMW-300K2

Com a lente EX Mount de 1/2 polegada exclusiva 
opcional ou fornecida, o comprimento focal 
flange pode ser ajustado automaticamente pela 
operação de menu.

Notas

• Se for usado um tema com contraste 
insuficiente ou se a filmadora ou o tema se 
mover durante o ajuste, não é possível realizar o 
ajuste corretamente. Após o ajuste iniciar, não 
toque no corpo da filmadora ou na lente até 
terminar.

• Quando o Obturador está no modo SLS, 
certifique-se de que configura SLS como OFF 
antes de iniciar o ajuste.

• Tenha cuidado para que nenhuma fonte de luz, 
tal como uma lâmpada, o sol ou uma janela 
iluminada esteja no campo de visão durante o 
ajuste da distância focal da flange.

1 Gire a chave de energia para ON.

2 Coloque o interruptor IRIS na posição 
AUTO.

3 Coloque um tema com contraste 
elevado, tal como um gráfico de ajuste 
da distância focal da flange, cerca de 
3 m afastado da filmadora e ilumine-o 
suficientemente bem para fornecer um 
nível de saída de vídeo suficiente.

4 Coloque o interruptor ZOOM na 
posição SERVO (modo Power Zoom).

5 Prima o botão MENU para colocar a 
filmadora no modo Menu, e selecione 

 (o menu Arquivo da LENTE) e, em 
seguida, “AjusteFB Auto” no menu.

6 Mova o cursor para “Exec.” e, em 
seguida, prima o joystick ou o jog dial.

O ajuste inicia.

Para a PMW-300K2, você pode ajustar a distância 
focal do flange pressionando e segurando o botão 
F.f. na base da empunhadura.

Durante o ajuste
A mensagem de progresso é exibida.

Quando o ajuste conclui devidamente
A mensagem de conclusão é exibida.

Se o ajuste falhar
Uma mensagem de erro aparece.
Verifique as condições do tema e iluminação e, 
em seguida, execute novamente o ajuste.

Para detalhes sobre as operações do menu, consulte 
“Operações básicas do menu” na página 89.

Quando é usada uma lente que não as lentes 
exclusivas, ajuste manualmente a distância focal 
da flange.

Interruptor 
IRIS 

Interruptor 
ZOOM

Anel de 
focagem

Anel de 
zoom 

aprox. 3 m
Ajustando a Lente 31
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Se você armazenar os dados (tais como dados de 
compensação) específicos sobre as lentes em 
arquivos, podem ser executados ajustes e 
compensação necessários reutilizando apenas o 
arquivo apropriado quando substituir as lentes.

Quando usar uma lente exclusiva
Os dados ideais de compensação da lente 
exclusiva são armazenados no arquivo de lentes 
correspondente na fábrica para que sejam 
recuperados automaticamente (com o menu do 
Arquivo LENTE “Chamar Auto: Lig.”).

Quando usar uma lente não exclusiva
Você pode usar o arquivo da lente no qual você 
armazenou os dados de compensação para a lente 
através do menu LENTE.

Para o método de armazenamento, consulte “Salvar 
e carregar arquivos de lente” na página 144.

Quando você monta uma lente de série
O arquivo correspondente é reutilizado 
automaticamente.

Quando você monta uma lente que não é de série
Reutilize o arquivo da lente correspondente 
usando o menu LENTE.

1 Pressione o botão MENU para definir a 
câmera de vídeo no modo de Menu e 
selecionar o menu LENTE.

2 Selecione “Chamar Mem,” “Chamar 
SxS,” ou “Chamar USB” em 
“Operação” do menu Arquivo LENTE 
e, em seguida, o arquivo lente 
correspondente da lista.

3 Quando a mensagem de confirmação é 
exibido, selecione “Exec.”.

Para detalhes sobre as operações do menu, consulte 
“Operações básicas do menu” na página 89.

O ponto de apoio roda aprox. 120 graus para 
suportar uma variedade de estilos de filmagem.
Mantendo o botão RELEASE premido, rode 
lentamente o ponto de apoio.

São fornecidas posições de encaixe a cada 15 
graus. Solte o botão RELEASE na posição de 
encaixe pretendida para bloquear o ponto de 
apoio.

Reutilizando o arquivo da lente Ajustando o ponto de 
apoio (PMW-300K1 
apenas)

RELEASE

Botão RELEASE

Ponto de apoio
Ajustando o ponto de apoio (PMW-300K1 apenas)
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Antes de usar
Antes de usar o Controle Remoto IR fornecido 
pela primeira vez, retire a película de isolamento 
do suporte da bateria.

A bateria de lítio CR2025 está colocada no 
suporte de origem.

Para usar o Controle Remoto IR
Para controlar a filmadora através do Controle 
Remoto IR, ative a função de controle remoto da 
filmadora após ligar a alimentação.
Pode ativar/desativar a função de controle remoto 
usando o menu Configuração ou um botão 
personalizável.

Para ativar usando o menu
Prima o botão MENU para colocar a filmadora no 
modo Menu, selecione o menu OUTROS (página 
110) e configure “IR Remoto” como “Lig.”.

Para ativar usando um botão personalizável
Atribuir “IR Remoto” a um dos botões 
personalizável (página 55) permite ativar/
desativar a função de controle remoto premindo o 
botão.

Nota

Para evitar avarias, a função de controle remoto é 
desativada automaticamente quando a filmadora é 
desligada. Ative a função sempre que necessário após 
você ligar a filmadora.

Substituindo a bateria no Controle 
Remoto IR
Use uma bateria de lítio CR2025 disponível 
comercialmente. Não use uma bateria que não 
uma CR2025.

1 Segure na alavanca de bloqueio 1, 
puxe o suporte da bateria 2 e remova a 
bateria.

2 Coloque uma nova bateria no suporta 
da bateria com o símbolo + virado para 
cima 1 e, em seguida, introduza o 
suporte da bateria no Controle Remoto 
IR até encaixar 2.

• A bateria pode explodir se for manuseada 
incorretamente.
Não recarregue, desmonte ou lance no fogo.

• Não se deve expor as baterias a calor excessivo 
como luz solar direta, fogo ou situações 
semelhantes.

Perigo de explosão se a bateria for substituída 
incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo 
tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.
Ao descartar a bateria, você deve obedecer à 
legislação da respectiva região ou país.

Usando o Controle 
Remoto IR

Película de 
isolamento

AVISO

CUIDADO

1
2

1

2

Com o símbolo + para cima
Usando o Controle Remoto IR 33
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Esta filmadora grava áudio e vídeo em cartões de 
memória SxS (opcional) inseridos em ranhuras 
para cartões.

Cartões de memória SxS compatíveis
Use os seguintes cartões de memória SxS 
fabricados pela Sony.
As operações podem não ser garantidas com 
cartões de memória que não os seguintes cartões.

Série SxS PRO+

Série SxS PRO

Série SxS-1

Estes cartões estão em conformidade com a 
norma ExpressCard.

Para detalhes sobre como usar cartões de memória 
SxS e precauções relacionadas com o uso, consulte o 
manual de instruções do cartão de memória SxS.

SxS, SxS PRO e SxS-1 são marcas comerciais da 
Sony Corporation.
O logótipo e a marca com a palavra ExpressCard 
são detidos pela Personal Computer Memory 
Card International Association (PCMCIA) e são 
licenciados para a Sony Corporation. Todas as 
outras marcas comerciais são propriedade de seus 
respetivos proprietários.

Inserindo um cartão de memória SxS

1 Abra a tampa do bloco de ranhuras 
para cartões (página 13).

2 Insira o cartão de memória SxS na 
ranhura com a etiqueta SxS virada para 
a direita.

A lâmpada ACCESS (página 13) acende 
uma luz vermelha e, em seguida, muda para 
verde quando o cartão de memória está 
pronto para usar.

3 Feche a tampa.

Indicações de estado através das lâmpadas 
ACCESS
As ranhuras para cartões A e B possuem as 
respetivas lâmpadas ACCESS para indicar o seu 
estado.

Removendo um cartão de memória SxS

1 Abra a tampa do bloco de ranhuras 
para cartões, prima o botão EJECT 
(página 13) e, em seguida, puxe o botão.

2 Prima o botão EJECT novamente para 
remover o cartão.

Usando Cartões de 
Memória SxS

Sobre os Catões de Memória SxS

Inserindo/Removendo um Cartão 
de Memória SxS

Lâmpada Estados das ranhuras
Luzes 
vermelhas

Acessando o cartão de memória SxS 
carregado (gravando/lendo dados)

Luzes 
verdes

Modo de espera (pronto para gravação 
ou reprodução usando o cartão de 
memória SxS)

Desligado • Nenhum cartão de memória SxS 
carregado.

• O cartão carregado é inválido.
• Um cartão de memória SxS está 

carregado, mas outra ranhura está 
ativa.
Usando Cartões de Memória SxS



P
reparativos
Nota

Não é possível garantir os dados se a alimentação for 
desligada ou um cartão for removido enquanto ele está 
sendo acessado. Todos os dados no cartão podem ser 
destruídos. Certifique-se de que as lâmpadas ACCESS 
têm a luz verde acesa ou estão apagadas quando você 
desliga a alimentação ou remove cartões de memória.

Quando estão carregados cartões de memória SxS 
em ambas as ranhuras para cartões A e B, prima o 
botão SLOT SELECT (página 13) para 
selecionar o cartão que você quer usar.
Se um cartão ficar sem espaço durante a 
gravação, a alternância para outro cartão é 
executada automaticamente.

Nota

O botão SLOT SELECT é desativado quando a 
reprodução está em curso. A alternância não é executada 
mesmo se você prime o botão. O botão é ativado 
enquanto a tela de miniaturas é exibida (página 73).

Para um cartão de memória SxS que não está 
formatado ou que tenha sido formatado através de 
outro sistema, a mensagem “Sistema de Arquivos 
Sem Suporte” é exibida na tela do visor.
Formate o cartão conforme indicado em “Para 
executar a formatação” abaixo.

Para executar a formatação

Usando “Form. Mí.” (página 116) no menu 
OUTROS, especifique “Mídia(A)” 
(ranhura A) ou “Mídia(B)” (ranhura B) e, 
em seguida, selecione “Exec.”. Na 
mensagem de confirmação, selecione 
“Exec.” novamente.

A mensagem de progresso e a barra de estado (%) 
são exibidas, e a lâmpada ACCESS acende uma 
luz vermelha.
Quando a formatação está completa, a mensagem 
de conclusão é exibida durante três segundos.

Gravação/reprodução durante a formatação
Você pode gravar ou reproduzir usando o cartão 
de memória SxS na outra ranhura para cartões 
enquanto a formatação está em curso.

Se a formatação falhar
Um cartão de memória SxS protegido contra 
escrita ou um cartão de memória que não possa 
ser usado com esta filmadora não será formatado.
Quando for exibida uma mensagem de 
advertência, substitua o cartão por um cartão de 
memória SxS apropriado de acordo com as 
instruções na mensagem.

Notas

• Use a função de formatação desta câmera de vídeo para 
formatar cartões de memória SxS para usar com esta 
câmera de vídeo. As formatações de cartões 
formatados em outros dispositivos não são 
reconhecidas como formatos válidos, sendo necessário 
formatá-los novamente nesta câmera de vídeo.

• Todos os dados, incluindo imagens e arquivos de 
configuração gravados, são apagados quando um 
cartão de memória é formatado.

Durante a gravação (ou modo de espera para 
gravar), você pode verificar o tempo restante nos 
cartões de memória SxS carregados nas ranhuras 
para cartões na tela do visor (página 18).
O tempo disponível para gravação com o formato 
de vídeo atual (taxa de bits de gravação) é 
calculado de acordo com o espaço restante de 
cada cartão e exibido em minutos.
O restante também pode ser verificado sob o 
formato de medidor na tela de estado da Bateria/
Mídia (página 87).

Nota

Aparece um ícone  se o cartão de memória estiver 
protegido contra escrita.

Substituindo um cartão de memória SxS
• Se o tempo total disponível em dois cartões for 

inferior a 5 minutos, uma mensagem de “Mídia 
Quase Cheia”, lâmpadas de ativação piscando e 
um sinal sonoro avisarão você. Substitua os 
cartões por cartões com espaço suficiente.

• Se você continuar gravando até o tempo total 
restante chegar a zero, a mensagem muda para 
“Mídia Cheia” e a gravação para.

Alternando Entre Cartões de 
Memória SxS

Formatando um Cartão de 
Memória SxS

Verificando o Tempo Restante 
Disponível para Gravação
Usando Cartões de Memória SxS 35
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Nota

Podem ser gravados aproximadamente 600 clipes em um 
cartão de memória SxS no máximo.
Se o número de clipes gravados alcançar o limite, a 
indicação do tempo restante apresenta “0” e a mensagem 
“Mídia Cheia” é exibida.

Se ocorrer um erro com dados em um cartão de 
memória por algum motivo, o cartão necessita ser 
restaurado.
Se for carregado um cartão de memória SxS que 
necessita ser restaurado, é exibida na tela do visor 
uma mensagem que solicita que você execute 
uma operação de restauro.

Para restaurar um cartão

Selecione “Exec.” movendo o joystick ou 
girando o seletor de regulagem, depois, 
aperte o botão SEL/SET ou o seletor de 
regulagem.

Durante o restauro, a mensagem de progresso e a 
barra de estado (%) são exibidas, e a lâmpada 
ACCESS acende uma luz vermelha.
Quando o restauro está completo, a mensagem de 
conclusão é exibida durante três segundos.

Se o restauro falhar
• Um cartão de memória SxS protegido contra 

escrita ou um cartão de memória em que tenha 
ocorrido um erro não pode ser restaurado. Se 
existir um cartão assim, é exibida uma 
mensagem de advertência. Remova a proteção 
contra escrita ou substitua o cartão de acordo 
com as instruções na mensagem.

• Um cartão de memória SxS em que ocorreu um 
erro poderá ser usado novamente após uma 
nova formatação.

• Em alguns casos, apenas podem ser restaurados 
partes de clipes. A reprodução de clipes 
restaurados é novamente possível.

• A seguinte operação pode restaurar um cartão 
de memória SxS para o qual a mensagem “Não 
Foi Poss. Rest. Alguns Clip.” é exibida 
repetidamente sempre que você tenta o processo 
de restauro:

1 Copie os clipes necessários para outro cartão 
de memória SxS usando a função de cópia 
(página 80) da filmadora ou o aplicativo de 
software dedicado (fornecido) (página 123).

2 Formate o cartão de memória SxS com o 
problema usando a função de formatação da 
filmadora.

3 Coloque novamente os clipes necessários no 
cartão de memória SxS através da operação 
de cópia.

Gravação/reprodução durante o restauro
Você pode gravar ou reproduzir usando o cartão 
de memória SxS na outra ranhura para cartões 
enquanto o restauro está em curso.

Nota

Para executar o restauro de mídia gravada com esta 
unidade, certifique-se de que usa esta unidade. Mídia 
gravada com um dispositivo que não esta unidade ou 
com outra unidade com uma versão diferente (mesmo do 
mesmo modelo) pode não ser restaurada usando esta 
unidade.

Restaurando um Cartão de 
Memória SxS
Usando Cartões de Memória SxS
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Notas

• Um adaptador de mídia não pode obter a alta 
confiabilidade e durabilidade equivalente a um cartão 
de memória SxS para uso profissional.

• Nem todos os cartões de memória foram testados e não 
há garantia de que possam funcionar corretamente com 
esta filmadora. Para uma lista dos cartões de memória 
compatíveis, contate seu revendedor Sony.

Usando um Adaptador de Mídia QDA-EX1 
opcional, você pode inserir um cartão de memória 
XQD numa ranhura para cartões de memória SxS 
em vez de um cartão de memória SxS.

Cartões de memória XQD compatíveis
Cartões de memória XQD série S
Cartões de memória XQD série N

Para detalhes sobre usar um Adaptador de Mídia 
QDA-EX1, consulte o manual de instruções 
fornecido com o adaptador.

Notas

• A reprodução de alta velocidade (página 12) pode não 
ser obtida corretamente com um cartão de memória 
XQD.

• A gravação de Movimento Lento através da função de 
gravação de Movimento Lento e Rápido (página 58) 
não pode ser efetuada com um cartão de memória 
XQD.

Formatação
Quando usar um cartão de memória XQD com 
esta filmadora, é necessária formatação.
Para usar um cartão de memória XQD com esta 
filmadora é necessário ser formatado usando a 
função de formatação desta filmadora.
Também é necessário formatar um cartão de 
memória XQD para usar se for exibida uma 
mensagem de advertência ao inserir o cartão de 
memória XQD.
Para um cartão de memória XQD que tenha sido 
formatado com outro sistema não suportado por 
esta filmadora, a mensagem “Sistema de 
Arquivos Sem Suporte” é exibida na tela do visor.
Formate o cartão de memória XQD conforme 
indicado abaixo.

Para executar a formatação

Usando “Form. Mí.” (página 116) no menu 
OUTROS, especifique “Mídia(A)” 
(ranhura A) ou “Mídia(B)” (ranhura B) e, 
em seguida, selecione “Exec.”.

A mensagem de progresso e a barra de estado (%) 
são exibidas, e a lâmpada ACCESS acende uma 
luz vermelha.
Quando a formatação está completa, a mensagem 
de conclusão é exibida durante três segundos.

Nota

Durante a formatação, todos os dados num cartão de 
memória XQD, incluindo imagens protegidas, são 
apagados e não podem ser restaurados.

Conexão entre a filmadora e um PC
Para usar um cartão de memória XQD no qual 
foram gravados dados com um produto da série 
XDCAM/XDCAM EX, insira o cartão na ranhura 
da filmadora e conecte o PC e esta filmadora 
usando um cabo USB.

Para usar mídia formatada com esta filmadora 
em ranhuras de outros dispositivos
Faça uma cópia de segurança da mídia e, em 
seguida, formate-a usando o dispositivo.

A utilização do adaptador de mídia opcional 
MEAD-SD02 permite que você insira um cartão 
SDHC em um slot de cartão de memória SxS e 
use-o para gravação e reprodução da mesma 
forma como acontece com um cartão de memória 
SxS.

Cartão SDHC compatível
Cartão SDHC Classe 10

Para detalhes sobre como usar o Adaptador de 
Mídia MEAD-SD02, consulte as instruções de 
operação fornecidas com o respetivo adaptador.

Notas

• reprodução de alta velocidade (página 12) pode não 
ser devidamente alcançada com um cartão SDHC.

• gravação lenta pela função de gravação Movimento 
rápido & devagar (página 58) não pode ser feita com 
um cartão SDHC.

• cartões SDHC não suportam gravação com UDF/
exFAT.

Usando outras mídias

Cartões de Memória XQD

Cartões SDHC
Usando outras mídias 37
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Formatação
Quando você usar um cartão SDHC com esta 
filmadora, formatação será necessária. Um cartão 
SDHC para ser usado com esta filmadora deve ser 
formatado usando a função de formato desta 
filmadora.
Também é necessário formatar um cartão SDHC 
para uso, se uma mensagem de aviso for exibida 
quando você montar o cartão SDHC.
Para um cartão SDHC que foi formatado com 
outro sistema não suportado por esta filmadora, a 
mensagem “Sistema de Arquivos Sem Suporte” é 
exibida na tela do visor.
Formate o cartão SDHC conforme as instruções 
abaixo.

Para executar a formatação

Usando “Form. Mí.” (página 116) no menu 
OUTROS, especifique “Mídia(A)” 
(ranhura A) ou “Mídia(B)” (ranhura B) e, 
em seguida, selecione “Exec.”.

A mensagem de progresso e a barra de estado (%) 
são exibidas, e a lâmpada ACCESS acende uma 
luz vermelha.
Quando a formatação está completa, a mensagem 
de conclusão é exibida durante três segundos.

Nota

Na formatação, todos os dados em um cartão SDHC 
incluindo as imagens protegidas são apagadas e não 
podem ser restaurados.

Conexão entre a filmadora e um PC
Para usar um cartão SDHC no qual foram 
gravados dados com um produto da série 
XDCAM/XDCAM EX, insira o cartão na ranhura 
da filmadora e conecte o PC e esta filmadora 
usando um cabo USB.

Para usar mídia formatada com esta filmadora 
em ranhuras de outros dispositivos
Faça uma cópia de segurança da mídia e, em 
seguida, formate-a usando o dispositivo.

No modo UDF/exFAT, é possível conectar uma 
unidade de flash USB ao conector (tipo A) 
(página 13) para gravar, salvar e carregar os 
dados a seguir.
• “Carregar um arquivo de Metadados de 

planejamento” (página 70)

• “Armazenar/Recuperar dados de 
configuração” (página 68)

As seguintes drives flash USB da Sony são 
recomendadas para uso com esta filmadora.
• Série USM-M

Notas

• Use drives flash USB com uma capacidade entre 4 GB 
e 32 GB.

• As unidades de flash USB diferentes das listadas acima 
talvez não sejam reconhecidas, se encaixadas no 
conector USB (tipo A).

Ao usar o conector USB
Selecione “USB A” em “Sel RM/USB A” no 
menu OUTROS.

Notas

• Nenhum sinal pode sair do conector VÍDEO nesta 
configuração.

• A informação de caractere não pode ser saída, 
independentemente da configuração “Saíd. Sup. SDI/
HDMI/Vídeo”.

Formatando (Inicializando) Drives Flash 
USB
As drives flash USB devem ser formatadas com 
um sistema de arquivos FAT32.

Nota

Antes de usar um drive, formate-o nesta filmadora ou 
num PC. Se não for possível usar um drive formatado 
num PC, formate-o na filmadora.

1 Ligue uma unidade de flash USB no 
conector (tipo A).

Se o drive não estiver formatado ou tiver sido 
formatado de acordo com outras 
especificações, é apresentada na tela do visor 
uma mensagem para confirmar se pretende 
executar a formatação.

Drives Flash USB
Usando outras mídias
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2 Utilizando o joystick ou o seletor de 
regulagem, selecione “Exec.”, depois, 
pressione o botão SEL/SET ou o seletor 
de regulagem.

A mensagem em andamento e a barra de 
status (%) são apresentadas e, em seguida, 
começa a formatação.
Quando a formatação estiver concluída, a 
mensagem “Format USB Memory Done” é 
exibida.
A pasta \MSSONY\PRO\XDCAM\
MEMDISC e a pasta \General\Sony\
Planning são criadas automaticamente no 
drive. 

Se a operação de formatação falhar
Uma operação de formatação pode falhar porque 
a drive flash USB está protegida contra escrita ou 
porque não é o tipo de drive especificado para uso 
com esta filmadora.
Nesse caso, é apresentada uma mensagem de 
erro. Siga as instruções na mensagem de erro a 
troque a drive por uma que possa ser usada com 
esta filmadora.

Restaurando Drives Flash USB 
Quando você carrega uma drive flash USB que 
não pode ser montada normalmente porque o 
sistema de arquivos está destruído, é apresentada 
uma mensagem na tela do visor a perguntar se 
você quer restaurá-lo.
Utilizando o joystick ou o seletor de regulagem, 
selecione “Exec.”, depois, pressione o botão SEL/
SET ou o seletor de regulagem. A formatação 
iniciar uma é apresentada uma indicação de 
progresso (%).
Quando a formatação estiver concluída, a 
mensagem “Restaurar Memória USB” é exibida.

A montagem de um módulo de LAN sem fio USB 
opcional IFU-WLM3 nesta câmera de vídeo 
permite uma conexão Wi-Fi entre um 
computador e a câmera de vídeo.

Também é possível conectar a câmera de vídeo e o 
computador via Wi-Fi utilizando o adaptador sem fio 
opcional CBK-WA100. Para obter detalhes sobre a 
conexão e operação do CBK-WA100, consulte as 
Instruções Operacionais fornecidas com o CBK-
WA100.

Efetuar uma conexão Wi-Fi entre um computador 
e a filmadora permite que você faça o seguinte.
• Enviar metadados de planejamento criados num 

computador para a filmadora e estabelecer nomes de 
clipes para filmar e marcas de filmagem para 
filmagem.

Notas

• O módulo LAN sem-fio USB IFU-WLM3 (vendido 
separadamente) pode não estar disponível em alguns 
países/regiões.

• Prenda/remova o IFU-WLM3 após o desligamento da 
câmera de vídeo.

• Uma conexão i.LINK e um módulo LAN USB sem fio 
não podem ser usados ao mesmo tempo. Ao usar uma 
conexão sem fio com um IFU-WLM3 inserido 
diretamente no conector USB (tipo A), não conecte um 
dispositivo ao conector i.LINK.

• Se você utilizar um dispositivo sem fio próximo à 
câmera de vídeo, talvez esta não funcione 
corretamente. Desligue o dispositivo sem fio que 
estiver próximo à câmera de vídeo.

Ao usar o conector USB
Selecione “USB A” em “Sel RM/USB A” no 
menu OUTROS.

Notas

• Nenhum sinal pode sair do conector VÍDEO nesta 
configuração.

• A informação de caractere não pode ser saída, 
independentemente da configuração “Saíd. Sup. SDI/
HDMI/Vídeo”.

“XQD” é uma marca comercial da Sony 
Corporation.

Utilizar a Conexão Wi-Fi 
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Você pode operar o menu Web integrado na 
filmadora a partir de um computador quando está 
conectado à filmadora através de uma conexão 
Wi-Fi.
O menu Web permite que você verifique o status 
de configuração/informação de câmera de vídeo, 
e fazer o upload do Planejamento de metadados.

Nota

Você não pode acessar o menu Web durante a 
gravação/reprodução. (Você não pode enviar/
receber um arquivo através de uma conexão 
Wi-Fi.)

Exemplo do menu Web

Informações do produto
• Nome do modelo
• N.º de série

Redes
• Endereço MAC
• Endereço IP
• Máscara de Sub-rede

Estado Wi-Fi
• Modo Wireless
• SSID
• Tipo
• Canal
• Autenticação (autenticação de rede)
• Encriptação de Dados (encriptação de dados)

Metadados de Planejamento
Clicar em “Carregar” exibe a tela Metadados de 
Planejamento que permite carregar um arquivo de 
metadados de planejamento (página 40).

Nota

A configuração de itens exibidos no menu Web 
varia dependendo do browser que você está 
usando.

Para exibir o menu Web

1 Inicie um browser no computador e 
navegue até “http://<endereço IP da 
filmadora’>(a configuração “Endereço 
IP” em “Rede” do menu OUTROS)”.

Exemplo (quando o endereço IP for 
“192.168.1.10”): Digite “http://
192.168.1.10/” na barra de endereço.

Se a conexão estiver completa, é exibida 
uma caixa de diálogo solicitando que você 
digite o nome de usuário e a senha. 

2 Digite o nome de usuário e a senha, e 
clique em “OK.”

User name: admin
Password: pmw-300 (nome do modelo em 
letras minúsculas). 

Para carregar um arquivo de metadados 
de planejamento

1 Insira uma mídia como um cartão de 
memória SxS. 

2 Clique em “Carregar” no menu Web.

A tela Metadados de Planejamentos é 
exibida.

3 Clique em “Selecionar” para visualizar 
a caixa de diálogo Selecionar Arquivo.

4 Selecione o arquivo de metadados de 
planejamento que você deseja carregar 
e, em seguida, clique em “Aberto”.

O caminho do arquivo selecionado é exibido.

5 Clique em “Exec.”.

A arquivo de metadados de planejamento é 
carregado na memória da filmadora e 
armazenado na mídia.
“OK” é exibido no campo Estado quando a 
transferência está completa.

Quando é estabelecida uma conexão Wi-Fi entre 
um dispositivo como um smartphone, tablet, PC, 
etc., e a filmadora, o Remote Commander Wi-Fi 
é exibido na tela do dispositivo e o dispositivo 
pode ser usado como um controle remoto. 
Você pode iniciar/parar a gravação, ajustar a íris/
focagem/zoom, etc., através de um dispositivo 
conectado por Wi-Fi. Esta função é útil para 
configurar a filmadora em um local remoto, tal 
como o topo de um guindaste, etc.

Usando o Menu Web

Usando o Remote Commander 
Wi-Fi
Utilizar a Conexão Wi-Fi
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Notas

• Quando a íris não está configurada para o modo 
automático, a operação do controle deslizante “IRIS” e 
a configuração ON/OFF de “Auto IRIS” não estão 
disponíveis.

• Quando o anel de focagem é puxado para trás, a 
operação do controle deslizante “FOCUS” e a 
configuração ON/OFF de “Auto Focus” não estão 
disponíveis.

• Quando o interruptor ZOOM está configurado como 
“MANUAL,” a operação do controle deslizante 
“ZOOM” não está disponível.

As telas do Remote Commander Wi-Fi

Para smartphone

Para Tablet

Para exibir o Remote Commander Wi-Fi
Para exibir o Remote Commander Wi-Fi na tela 
de um dispositivo, é necessário efetuar 
configurações no dispositivo e na filmadora.

Configurações da filmadora

1 Configure “Wi-Fi” em “Wi-Fi” do 
menu OUTROS como “Habilitado”.

2 Configure “Cont. Rem. Wi-Fi” em 
“Wi-Fi” do menu OUTROS como 
“Lig.”.

Configurações do dispositivo
Configure o smartphone, tablet, PC, etc., para ser 
usado como o Remote Commander Wi-Fi .

1 Crie uma conexão Wi-Fi entre o 
dispositivo e a filmadora .

2 Inicie o browser e digite http://
<endereço IP da filmadora>(página 
118)/rm.html na barra de endereço.

Exemplo: quando o endereço IP for 
192.168.1.10, digite http://192.168.1.10/
rm.html na barra de endereço.
O Remote Commander Wi-Fi será exibido na 
tela do dispositivo quando a conexão Wi-Fi é 
estabelecida.
Posteriormente, opere a filmadora como 
apresentado na tela do dispositivo conectado 
por Wi-Fi.
O botão REC fica indisponível quando o 
interruptor Lock é deslocado para a direita.

Notas

• Dependendo do dispositivo, o Remote Commander 
Wi-Fi pode não ser exibido corretamente na tela do 
dispositivo, apesar de você digitar http://<endereço IP 
da filmadora>(página 118)/rm.html na barra de 
endereço. Nesse caso, digite “rms.html” para um 
smartphone ou “rmt.html” para um tablet no final do 
endereço para exibir corretamente o Remote 
Commander Wi-Fi.

• O Remote Commander Wi-Fi na tela do dispositivo 
pode deixar de corresponder ao estado atual da 
filmadora nos seguintes casos. Quando isso acontecer, 
atualize o browser no dispositivo.
—quando a filmadora é reiniciada enquanto a 

conexão Wi-Fi é estabelecida
—quando a filmadora é controlada diretamente 

enquanto a conexão Wi-Fi é estabelecida
—quando o dispositivo é reconectado
—quando você avança/recua no browser do 

dispositivo.
• se o sinal Wi-Fi for fraco, o Remote Commander 

Wi-Fi pode não funcionar corretamente.
• Seu smartphone/tablet pode não ser compatível com o 

modo ad hoc. Para detalhes, consulte as instruções de 
operação fornecidas com o smartphone/tablet.
Utilizar a Conexão Wi-Fi 41
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Dispositivos compatíveis
Os seguintes dispositivos, usando as versões 
especificadas ou posteriores, podem ser usados 
como Remote Commander Wi-Fi.

Dispositivo Sistema 
Operacional

Browser

PC Windows 7 Internet Explorer 8 
ou Internet
Explorer 9

Mac OS 10.7.4 Safari 5.1.6

Smartphone Android 2.3.3 Browser padrão

iOS 5.1.1 Safari

Tablet Android 4.0.3 Browser padrão

iOS 5.1.1 Safari
Utilizar a Conexão Wi-Fi
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Preparativos

1 Instale um conjunto de bateria 
completamente carregado.

2 Carregue cartão(ões) de memória SxS.

Se você carregar dois cartões, quando o 
primeiro cartão ficar cheio, a gravação 
continua automaticamente passando para o 
segundo cartão.

3 Abra ou remova a tampa da lente.

PMW-300K1
Puxe a alavanca de abrir/fechar da tampa da 
lente para abrir a tampa da lente integrada no 
capuz da lente.
PMW-300K2
Remova a tampa da lente.

4 Ajuste o visor para uma melhor 
visualização.

5 Coloque o interruptor de alimentação 
na posição ON.

É exibida a tela de gravação.
Ao utilizar o comando remoto, ative o modo de 
controle remoto (página 33).

Nota

Ao segurar a camcorder pela alça, apoie-a por baixo com 
a sua mão esquerda.

Gravação (modo Completamente 
automático)

6 Pressione o botão FULL AUTO para 
que o indicador do botão se acenda.

O Modo Completamente automático é 
ligado, ativando o sistema TLCS (Total 
Level Control System) (página 97). Auto Iris 
(Íris automática), AGC (Controle 
Automático de Ganho), Auto Shutter 
(Obturador Automático), ATW (Proporção 
de Brancos com Rastreamento Automático) 
estão LIGADOS. Consequentemente, o 

Gravação

Procedimento de Operação Básica
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brilho e o equilíbrio de brancos serão 
automaticamente ajustados.
Quando você pretender ajustá-los 
manualmente, desligue o modo 
Completamente Automático e consulte;
“Íris” na página 49
“Ganho” na página 47
“Obturador eletrônico” na página 48
“Equilíbrio de brancos” na página 46

O AF (Auto Focus) não é ativado ao colocar a 
camcorder em modo Completamente Automático.

Para obter informações sobre o ajuste 
automático de foco, consulte “Foco” 
(página 50).

7 Pressione o botão REC START/STOP.

Você também pode iniciar a gravação com o 
botão START/STOP (PMW-300K1)/botão 
VTR (PMW-300K2) no punho.
(Se você estiver utilizando o Controle Remoto IR, 
pressione o botão REC em simultâneo com o botão 
não marcado.)

As luzes de indicação de gravação dianteiras 
e traseiras se acendem e a gravação é 
iniciada.

8 Para parar a gravação, pressione o 
botão REC START/STOP novamente.

Você também pode parar a gravação com o 
botão START/STOP (PMW-300K1)/botão 
VTR (PMW-300K2) no punho.
(Se você estiver utilizando o Controle Remoto IR, 
pressione o botão REC PAUSE em simultâneo com 
o botão não marcado.)
A gravação é parada e a camcorder entra em 
modo STBY (modo de espera de gravação).

Nota

Se você pressionar o botão REC START/STOP para 
iniciar a próxima gravação enquanto a gravação de dados 
anterior não estiver concluída, a mensagem “Não é 
Possível Continuar” pode ser exibida e a gravação pode 
não começar.

Para prevenir erros de comutação
O botão REC START/STOP que se encontra no 
cabo está incorporado na alavanca REC HOLD. 
Se o botão REC START/STOP não for utilizado, 
é recomendável colocar a alavanca na posição 
HOLD para bloquear o botão e prevenir um 
início/parada de gravação involuntário, caso você 
pressione o botão acidentalmente.
Para desbloquear o botão, coloque novamente a 
alavanca em sua posição original.

Verificar o último clipe gravado (Revisão 
da Gravação) 

9 Pressione o botão REC REVIEW 
(PMW-300K1)/botão RET (PMW-
300K2).

A função Revisão da Gravação é (página 55) 
ativada e o último clipe gravado é 
reproduzido durante o tempo especificado na 
tela do visor.

Para excluir clipes
Você pode excluir o último clipe gravado através 
da função Excluir último clipe (página 68). 
Utilize a função Excluir todos os clipes (página 
68) para excluir todos os clipes gravados em um 
cartão de memória SxS. Para especificar o clipe a 
ser excluído, controle a camcorder a partir da tela 
de miniaturas (página 73).

Nota

Clipe (dados de gravação)
Quando você para a gravação, vídeo, áudio e 
dados adicionais do início ao fim da gravação 
são gravados como um único clipe em um 
cartão de memória SxS.

Nome do clipe
Para cada clipe gravado com esta camcorder, é 
gerado um nome de clipe de forma automática, 
de acordo com o método selecionado na 
“Nomeação Auto.” em “Clipe” (página 115) no 
menu OUTROS.
A configuração predefinida de “Nomeação 
Auto.” é “Plano.” Com esta configuração, o 
nome do clipe definido nos metadados de 
planejamento é aplicado se um arquivo de 
metadados de planejamento for carregado na 
camcorder.
Altere a configuração “Nomeação Auto.” para 
“Título” para aplicar um nome de clipe 
composto por 4 a 46 caracteres alfanuméricos e 
4 numéricos.
Exemplo: ABCD0001
O bloco de 4 a 46 caracteres alfanuméricos pode 
ser especificado como desejado através de 
“Clipe” no menu OUTROS antes de iniciar a 
gravação. (Ele não pode ser alterado após a 
gravação.) 
O valor dos 4 numéricos é automaticamente 
calculado em sequência.
Procedimento de Operação Básica
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Você pode alterar as configurações de acordo 
com a utilização pretendida do vídeo gravado ou 
condições de gravação.

Os formatos disponíveis variam de acordo com o 
UDF/exFAT/FAT, Modo HD/SD e 
configurações de região de utilização (Área 
NTSC/Área PAL).

Você pode alterar a área de utilização ao configurar 
“País” em “Sistema” (página 113) no menu 
OUTROS.

Alternar entre UDF/exFAT/FAT
Alterne ao configurar “F.Sys.” em “Sistema” 
(página 113) no menu OUTROS.
Após alterar esta configuração, a camcorder é 
automaticamente reiniciada.

Nota

UDF/exFAT/FAT não pode ser alternado durante a 
gravação ou reprodução.

Alternar entre Modo HD/Modo SD
Para alternar entre HD/SD, utilize “Sistema” 
(página 113) no menu OUTROS.
Quando você altera a configuração de menu, a 
camcorder reinicia automaticamente, executando 
a troca.

Nota

A alternância HD/SD está desativada durante a gravação 
e reprodução.

Alterar o formato
Para alterar o formato, utilize “Form.” em 
“Sistema” (página 113) no menu OUTROS.
Sinais dos conectores SDI OUT, VIDEO OUT e 
HDMI OUT também são emitidos de acordo com 
o formato selecionado com este menu.

Notas sobre clipes
O tamanho máximo de um arquivo para um 
clipe é de 43GB para UDF e exFAT, 4GB para 
FAT em Modo HD e 2 GB para FAT em Modo 
SD. Se você continuar gravando por um período 
prolongado, os materiais gravados podem ser 
segmentados em vários arquivos, dependendo 
do tamanho do arquivo (o número máximo de 
seções é 99). No modo FAT, a filmadora efetua 
a gravação contínua como um único clipe, 
mesmo que ele tenha sido segmentado em 
vários arquivos.
Um clipe longo pode ser gravado entre dois 
cartões de memória na entrada A e B.
Quando você copia clipes gravados para um 
disco rígido, etc., através do computador, é 
recomendável utilizar o software de aplicação 
dedicado, que você deve baixar, para manter a 
continuidade dos materiais gravados. Para obter 
detalhes, consulte “Downloads de software” 
(página 160).

Nota

Se a cópia for realizada utilizando o Explorer 
(Windows) ou o Finder (MAC), a continuidade e as 
relações dos materiais gravados pode não ser mantida.

Duração máxima de um clipe
A duração máxima de um clipe é de 24 horas 
para FAT (MP4 ou AVI) e 6 horas para UDF 
(MXF)/exFAT (XAVC).
Se você exceder a duração máxima de um clipe, 
um novo clipe será criado automaticamente. 
Você pode verificar o novo clipe na tela de 
miniaturas.

Alterar Configurações 
Básicas

Formatos de vídeo
Alterar Configurações Básicas 45
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Estão disponíveis filtros ND para manter a 
abertura em um alcance adequado.
1/64: 1/64ND
1/16: 1/16ND
1/4: 1/4ND
CLEAR: Filtro ND não utilizado

Você pode selecionar o modo de ajuste de acordo 
com as condições de gravação.

Modo Predefinição
A temperatura da cor é ajustada ao valor 
predefinido (configuração de fábrica: 3.200 K) 
neste modo. Selecione este modo quando você 
não tiver tempo para ajustar o equilíbrio de 
brancos ou quando pretender fixar o equilíbrio de 
brancos à condição que definiu para um Perfil de 
Imagem.

Modo de Memória A, modo de Memória B
O equilíbrio de brancos é ajustado ao valor 
registrado na memória A ou memória B.
Pressionar o botão WHITE BAL executa o 
equilíbrio de brancos automático e armazena o 
valor ajustado na memória A ou memória B.
Quando o comando remoto Wi-Fi é utilizado e a 
função ATW está desligada, o valor ajustado é 
alterado para um na memória A, 
independentemente do estado do interruptor 
WHITE BAL.

Modo ATW (Rastreamento automático de 
equilíbrio de brancos)
Neste modo, a camcorder ajusta automaticamente 
o equilíbrio de brancos à condição apropriada.
Quando a cor da temperatura da fonte de luz 
muda, o ajuste do equilíbrio de brancos é 
executado automaticamente.
Os cinco passos de velocidade de ajuste podem 
ser selecionados com a “Vel. ATW” (página 97) 
no menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.
Quando a função Manter ATW está atribuída a 
um botão personalizável (página 55), você pode 
manter momentaneamente o valor ATW para 
fixar o equilíbrio de brancos, mesmo em modo 
ATW, pressionando o botão.

Nota

Em certas condições de iluminação ou com certos 
objetos a serem fotografados, o ajuste do ATW pode não 
conseguir fornecer as cores adequadas.
Exemplos:
• Quando o objeto constituído substancialmente por uma 

única cor como o céu, mar, solo, grama ou certos tipos 
de flores ocuparem grande parte da área da moldura.

• Quando o objeto se encontra sob uma fonte de luz de 
uma temperatura de cor extremamente elevada ou 
extremamente baixa.

Se a execução do rastreamento automático da função 
ATW demorar demasiado tempo ou resultar apenas em 
efeitos inadequados, execute a função AWB.

Utilizar o interruptor
Faça uma seleção com o interruptor WHITE BAL 
(página 13).
B: modo ATW ou modo Memória B
A: modo de Memória A
PRST: Modo Predefinição
A posição B do interruptor WHITE BAL é 
atribuída ao modo ATW na fábrica. Esta 
configuração pode ser alterada com o “Alt. 
Br.<B>” (página 97) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA para 
selecionar o modo de Memória B.
Colocar a camcorder no modo Completamente 
Automático (página 43) ativa forçosamente o 
modo ATW.
Atribuir a função ligar/desligar do ATW a um 
botão (página 55) personalizável lhe permite 
ativar/desativar de forma independente o ATW 
quando o modo Completamente Automático está 
desligado.

Utilizar o menu Direto
Quando você coloca o interruptor DISPLAY 
(página 13) em ON, o modo de ajuste e a cor de 
temperatura atuais são exibidos na tela (página 
18).
ATW: modo ATW
W:A: modo de Memória A
W:B: modo de Memória B
W:P: modo Predefinição
Quando o menu Direto (página 19) se encontra no 
modo Tudo, você pode selecionar entre ATW, 
W:A, W:B e W:P.
Quando o menu Direto se encontra em modo 
Parte, você pode alternar entre ATW e o modo 
definido com o interruptor WHITE BAL.

Filtro ND

Equilíbrio de brancos
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Executar equilíbrio de brancos 
automático

1 Para armazenar o valor de ajuste na 
memória, selecione Memória A ou 
Memória B.

2 Coloque um objeto branco sob a 
mesmas condições de iluminação e faça 
zoom para que a área branca seja 
obtida na tela.

3 Ajuste o brilho.

Ajuste a Iris como indicado em “Ajustar o 
brilho manualmente” (página 49) abaixo.

4 Pressione o botão WHT BAL 
(página 10).

O ajuste do equilíbrio de brancos automático 
é iniciado.

Quando você executa um ajuste em um modo de 
memória, o valor ajustado é armazenado na 
memória (A ou B) selecionada no passo 1.
Quando você executa o ajuste no modo ATW, o 
ajuste no ATW é retomado.

Notas

• O ajuste do equilíbrio de brancos automático não pode 
ser realizado no modo Predefinição.

• Se o ajuste do equilíbrio de brancos automático falhar, 
uma mensagem de erro é exibida na tela durante 
aproximadamente 3 segundos. Se a mensagem de erro 
continuar sendo exibida depois de várias tentativas, 
consulte seu representante de assistência Sony.

Durante a gravação, podem ser inseridos vários 
marcadores e padrões zebra na imagem na tela do 
visor.
Isto não afeta os sinais de gravação.

Exibir os marcadores
Utilize o “Marcador” (página 103) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VF.

Exibir os padrões zebra
Deslizar o interruptor ZEBRA liga/desliga a 
indicação de padrão zebra.

Alterar o padrão zebra
Através de “Zebra” (página 104) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VF, você pode alterar o 
padrão zebra a ser exibido.

Gravar com ganho fixo
Você pode alterar o ganho do amplificador de 
vídeo.

Selecionar o ganho com o interruptor
O valor de ganho em cada posição do interruptor 
GAIN (página 12) definidas de fábrica são os 
seguintes:
L: 0 dB
M: 9 dB
H: 18 dB
Esses valores podem ser alterados no intervalo de 
–3 dB a +18 dB, utilizando os menu’s 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA no menu 
Gain Setup (página 91).

Nota

Você não pode selecionar um ganho fixo quando o modo 
AGC está em On.

Selecionar ganho utilizando o menu Direto
Quando você coloca o interruptor DISPLAY 
(página 13) em ON, o valor de ganho atual é 
exibido na tela (página 18).

Marcadores/Padrões Zebra

Ganho

Interruptor 
ZEBRA
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Quando o menu direto se encontra no modo Tudo, 
você pode alterar o ganho em níveis de 3 dB no 
menu Direto.
Você também pode selecionar o modo AGC com 
menu Direto.
Quando menu Direto se encontra em modo Parte, 
você pode alternar entre AGC e o ganho definido 
com o interruptor GAIN.

Gravar em modo AGC
O ganho do amplificador de vídeo é ajustado 
automaticamente de acordo com o brilho da 
imagem.
Quando você coloca a camcorder no modo 
Completamente automático (página 43), o modo 
AGC é forçosamente selecionado.
Quando o modo Completamente automático está 
desligado, você pode ligar o AGC de forma 
independente, configurando o modo “AGC” no 
“TLCS” (página 97) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA para “Lig.” 
ou selecionando “AGC” com o menu Direto.

Gravar com um obturador fixo
Configurar a velocidade do obturador (tempo de 
cache).
Quando você ON o interruptor SHUTTER 
(página 12), o obturador fixo é ligado no modo e 
com a velocidade de obturador que especificou 
em “Obtur.” (página 91) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.

Notas

• Quando o modo Obturador Automático está LIGADO, 
o obturador fixo não pode ser selecionado.

• Quando o modo SLS/EX SLS (página 48) está ON, o 
obturador fixo não pode ser selecionado.

Configurar com o menu CONFIGURAÇÕES DA 
CÂMERA
O modo do obturador e a velocidade do obturador 
podem ser definidos em “Obtur.” (página 91) no 
menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.

Configurar com o menu Direto
Quando você coloca o interruptor DISPLAY em 
ON, o modo de obturador e valor definido atuais 
são exibidos na tela (página 18).

Quando o menu Direto (página 19) se encontra no 
modo Tudo, você pode alterar o modo e 
velocidade do obturador com o menu Direto.

Notas

• Quando o menu Atalho está no modo Parte, você não 
pode desligar o botão do obturador com o menu Atalho 
se o alternador SHUTTER estiver em ON.
Se o interruptor SHUTTER estiver OFF, você pode 
alternar apenas entre Auto Shutter ou Shutter OFF.

• O menu direto não pode ser selecionado quando o 
modo Completamente automático está ligado (página 
43) ou quando o modo SLS/EX SLS está definido.

Gravar em modo SLS/EX SLS
A velocidade do obturador é especificada no 
número de fotogramas acumulados. Podem ser 
acumulados até 64 fotogramas neste modo, 
permitindo a obtenção de imagens nítidas de 
baixo ruído com níveis de luz baixos ou imagens 
surreais com imagens residuais.
Para SLS/EX SLS, especifique o número de 
quadros acumulados com “SLS/EX SLS” 
(página 92) no menu CONFIGURAÇÕES DA 
CÂMERA. Você pode selecionar de 2 até 8, 16, 
32, 64 quadros.
Quando SLS/EX SLS está ON, você não pode 
ajustar o modo Totalmente Auto. (página 43).
Quando o modo Totalmente Auto. (página 43) 
está ON ou o modo Obturador Auto. está ON, e 
SLS/EX SLS está ajustado em ON, o modo 
Totalmente Auto. ou o modo Obturador Auto. é 
cancelado.

Gravar em modo Obturador automático
A velocidade do obturador é automaticamente 
ajustada de acordo com o brilho da imagem.
Quando você coloca a camcorder no modo 
Completamente automático (página 43), o 
Obturador automático é forçosamente 
selecionado.
Quando modo Completamente Automático está 
desligado, você pode ligar o Obturador 
Automático de forma independente, colocando o 
“Obturador Aut.” em “TLCS” (página 97) no 
menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA em 
“On.”

Obturador eletrônico
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Ajuste o brilho de acordo com o objeto.

Gravar em modo automático
Quando o modo Completamente automático 
(página 43) está em ON:
A Íris é definida forçosamente para modo 
Automático.
Quando o modo Completamente automático se 
encontra como OFF:
O modo Íris automático está definido quando o 
interruptor IRIS está colocado em AUTO.
Você pode selecionar o nível alvo (para tornar a 
imagem mais escura ou mais clara) para o modo 
Íris automático através do menu de Configuração 
ou menu Direto. (O controle de ganho no modo 
AGC e o controle de velocidade do operador no 
modo Obturador automático são ajustados em 
sincronia.)

Para ajustar o nível alvo com o menu 
Configuração
Defina “Nível” em “TLCS” (página 97) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.

Para ajustar o nível de objetivo com o menu 
Direto
O nível alvo também pode ser selecionado 
utilizando o menu Direto (página 19). Quando 
você coloca o interruptor DISPLAY em ON, a 
posição de Exposição atual é exibida na tela 
(página 18).

Ajustar o brilho manualmente
Quando o modo Completamente automático está 
OFF, colocar o interruptor IRIS em MANUAL 
define o modo Iris manual. Rode o anel da íris 
para obter a abertura de íris desejada.

Para comutar momentaneamente para modo íris 
automática
Quando você pressiona o botão IRIS (PMW-
300K1)/botão IRIS PUSH AUTO (PMW-300K2) 
no modo de íris manual (chave IRIS: MANUAL), 
para ativar o modo de íris automática de um 
clique. O modo íris automática é ativado 
enquanto você mantém o botão pressionado e o 
modo íris manual é restaurado quando libera o 
botão.

Operar zoom manualmente
Colocar o interruptor ZOOM (página 15) na parte 
inferior desta unidade na posição MANUAL 
define o modo zoom manual.

Utilizar o zoom motorizado
A alavanca de zoom servo (página 16) na alça e o 
botão ZOOM no cabo (página 12) são ativados.
O Controle Remoto IR fornecido e a unidade de 
controle remoto de lente opcional também pode 
ser utilizada.
Colocar o interruptor ZOOM na parte inferior 
desta unidade na posição SERVO define o modo 
zoom motorizado.
A posição de zoom atual é exibida na tela no 
alcance de 0 (Grande angular) a 99 (Teleobjetiva) 
quando você coloca o interruptor DISPLAY em 
ON.
A indicação numérica pode ser alterada para uma 
barra alterando a “Posição do Zoom” em “Painel 
Lig./Desl.” (página 104) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VF.

Para ajudar com a alavanca de zoom motorizado 
na alça
Pressionar a alavanca para baixo acelera o zoom.

Para ajustar com o botão ZOOM no cabo
Você pode selecionar a velocidade de zoom com 
“ManusearZoom” (página 93) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA. A 
configuração “Variável” permite mais velocidade 
de zoom quanto mais o botão ZOOM de punho 
for pressionado como no caso da alavanca de 
zoom motorizado. Você pode configurar a 
velocidade de zoom como “Alto” e “Baixo” em 
“Vel. Zoom” (página 93).
Você pode selecionar o Modo suave utilizando a 
“Trans. Zoom” (página 93) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA, no qual a 
velocidade do zoom é aumentada de forma 
gradual no início e reduzida de forma gradual no 
final.

Ao ajustar com o botão ZOOM T/W no Controle 
Remoto IR
A velocidade de zoom depende da configuração 
“Remoto” (página 93) em “Vel. Zoom” no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.

Íris Zoom
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Para utilizar o Controle Remoto IR, consulte 
“Usando o Controle Remoto IR” (página 33).

Quando utilizar um controle remoto de 
lente
O zoom também pode ser controlado a partir de 
um controlador remoto de lente opcional 
conectado através do conector LENS REMOTE.

Para obter informações sobre a operação, consulte 
o guia de operação do controle remoto da lente.

A posição infinito (∞) tem alguma margem para 
compensar a alteração de foco causada pela 
variação na temperatura ambiente. Ao obter uma 
imagem em infinito em modo MF, ajuste o foco 
enquanto observa a imagem no visor da tela.

Ajustar em Modo completamente MF
Puxe o anel de foco para trás (na direção do corpo 
da camcorder) para colocar a camcorder em modo 
Completamente MF. O foco pode ser ajustado 
manualmente com o anel de foco.

Nota

O foco passa imediatamente para a posição de índice de 
alcance quando você puxa o anel de foco para trás.

Rode o anel de foco para obter a melhor focagem 
enquanto observa a imagem na tela do visor.
O índice de alcance do anel de foco é eficaz no 
modo Completamente MF. As distâncias 
correspondem às posições do anel de foco.

Foco expandido
PMW-300K1:
Quando você pressiona o botão EXPANDED 
FOCUS, a área central da imagem é ampliada na 
tela do visor, o que torna o ajuste mais simples.
Pressione novamente o botão EXPANDED 
FOCUS ou não movimente o anel de foco durante 
5 segundos para retomar o ângulo normal de 
gravação.
PMW-300K2:
A função de Expandir o Foco pode ser usada por 
atribuí-la a um botão que pode ser atribuído 
(página 55).

Pico
Quando você roda o comando PEAKING a partir 
de sua posição mais à esquerda, a função peaking 

é ativada. Esta função realça os contornos das 
imagens no visor, tornando a focagem manual 
mais simples.
O nível de ênfase é aumentado rodando o 
comando no sentido dos ponteiros do relógio.
Esta função não afeta os sinais de gravação.
Rodar o comando novamente para posição de 
parada à esquerda desativa a função peaking.
O nível de ênfase e cor dos contornos pode ser 
definido em “Pico” (página 103) do menu 
CONFIGURAÇÕES DE VF.

Ajustar em Modo MF
O modo MF (Auto Focus) lhe permite ativar o 
Foco Automático por momentos quando for 
necessário.
Deslize o anel de foco para frente (na direção do 
para-sol) e, em seguida, coloque o interruptor 
FOCUS (página 16) em MANUAL.
Neste modo, estão ativadas as funções de foco 
expandido, peaking, função de foco automático 
de um toque e a função Assistência MF.
Rode o anel de foco enquanto olha para a tela do 
visor para ajustar o foco.

Focagem automática de um toque 
(momentânea)
Quando você pressiona o botão PUSH AF, a 
focagem automática é momentaneamente 
ativada. A Focagem automática de um toque é 
concluída quando o objeto entra em foco.

Função Assistência MF
Se você definir “Assist. MF” (página 92) no 
menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA para 
“Lig.” para ativar a função Assistência MF, a 
focagem automática é ativada quando para de 
rodar o anel de operação da lente, realizando o 
ajuste fine do foco para o objeto no centro da tela. 
Quando o ajuste fino é concluído, a focagem 
automática com a função Assistência MF é 
concluída.
Você também pode ativar a função Assistência 
MF através do menu Direto (página 19). Quando 
você coloca o interruptor DISPLAY em ON, o 
modo de foco selecionado é exibido na tela 
(página 18). O menu Direto não pode ser 
selecionado em um outro modo que não o modo 
MF.

Foco
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Ajustar em Modo AF
O modo AF (Auto Focus) ajusta o foco de forma 
automática.
Deslize o anel de foco para frente e, em seguida, 
coloque o interruptor FOCUS em AUTO.

Utilizar o modo Macro
Quando você coloca o interruptor MACRO em 
ON no modo AF ou MF, o modo Macro é ativado, 
permitindo que você ajuste o foco em um 
intervalo que inclui a área macro.
O modo Macro é inválido em modo 
completamente MF.

Ao ativar a função Steady Shot da lente fornecida, 
a desfocagem de imagem devido a vibrações da 
câmera pode ser reduzida.

Pressione o botão STEADY SHOT na lente. 

Pressionar o botão LIGA ou DESLIGA a função 
Steady Shot.
A configuração da função Steady Shot é exibida 
no visor.

Nota

Se a camcorder estiver fixa em um tripé por 
motivos de estabilidade, desative a função Steady 
Shot.

Configurar a velocidade do obturador de 
acordo com a frequência do 
fornecimento energético
Ative o obturador eletrônico (página 48) e 
configure a velocidade do obturador de acordo 
com a frequência do fornecimento energético.

Quando a frequência é de 50 Hz
Defina a velocidade do obturador para 1/50 ou 
1/100 segundos.

Quando a frequência é de 60 Hz
Defina a velocidade do obturador para 1/60 ou 
1/120 segundos.

Utilizar a função Redução de cintilação
Defina “Modo” em “Red. Cint.” (página 92) no 
menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA para 
“Auto.” ou “Lig.” e defina a “Frequência” para a 
frequência do fornecimento energético (50 Hz ou 
60 Hz). 

Nota

Se a cadência selecionada para gravação for próxima à 
frequência de fornecimento energético, a redução de 
cintilação pode não ser suficiente, mesmo que você ative 
a função Redução de cintilação. Em tais casos, utilize o 
obturador eletrônico.

Configurar o código de tempo
Especifique o código de tempo a ser registrado 
em “Código de Tempo” e “Formato TC” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE TC/UB (página 106).

Configurar o Bit de Usuário
Você pode adicionar um número hexadecimal de 
8 algarismos para imagens como bits de usuário.
Os bits de usuário também podem ser definidos 
para a data atual.
Utilize o “Bit Usuários” (página 107) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE TC/UB.

Exibir os dados de tempo
Colocar o interruptor DISPLAY em ON exibe os 
dados de tempo na tela (página 18).
A indicação é alternada entre código de tempo, 
bits de usuários e tempo de gravação sempre que 
você pressionar o botão DURATION/TC/U-BIT 
(página 12).

Eliminar desfocagem em imagem 
(Steady Shot) (somente a PMW-
300K1)

Cintilações

Dados de tempo

Tela Conteúdo
TCG **:**:**:** Código de tempo

CLK **:**:**:** Código de tempo (Modo de 
relógio) 

UBG ** ** ** ** Bits de usuário

DUR **:**:** Tempo decorrido desde o início da 
gravação
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Podem ser gravados quatro canais (CH-1/CH-2/
CH-3/CH-4) de áudio (gravação Linear PCM) em 
sincronia com a gravação de vídeo.
Você pode utilizar os microfones estéreo 
incorporados (microfones omnidirecionais de 
condensador de eletreto) ou entradas de áudio 
externas de 2 canais nos conectores AUDIO IN ao 
comutar com os interruptores AUDIO IN.

Coloque os interruptores AUDIO IN, tanto 
o CH-1 e CH-2 (página 12), em INT.

1 Coloque os interruptores AUDIO IN em 
CH-1 e os CH-2 em EXT.

2 Ligue as fontes áudio externas aos 
conectores AUDIO IN CH-1 e CH-2 
(página 11).

3 Coloque os interruptores (LINE/MIC/
MIC+48V) de entrada CH-1 e CH-2 
(página 11) em LINE (nível de linha: 
+4 dBu).

Você pode utilizar um microfone externo para 
gravar, como o Microfone de condensador de 
eletreto ECM-673.

1 Levante o punho do suporte do 
microfone externo (página 11) e abra a 
tampa.

2 Prenda um microfone e, em seguida, 
volte a colocar a tampa do microfone 
externo em sua posição original para 
prendê-lo.

3 Conecte o cabo do microfone aos 
conectores AUDIO IN CH-1/CH-2.

4 Coloque o interruptor AUDIO IN 
correspondente (CH-1/CH-2) 
(página 12) em EXT.

5 Coloque o interruptor de entrada 
(LINE/MIC/MIC+48V) 
correspondente (CH-1/CH-2) 
(página 11) de acordo com o microfone 
conectado.

MIC: para um microfone que não requer 
fornecimento energético

MIC +48V: para um microfone que requer 
fornecimento energético +48V (como o 
ECM-673)

Para ajustar os níveis de forma 
automática (AGC)
Quando os interruptores AUDIO SELECT CH-1 
e CH-2 (página 12) estão colocados em AUTO, 
os níveis de gravação de áudio são ajustados de 
forma automática.

Gravar sinais de áudio

Utilizar os microfones estéreo 
incorporados

Utilizar entradas externas

Utilizar um microfone externo Ajustar os níveis de gravação de 
áudio

Microfone 
externo

a AUDIO IN

Grampo
para cabo
Gravar sinais de áudio
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Para ajustar os níveis de forma manual
Coloque os interruptores AUDIO SELECT CH-1 
e CH-2 em MANUAL e ajuste os níveis de 
gravação de áudio rodando os botões AUDIO 
LEVEL (página 12).
Coloque os comandos em 5 para configuração de 
referência (0 dB). Uma configuração para 10 
maximiza o nível (+12 dB), e uma configuração 
para 0, minimiza-o (–∞). 
Os níveis de entrada são exibidos na tela quando 
você coloca o interruptor DISPLAY (página 18) 
em ON.

Gravação de áudio em modos de 
gravação especiais
Não é realizada gravação de áudio em Gravação a 
intervalos ou Gravação de fotogramas.
Não é realizada gravação de áudio em gravação 
Slow e Quick se a cadência de gravação estiver 
definida para um valor diferente da cadência de 
reprodução.

Você pode monitorar os sons que estão sendo 
gravados através dos fones conectados ao 
conector de fones (miniconector estéreo) 
(página 10).

Nota

O alto-falante incorporado está desativado durante a 
gravação (ou quando em modo de espera para gravar).

Para ajustar o volume de monitoramento de 
áudio
Utilize os botões VOLUME (página 12).

Ao configurar “Câmera/Barras” em “Barras Cor” 
(página 92) no menu CONFIGURAÇÕES DA 
CÂMERA para “Barras,” você pode produzir um 
sinal de barra de cor no lugar da imagem da 
câmera. Quando este item está definido para 
“Câmera,” a imagem da câmera regressa.
É produzido um tom de referência de 1-kHz se o 
sinal de barra de cor “Tom 1KHz” em “Entr. 
Áudio” (página 99) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO estiver “Lig.”.
O sinal de barra de cor e sinal de tom de referência 
também é alimentado a partir dos conectores SDI 
OUT, HDMI OUT, i.LINK e VIDEO OUT 
(apenas barras de cor).
Você pode selecionar o tipo de barras de cor em 
“Tipo Barras” em “Barras Cor” no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.

Notas

• O modo de barra de cor não pode ser emitido no modo 
de Câmera Lenta e Câmera Rápida e modo SLS/EX 
SLS.

• Você não pode alternar para “Barras Cor” durante a 
gravação. (É possível alternar de “Barras Cor” para 
“Câmera”.)

Quando você registra marcadores de gravação 
para cenas importantes em um clipe gravado em 
UDF, exFAT ou FAT HD como dados adicionais, 
você pode acessar facilmente os pontos marcados 
em uma tela Marcação de gravação (página 82), 
que exibe apenas cenas com marcadores de 
gravação. Isso aumenta a eficiência de edição.
A camcorder lhe permite registrar dois tipos de 
marcadores de gravação: marcador de gravação 1 
e marcador de gravação 2.
Os marcadores de gravação podem ser registrados 
conforme seja necessário durante a gravação ou 
podem ser adicionados após a gravação enquanto 
reproduz as imagens na tela de miniaturas.

Monitorar o áudio

Funções úteis

Barras de cores/Tom de referência

Marcadores de gravação
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Inserir uma marcação de gravação 
durante a gravação
Ative o Controle Remoto IR (página 33) e 
pressione o botão SHOTMARK 1 ou 
SHOTMARK 2 onde pretender inserir uma 
marcação de gravação. Se a função Marca de 
Captura1 ou Marca de Captura2 estiver atribuída 
a um botão personalizável (página 55), você 
também pode utilizar esse botão.

Para obter informações sobre a adição de 
marcadores de gravação após a gravação, consulte 
“Adicionar Marcas de captura durante a 
reprodução (Modo UDF/exFAT/FAT HD)” na 
página 76 e “Adicionar/Excluir Marcas de captura 
(Modo UDF/exFAT/FAT HD)” na página 83.

Para obter informações sobre a atribuição de um 
nome a um marcador de gravação, consulte “Definir 
nomes de Marcador de gravação em Metadados de 
planejamento” na página 71.

Você pode adicionar sinais OK/NG/KP a clipes 
gravados com UDF/exFAT. Ao adicionar sinais, 
você pode configurar a camcorder para exibir 
apenas clipes com determinadas configurações de 
sinais na tela de miniaturas (tela de miniaturas 
OK/NG/KP/None-Clip) (página 74).

Nota

Utilize a configuração “Lock Clip” para (página 78) 
proteger clipes.

Adicionar um sinal

Durante a gravação ou reprodução, 
pressione o botão assinalável ao qual 
atribuiu a função Clip Flag OK/Clip Flag 
NG/Clip Flag Keep.

Você pode adicionar um sinal OK/NG/KP a um 
clipe durante a gravação ou reprodução.

Eliminar um sinal

Pressione o botão assinalável ao qual 
atribuiu a função Clip Flag OK/Clip Flag 
NG/Clip Flag Keep duas vezes seguidas.

Você pode excluir o sinal OK/NG/KP de um 
clipe.

Você também pode adicionar ou excluir sinais OK/
NG/KP a partir da tela de miniaturas. Para obter 
detalhes, consulte “Adicionar/Excluir um indicador 
(Somente UDF/exFAT)” (página 80).

Ao adicionar o marcador OK a um clipe gravado 
em Modo FAT HD, você pode impedir que esse 
clipe seja excluído ou dividido inadvertidamente. 
Você também pode configurar a camcorder para 
exibir apenas clipes com o marcador OK na tela 
de miniaturas (tela de miniaturas Clipe OK) 
(página 74).

Adicionar o marcador OK

Quando a gravação de um clipe for 
concluída, pressione o botão personalizável 
ao qual atribuiu a função Marcador OK.

Quando em modo de espera para gravar, você 
também pode adicionar um marcador OK ao 
último clipe gravado (“Último Clipe”) no cartão 
de memória selecionado.

Eliminar o marcador OK

Pressione o botão personalizável ao qual 
você atribuiu a função Marcador OK e 
selecione “Exec.”.

Quando em modo de espera para gravar, você 
também pode excluir o marcador OK a partir do 
clipe com o marcador OK adicionado em último 
lugar.

Adicionar ou excluir o marcador OK em 
ou de clipes anteriores ao último
Faça as alterações através da tela de miniaturas.

Para obter detalhes sobre as configurações, consulte 
“Adicionar/Excluir a Marca OK (Somente Modo 
FAT HD)” (página 80).

Sinais OK/NG/KP (apenas para 
UDF/exFAT)

Marcador OK (apenas para Modo 
FAT HD)
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Você pode rever o último clipe gravado na tela 
(Revisão da Gravação).

Pressione o botão REC REVIEW 
(PMW-300K1)/botão RET (PMW-300K2) 
(página 16) após a gravação estar 
terminada.

Se a função Revisão da gravação estiver atribuída 
a um botão personalizável (página 55), você 
também pode utilizar esse botão.
Os últimos 3 segundos, 10 segundos ou a parte 
total do clipe é exibida, dependendo da 
configuração “Rev. Grav.” no (página 96) menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.
A Revisão da gravação termina no final do clipe, 
retomando o estado STBY (modo de espera de 
gravação).

Para interromper a Revisão da gravação
Pressione o botão REC REVIEW (PMW-
300K1)/botão RET (PMW-300K2), botão STOP/
CAM ou o botão que pode ser atribuído ao qual 
você atribuiu a função de Revisão de Gravação.

Notas

• Durante a reprodução de Revisão da gravação, os 
botões de controle de reprodução que não o botão 
STOP/CAM estão desativados.

• Se o formato do vídeo foi alterado após a gravação, não 
é possível realizar aRevisão da Gravação (exceto 
quando a alteração foi realizada de SP 1440×1080/
23.98P para SP 1440×1080/59.94i).

• Os menus de Configuração e PICTURE PROFILE não 
podem ser operados durante a Revisão da gravação.

A câmera tem oito botões personalizáveis 
(página 12) aos quais você pode atribuir várias 
funções para o seu conforto.

Para alterar funções
Utilize o “Bot. Atr.” (página 111) no menu 
OUTROS.
As funções atribuídas podem ser visualizadas na 
tela de estado do Button/Remote (página 87).

A função Gravação a intervalos (gravação com 
lapso de tempo) é especialmente eficaz ao 
registrar objetos que se movam muito devagar.

O número de fotogramas especificado é gravado 
automaticamente a intervalos especificados.

É recomendável fixar a camcorder em um tripé ou 
equipamento semelhante e utilizar o Controle 
Remoto IR para iniciar/parar a gravação, ao invés 
de utilizar o botão REC START/STOP da 
camcorder.

Notas

• O áudio não pode ser gravado no modo Gravação a 
intervalos.

• A Gravação a Intervalos não pode ser colocada em 
“On” em simultâneo com a Gravação de Fotogramas, 
Gravação de imagem em cache, Câmera Lenta e 
Câmera Rápida ou Gravação Contínua de Clipe. 
Quando você “Liga” a Gravação a Intervalos, essas 
outras funções são forçosamente “Desligadas.”

• Modo de gravação com intervalo não pode ser usado 
quando “Form.” em “Sistema”  (página 113) no menu 
OUTROS for definido como “HQ 1280×720/23.98P” 
(no modo UDF HD), ou “SP 1440×1080/23.98P” (no 
modo HD FAT).

• A Gravação a Intervalos não pode ser utilizada quando 
os itens “DVCAM” ou “HDV” estão definidos para 
“Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” (página 101) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO e o formato de vídeo 
de “Form.” em “Sistema” (página 113) no menu 
OUTROS está definido para outro modo que não seja 
“modo HQ/23.98P.”

Configurações preparatórias
Antes de iniciar a Gravação a Intervalos, realize 
as configurações de necessárias no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA (página 93) 
com antecedência.

Gravar a intervalos
Quando as configurações preparatórias estiverem 
concluídas, você pode iniciar a gravação.

Pressione o botão REC START/STOP.

Revisão da Gravação

Botões asignables

Gravação a intervalos

Número de fotogramas para uma sessão de 
gravação (Número de Fotogramas) 

Intervalo de gravação (Tempo de intervalo) 
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Notas

• Você não pode alterar as configurações “Tempo 
Intervalo” e “Número Quadros” enquanto a Gravação 
a Intervalos está decorrendo. Para alterá-las, coloque a 
gravação em pausa.

• Após o início da Gravação a Intervalos, a operação 
Revisão da Gravação está desativada, mesmo durante 
um intervalo.

• O código de tempo é registrado no modo Rec Run 
(página 106) durante a Gravação a Intervalos.

• Podem ser gravados alguns fotogramas extras caso 
pare de gravar ou troque de entrada de cartão durante a 
gravação ou fizer pausa durante a Gravação a 
Intervalos.

• A “Config.” para “Gr. Interv.” é colocada 
automaticamente em “Desl.” quando coloca o 
interruptor de alimentação em OFF, enquanto a 
configuração de “Tempo Intervalo” e “Número 
Quadros” são mantidas.

A função de Gravação de fotogramas é 
particularmente eficaz para a gravação de 
animação com modelos de barro.
O número de fotogramas especificado é gravado 
intermitentemente quando você pressiona o botão 
REC START/STOP.
É recomendável fixar a camcorder em um tripé ou 
equipamento semelhante e utilizar o Controle 
Remoto IR para iniciar/parar a gravação, ao invés 
de utilizar o botão REC START/STOP da 
camcorder.

Notas

• O áudio não pode ser gravado no modo Gravação de 
fotogramas.

• A Gravação de fotogramas não pode ser colocada em 
“Lig.” em simultâneo com a Gravação a intervalos, 
Gravação de imagem em cache, Câmera Lenta & 
Rápida, ou Gravação Contínua de Clipe. Quando 
“Lig.” Gravação de fotogramas, essas outras funções 
são forçosamente “Desl..”

• Modo de gravação em quadro não pode ser usado 
quando “Form.” em “Sistema” (página 113) no menu 
OUTROS for definido como “HQ 1280×720/23.98P” 
(no modo UDF HD), ou “SP 1440×1080/23.98P” (no 
modo FAT HD).

• A Gravação de Fotogramas não pode ser utilizada 
quando os itens “DVCAM” ou “HDV” estão definidos 
para “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” (página 101) no 
menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO e o formato de 
vídeo de “Form.” em “Sistema” (página 113) no menu 
OUTROS está definido para outro modo que não seja 
“modo HQ/23.98P.”

Configurações preparatórias
Antes de iniciar a Gravação de Fotogramas, 
realize as configurações necessárias no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA (página 94) 
com antecedência.

Gravar fotogramas
Quando as configurações preparatórias estiverem 
concluídas, você pode iniciar a gravação.

1 Pressione o botão REC START/STOP.

Quando o número de fotogramas que você 
especificou no menu forem gravados, a 
camcorder entra automaticamente em estado 
FRM STBY (modo de espera de gravação de 
fotogramas).

2 Pressione o botão REC START/STOP 
novamente.

De cada vez que você pressionar o botão 
REC START/STOP, a camcorder grava o 
número de fotogramas especificado e, em 
seguida, entra no estado FRM STBY.

Notas

• A gravação não pode ser interrompida até o número de 
fotogramas especificado ter sido gravado. Se o 
interruptor de alimentação for colocado em OFF 
durante a gravação, a alimentação só é cortada após o 
número de fotogramas especificado ter sido gravado.

• A função Revisão da Gravação não pode ser utilizada 
enquanto o modo Frame Rec está em progresso.

• Não pode alterar a configuração “Número Quadros” 
enquanto o modo Frame Rec está decorrendo. Para 
alterá-la, coloque a gravação em pausa.

• O código de tempo é registrado no modo Rec Run 
(página 106) durante o modo Frame Rec.

• Podem ser gravados alguns fotogramas extras caso 
você pare de gravar ou troque de entrada de cartão 
durante a gravação ou fizer pausa durante o modo 
Frame Rec.

• A “Config.” para “Gr. Quadros” é automaticamente 
“Desl.” quando você coloca o interruptor de 
alimentação em OFF, enquanto a configuração 
“Número Quadros” é mantida.

Gravação de fotogramas
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Os clipes são normalmente criados de forma 
individual sempre que você começa ou para de 
gravar mas também pode continuar gravando um 
clipe único independentemente do número de 
vezes que iniciar ou parar a gravação utilizando a 
função Gravação contínua de clipe, que irá 
adicionar gravações ao mesmo clipe até a função 
ser desativada ou desligada.
Isto se adequa quando você não pretende criar um 
grande número de clipes de pequenas dimensões 
ou quando não pretende ser limitado por um 
número máximo de clipes.
É adicionada uma marcação de início de gravação 
a cada ponto no qual retomar a gravação, 
tornando a busca por cada ponto mais fácil.

Configurações preparatórias
Antes de iniciar a Gravação Contínua de Clipe, 
realize as configurações necessárias a “Gr. Co. 
Cl.” (página 94) no menu CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA com antecedência.
Quando você coloca “Config.” em “Lig.” a 
função Gravação Contínua de Clipe é ativada e 
“CONT” aparece na tela (página 18).
Você também pode atribuir a função “Gr. Co. 
Cl.” a um botão personalizável (página 55) e 
colocar a “Config.” em “Lig.”/“Desl.” 
pressionando o botão.

Notas

• A Gravação contínua de clipe não pode ser colocada 
em “Lig.” em simultâneo com a Gravação de imagem 
em cache, Gravação a intervalos, Gravação de 
fotogramas e Slow & Quick Motion. Quando você 
coloca a Gravação contínua de clipe em “Lig.” essas 
outras funções são forçosamente colocadas em “Desl.”

• A Gravação contínua de clipe não pode ser utilizada 
durante a gravação.

• Esta função não pode ser utilizada com FAT.

Realizar Gravação contínua de clipe
Quando as configurações preparatórias estiverem 
concluídas, você pode iniciar a gravação.

Pressione o botão REC START/STOP.

Quando a gravação é iniciada, a indicação 
“CONT” na tela muda para “zREC” (com z em 
vermelho).

Notas

• Se você remover o cartão de memória SxS ou a bateria 
durante a gravação ou modo de espera de gravação (é 
exibida a indicação “CONT”), o cartão de memória 
SxS deve ser restaurado. Remova o cartão de memória 
SxS apenas após a Gravação contínua de clipe estar 
completa. Se “CONT” estiver piscando (1 vez por 
segundo), você pode remover o cartão de memória 
SxS.

• Grave pelo menos durante 2 segundos antes de parar de 
gravar.

Para desativar o modo de Gravação contínua de 
clipe
Enquanto espera para gravar, coloque “Config.” 
em “Gr. Co. Cl.” (página 94) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA em “Desl.”

Operações Restritas
Se você realizar qualquer uma das seguintes 
operações durante a gravação ou modo de espera 
de gravação, não será criado 1 clipe contínuo. 
Será criado um novo clipe da próxima vez que 
iniciar uma gravação.
• Realizar operações relativas ao clipe (bloquear, 

eliminar ou alterar os nomes dos clipes).
• Trocar de entrada de cartão de memória.
• Alterar o formato de gravação.
• Colocar o interruptor de alimentação em OFF.
• Exibir a tela de miniaturas.
• Reproduzir clipes.

Quando a função de Gravação de imagem em 
cache está ativa, a camcorder armazena os 
últimos segundos do vídeo capturado na memória 
cache integrada para permitir que comece a 
gravar um vídeo em um cartão de memória SxS a 
partir de uma ponto antes de pressionar o botão 
REC START/STOP. O tempo máximo de cache 
de imagem é 15 segundos.

Notas

• A Gravação contínua de clipe não pode ser colocada 
em “On” em simultâneo com a Gravação de 
fotogramas, Gravação a intervalos, Slow & Quick 
Motion e Gravação de imagem de cache. Quando você 
coloca a Gravação de imagem em cache em “On,” 
estas funções são forçosamente desativadas.

• O modo Gravação de imagem em cache não pode ser 
utilizado durante a gravação ou durante a utilização de 
Revisão de gravação ou Mistura Fixa.

• A Gravação de Imagem em Cache é “Off” quando 
altera qualquer uma das configurações em “Sistema” 
(página 113) no menu OUTROS.

Gravação Contínua de Clipe 
(apenas UDF/exFAT)

Gravação de imagem em cache: 
Grave retroativamente
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• Quando a Gravação de Imagem em Cache está “On,” o 
código de tempo é sempre registrado no modo Free 
Run, independentemente das configurações do menu 
CONFIGURAÇÕES DE TC/UB (página 106).

• Quando “OUTROS” > “Sistema” > “Form.” for 
definido como “XAVC-I”, o Tempo da imagem em 
cache pode ser configurado para 4 segundos.

Configurações preparatórias
Antes de iniciar a Gravação de Imagem em 
Cache, defina “Gr. Ca. Im.” (página 94) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.
A “Config.” para Gravação de Imagem em Cache 
também pode ser colocada em “Lig.”/“Desl.” 
atribuindo a função a um botão personalizável 
(página 55) e utilizando esse botão.
Quando esta configuração foi realizada, o bloco 
de indicação de estado de gravação/operação na 
tela exibe “zCACHE,” com z em verde 
(página 18).

Realizar Gravação de imagem de cache

Pressione o botão REC START/STOP.

A gravação é iniciada e o vídeo armazenado na 
memória cache é gravado primeiro no cartão de 
memória SxS.
A indicação “zCACHE” na tela muda para 
“zREC” (z em vermelho).

Para cancelar a função Gravação de Imagem em 
Cache
Coloque “Config.” em “Gr. Ca. Im.” no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA em “Desl.” 
ou pressione o botão personalizável ao qual você 
atribuiu a função Gravação de Imagem em Cache.

Notas

• Se você alterar o formato de gravação, os dados em 
cache são eliminados e gravação em cache é reiniciada. 
Portanto, os dados gravados em cache antes da 
alteração de formato não podem ser gravados se você 
iniciar a Gravação de Imagem em Cache 
imediatamente após a alteração de formato.

• Se iniciar/parar a Gravação de imagem em cache 
imediatamente após a inserção de um cartão de 
memória SxS, os dados podem não ser gravados no 
cartão.

• A gravação de imagem em cache é iniciada quando 
ativa a função de Gravação de imagem em cache. 
Portanto, vídeos gravados antes da ativação da função 
não podem ser gravados com Gravação de imagem em 
cache.

• A Gravação de imagem em cache não é válida para 
sinal de entrada externo (HDV).

• Por a gravação de imagem em cache estar desativada 
enquanto está sendo realizado o acesso a um cartão de 
memória SxS, como durante a reprodução, Revisão da 

Gravação ou exibição de tela de miniaturas, não é 
possível realizar Gravação de imagem em cache 
durante esses períodos.

• Apesar de você poder alterar a configuração de tempo 
de cache durante a gravação, o novo valor só se torna 
válido após a gravação ser concluída.

Quando a filmadora está no Modo UDF HD, 
Modo exFAT ou Modo FAT HD e o formato de 
vídeo (página 113) está definido com uma das 
seguintes configurações, você pode definir a taxa 
de quadros de gravação e taxa de quadros de 
reprodução em valores diferentes.

Área NTSC
HD422 50/1080/29.97P, HD422 50/1080/23.98P, 
HD422 50/720/59.94P, HD422 50/720/29.97P, 
HD422 50/720/23.98P
XAVC-I 1080/29.97P, XAVC-I 1080/23.98P, 
XAVC-I 720/59.94P
XAVC-L50 1080/29.97P, XAVC-L35 1080/
29.97P, XAVC-L50 1080/23.98P, XAVC-L35 
1080/23.98P, XAVC-L50 720/59.94P
HQ 1920×1080/29.97P, HQ 1920×1080/23.98P, 
HQ 1280×720/59.94P, HQ 1280×720/29.97P, 
HQ 1280×720/23.98P (FAT/HD apenas)

Área PAL
HD422 50/1080/25P, HD422 50/720/50P, 
HD422 50/720/25P
XAVC-I 1080/25P, XAVC-I 720/50P
XAVC-L50 1080/25P, XAVC-L35 1080/25P, 
XAVC-L50 720/50P
HQ 1920×1080/25P, HQ 1280×720/50P, 
HQ 1280×720/25P

Notas

• A gravação em Câmera lenta e câmera rápida não pode 
ser utilizada em modo SD.

• A Câmera lenta e câmera rápida não pode ser colocada 
em “On” em simultâneo com a Gravação de 
fotogramas, Gravação a intervalos, Gravação de 
imagem em cache ou Gravação Contínua de Clipe. 
Quando você coloca a Câmera lenta e câmera rápida 
em “On,” essas outras funções são forçosamente 
colocadas em “Off.”

• O modo Câmera lenta e câmera rápida não pode ser 
utilizado durante a gravação ou durante a utilização de 
Revisão de gravação ou Mistura Fixa.

• O modo de Câmera lenta e Câmera rápida não pode ser 
utilizado quando o “SLS/EX SLS” (página 92) no 
menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA não estiver 
OFF.

• O áudio não pode ser gravado quando as cadências de 
gravação e de reprodução são diferentes.

Câmera lenta e câmera rápida
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Configurações preparatórias
Antes de iniciar a gravação em Câmera lenta e 
câmera rápida, realize as configurações 
necessárias com antecedência.

1 Pressione o seletor de movimento S&Q.

Quando surgir a tela de confirmação, 
selecione “Exec.”.
A camcorder entra em estado de espera de 
câmera lenta e câmera rápida.
A indicação de modo de gravação espacial na 
tela exibe “Mov S&Q” e fps de “Cadência de 
gravação”/”Cadência de reprodução” fps por 
baixo.

2 Defina a cadência para a gravação 
rodando disco de Câmera lenta e 
câmera rápida.

O intervalo de configuração depende do 
formato de vídeo atual (página 95).

Quando a Unidade de Controle Remoto RM-
B170 está conectada, a “Mov S&Q” do menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA está ativada, 
permitindo a operação a partir da Unidade de 
Controle Remoto.

Para obter detalhes, consulte “Operando a 
gravação em câmera rápida e lenta na unidade de 
controle remoto” na página 129.

Configurar a cadência de gravação com o menu 
Direto
Quando a indicação de modo de gravação 
espacial na tela está ativa, o fps de “Cadência de 
gravação”/“Cadência de reprodução” é exibida 
sob “Mov S&Q.”

Você pode alterar a cadência de gravação com o 
menu Direto (página 19).

Gravar em Modo de Câmera lenta e 
Câmera rápida
Quando as configurações preparatórias estiverem 
concluídas, você pode iniciar a gravação.

Pressione o botão REC START/STOP.

Notas

• Você não pode alterar as configurações de Cadência 
enquanto a gravação em Câmera lenta e Câmera rápida 
está em curso. Para alterá-las, coloque a gravação em 
pausa.

• O código de tempo é registrado no modo Rec Run 
(página 106) durante gravação em Câmera lenta e 
câmera rápida.

• Ao gravar com uma cadência reduzida, a gravação 
pode demorar algum tempo a parar depois de 
pressionar o botão REC START/STOP.

• O modo de Câmera lenta e câmera rápida é colocado 
automaticamente em “Off” quando o interruptor de 
alimentação da camcorder é colocado em OFF. No 
entanto, a configuração de Cadência é salva.

No Modo UDF HD, Modo exFAT ou Modo FAT 
HD, uma imagem (imagem estática) de um clipe 
gravado pode ser temporariamente sobreposto ao 
quadro atual da câmera, permitindo que você 
facilmente alinhe as imagens para a sua próxima 
gravação.

Para utilizar a função Mistura Fixa
Enquanto em modo de espera de gravação, 
atribua função Mistura Fixa a um dos botões 
personalizáveis (página 55).

Sobrepor uma imagem Mistura Fixa
Enquanto estiver reproduzindo ou revendo 
imagens pressionando o botão REC REVIEW, 
pressione o botão ASSIGN ao qual você atribuiu 
“Mistura Fixa” na imagem com a qual você 
deseja alinhar. A imagem é exibida como uma 
imagem estática sobre a imagem de câmera atual.

Cancelar o estado Mistura Fixa
Você pode cancelar utilizando o botão ASSIGN 
ao qual atribuiu “Mistura Fixa” ou o botão REC 
START/STOP.

Disco de Câmera 
lenta e câmera 
rápida

Mistura Fixa: Alinhamento de 
imagem
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Quando você cancela o estado Mistura Fixa 
pressionando o botão ASSIGN, é exibida a 
imagem de câmera normal.
Quando você cancela o estado Mistura Fixa 
pressionando o botão REC START/STOP, é 
iniciada a gravação normal.

Notas

• A função Mistura Fixa não pode ser utiliza em Modo 
SD.

• Freeze Mix não pode ser usado quando “Form.” em 
“Sistema” (página 113) nos menu OUTROS estiver 
definido como “HQ 1280×720/23.98P” (no modo 
UDF HD), ou “SP 1440×1080/23.98P” (no modo FAT 
HD).

• Se a configuração “Form.” da imagem gravada e da 
imagem da câmera atual diferirem, a tela Mistura Fixa 
não pode ser conseguida.

• A tela Mistura Fixa não pode ser obtida no modo 
Câmera lenta e Câmera rápida ou modo Obturador 
Lento.

• Você não pode operar os menus de Configuração e 
menu PICTURE PROFILE no estado Mistura Fixa.

Você pode personalizar a qualidade de imagem 
de acordo com as condições ou circunstâncias de 
gravação e guardar as configurações como perfil 
de imagem, permitindo voltar a utilizar o perfil 
conforme necessário.
Podem ser armazenados seis perfis diferentes 
(PP1 a PP6) na memória.
Os mesmos valores padrão (referência) são 
registrados em fábrica para os seis perfis de 
imagem, como os especificados para o estado 
Perfil de Imagem desligado.

Nota

É possível definir perfi de Imagem durante a gravação ou 
enquanto espera para gravar. Não podem ser operados a 
partir da tela de miniaturas.

Registrar as configurações 
personalizadas como Perfil de Imagem

1 Coloque o interruptor de alimentação 
(página 10) em ON para ligar a 
camcorder.

2 Pressione o botão PICTURE PROFILE 
(página 12).

É exibido o menu PICTURE PROFILE.

3 Utilizando o joystick ou o seletor de 
regulagem, selecione “SELECIONAR,” 
depois, pressione o botão SEL/SET ou o 
seletor de regulagem.

4 Selecione o número de perfil de imagem 
a ser registrada a partir da lista e, em 
seguida, pressione o botão SEL/SET ou 
botão rotativo.

5 Use o joystick ou o jog dial para 
selecionar “CONFIGURAÇÕES”, e 
depois pressione o botão SEL/SET ou o 
jog dial.

6 Faça cada configuração (página 61).

7 Depois de realizadas as configurações, 
pressione o botão PICTURE PROFILE.

Selecionar um Perfil de Imagem 
registrado
Logo que guarde um perfil de imagem, você pode 
voltar a utilizar a qualidade de imagem registrada 
no perfil de imagem.

1 Enquanto espera para gravar, 
pressione o botão PICTURE PROFILE 
(página 12).
É exibido o menu PICTURE PROFILE.

2 Utilizando o joystick ou o seletor de 
regulagem, selecione “SELECIONAR,” 
depois, pressione o botão SEL/SET ou o 
seletor de regulagem.

3 Selecione o número de perfil de imagem 
a ser utilizado a partir da lista e, em 
seguida, pressione o botão SEL/SET ou 
botão rotativo.

Se for selecionado OFF, a qualidade de 
imagem é definida para padrão e não pode ser 
alterada.

4 Pressione o botão PICTURE 
PROFILE.

O perfil de imagem selecionado é exibido quando 
você coloca o interruptor DISPLAY (página 18) 
em ON. Você também pode selecionar perfis de 
imagem com menu Direto (página 19).

Perfis de imagem
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Itens de Perfil de Imagem
Quando seleciona “DESL.” em “SEL” do menu PICTURE PROFILE, os valores são exibidos em negrito 
(exemplo: Padrão).

PICTURE PROFILE SET

Itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

Nome do Perfil
Alterar o nome do perfil de 
imagem

Nome do perfil
Padrão

Defina o nome do perfil num máximo de 8 
caracteres.
Você pode utilizar maiúsculas e minúsculas, 
numéricos 0 a 9, - (hífen), _ (sublinhado) e espaço.

Matriz
Ajustar a fase de cor por toda 
a área com operações de 
matriz

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para ativar a função de ajuste da 
fase de cor com operações de matriz para a 
totalidade da imagem.

Notas

• Quando a função está “Desl.”, a sincronização da 
Matriz Múlti também está “Desl.”.

• Se ocorrer saturação de cor em iluminação que 
contém componentes azuis em excesso (como 
iluminação LED azul), coloque a “Config.” da 
“Matriz” em “Desl.” para reduzir a saturação da 
cor.

Selecionar
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Selecione a matriz predefinida integrada fornecida 
para seu conforto.
1: Equivalente a SMPTE-240M / 2: Equivalente a 
ITU-709 / 3: Equivalente a SMPTE WIDE / 4: 
Equivalente a NTSC / 5: Equivalente a EBU / 6: 
Equivalente a PAL

Nível
–99 a +99 (±0)

Ajuste a saturação da cor para a totalidade da área 
de imagem.

Fase
–99 a +99 (±0)

Ajuste a matiz para a totalidade da área de imagem.

R-G, R-B, G-R, G-B, B-R, B-G
–99 a +99 (±0)

Realize o ajuste fino de fase de cor para a totalidade 
da área de imagem, configurando cada fator de 
forma independente.

Modo Matriz Múlti
Selecionar a correção da 
matriz múltipla e ajuste de 
fase de cor para a área 
especifica

Matriz Múltipla / Correção de 
Cor

Selecionar os itens de configuração da Matriz Multi 
ou os itens de configuração da Correção de cor.
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Matriz Múltipla
Realize as configurações 
relativas à correção de matriz 
múltipla. (Não é possível 
selecionar quando “Correção 
de cor” está selecionada no 
modo Matriz Multi)

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.”para permitir a correção de 
matriz múltipla, que permite a seleção de cores 
específicas para correção de saturação em um 
espaço de matiz de 16 eixos.

Indic. Área1)

Lig. / Desl.
Coloque em “Lig.” para exibir um padrão zebra nas 
áreas da cor específica para correção de matriz 
múltipla.

Detec. Cor2)

Exec./Canc.

Execute para detectar a cor alvo na tela para 
correção de matriz múltipla.

Eixo
B / B+ /MG- / MG / MG+ / R /
R+ / YL- / YL /YL+ / G- / G / 
G+ / CY / CY+ / B-

Especifique uma cor alvo de correção de matriz 
múltipla (modo de 16 eixos).

Matiz
–99 a +99 (±0)

Defina a matiz da cor alvo da correção de matriz 
múltipla para cada modo de 16 eixos.

Saturação
–99 a +99 (±0)

Defina a saturação cor alvo da correção de matriz 
múltipla para cada modo de 16 eixos.

Correção de Cor
Ajustar a fase de cor em uma 
área específica (Não é 
possível selecionar quando 
“Matriz Múltipla” está 
selecionada no modo Matriz 
Multi)

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para permitir o ajuste de fase de 
cor para uma área específica. (Não é permitido o 
ajuste de várias áreas. É possível apenas o ajuste de 
uma só área.) 

Detec. Área2)

Exec./Canc.

Execute para detectar a cor no centro da tela. A área 
circundante ao redor da cor detectada na gama 
especificada por “Largura Alvo” se torna a área 
alvo da Correção de Cor.

Indic. Área1)

Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para exibir o padrão de Zebra 1 
para a área alvo da Correção de Cor.

Nota

A área na qual o padrão Zebra 1 é exibido e a área 
alvo para a Correção de Cor podem ser divergir.

Alvo
0 a 359 (130)

Ajuste manualmente a cor central para a área alvo 
da Correção de Cor.

Nota

Quando a Detecção da área é executada, esta 
configuração é anulada pelo resultado da Detecção 
da área. Realize um ajuste fino com este item, 
conforme necessário.

Larg. Alvo
0 a 90 (40)

Ajuste manualmente a fase de cor para a área alvo 
da Correção de cor.

Nível
–99 a +99 (±0)

Defina a saturação para a cor na área alvo.

Fase
–99 a +99 (±0)

Ajuste a matiz para a cor na área alvo.

PICTURE PROFILE SET

Itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Branco
Configurar o desvio de 
equilíbrio de brancos e a cor 
de temperatura do branco 
predefinido

Desv. Branco
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para alterar o valor de conversão 
para equilíbrio de brancos automático na Memória 
A ou modo B e esse para Rastreamento automático 
de branco no modo ATW para uma temperatura de 
cor mais elevada ou mais reduzida.

Desv. <A>
–99 a +99 (±0)

Ajuste o volume do desvio branco (volumes de 
mudança) do valor de conversão na Memória A, 
Memória B ou modo ATW, respetivamente.Desv. <B>

–99 a +99 (±0)

Desv. <ATW>
–99 a +99 (±0)

Branco Pred.
2100 a 10000 (3200)

Ajuste a temperatura de cor predefinida quando o 
modo de Equilíbrio de brancos predefinido está 
selecionado em níveis de 100K.

Notas

• Exceto quando o equilíbrio de brancos se 
encontra no modo Memória A ou B ou quando o 
ATW está ativo, não pode confirmar o resultado 
das alterações das configurações de Desvio 
Branco e Desvio na tela.

• Exceto quando o modo Equilíbrio de brancos 
predefinido está selecionado, você não pode 
confirmar o resultado das alterações das 
configurações de Branco Predefinido na tela.

Detalhe HD
Ajustar os detalhes a serem 
aplicados à imagem no Modo 
HD

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para aplicar os detalhes ao sinal 
de vídeo.

Nível
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível do detalhe.

Freq.
–99 a +99 (±0)

Defina a frequência central dos detalhes.
Definir a frequência central para um nível mais 
elevado diminui o detalhe e defini-la para um nível 
mais baixo aumenta os detalhes.

Nitidez
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível de supressão de ruído. 
Quando você o define para um nível mais elevado 
pode notar menos ruído pois os elementos finos dos 
detalhes são excluídos, deixando apenas os 
elementos de nível elevado.
Quando o define para um nível inferior, são 
aplicado elementos finos enquanto o ruído é 
aumentado.

Razão H/V
–99 a +99 (±0)

Ajuste a razão horizontal-vertical dos elementos do 
detalhe.
Um valor mais elevado aumenta os elementos 
verticais em relação os elementos horizontais.

Limit. Branco
–99 a +99 (±0)

Limite os detalhes brancos.

Limit. Preto
–99 a +99 (±0)

Limite os detalhes pretos.

Cria. DTL V
NAM / Y / G / G+R

Selecione o sinal fonte para gerar detalhes verticais 
de NAM (G ou R seja qual for maior), Y, G, e G+R.

PICTURE PROFILE SET

Itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Nív. APT infl.
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível de abertura da articulação (nível de 
detalhe a ser aplicado às seções superior ao ponto 
de articulação).

Detalhe SD
Ajustar os detalhes a serem 
aplicados à imagem no Modo 
SD

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para aplicar os detalhes ao sinal 
de vídeo.

Nível
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível do detalhe.

Freq.
–99 a +99 (±0)

Defina a frequência central dos detalhes.
Definir a frequência central para um nível mais 
elevado diminui o detalhe e defini-la para um nível 
mais baixo aumenta os detalhes.

Nitidez
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível de supressão de ruído. 
Quando você o define para um nível mais elevado 
pode notar menos ruído pois os elementos finos dos 
detalhes são excluídos, deixando apenas os 
elementos de nível elevado.
Quando o define para um nível inferior, são 
aplicado elementos finos enquanto o ruído é 
aumentado.

Razão H/V
–99 a +99 (±0)

Ajuste a razão horizontal-vertical dos elementos do 
detalhe.
Um valor mais elevado aumenta os elementos 
verticais em relação os elementos horizontais.

Limit. Branco
–99 a +99 (±0)

Limite os detalhes brancos.

Limit. Preto
–99 a +99 (±0)

Limite os detalhes pretos.

Cria. V DTL
NAM / Y / G / G+R

Selecione o sinal fonte para gerar detalhes verticais 
de NAM (G ou R seja qual for maior), Y, G, e G+R.

Nív. APT Infl.
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível de abertura da articulação (nível de 
detalhe a ser aplicado às seções superior ao ponto 
de articulação).

Detalhe Tom Pele
Ajustar os detalhes a serem 
aplicados a áreas de uma fase 
de cor específica

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para permitir o ajuste do nível 
do detalhe para áreas de fase de cor específicas.
O nível de detalhe é uniforme por toda a imagem 
com a configuração Off.

Nível
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível de detalhe do tom da pele.

Detec. Área2)

Exec./Canc.

Selecione “Exec.” para detectar a cor no centro da 
tela. O centramento de área na cor detectada se 
torna a área alvo de controle de Detalhe do Tom da 
Pele.

Indic. Área1)

Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para exibir o padrão Zebra 1 
para a área alvo para o controle de Detalhe do Tom 
da Pele.

PICTURE PROFILE SET

Itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Sat.
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível (saturação) da cor para controle de 
Detalhe do Tom da Pele.

Nota

Quando a Detecção da área é executada, esta 
configuração regressa automaticamente a 0.

Fase
0 a 359 (130)

Ajuste o valor da fase de cor central para a área alvo 
do controle de Detalhe do Tom da Pele.

Nota

Quando a Detecção da área é executada, esta 
configuração é automaticamente alterada para o 
valor equivalente ao da cor detectada.

Largura
0 a 90 (40)

Ajuste a largura da fase de cor da área alvo para 
controle do Detalhe do Tom da Pele.

Nota

Quando a Detecção da área é executada, a 
configuração de Largura regressa automaticamente 
para 40.

Abertura
Realizar configurações 
relativas à correção de 
abertura

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para permitir a correção de 
abertura (processamento para melhorar a resolução 
através da adição de sinais de abertura de 
frequência elevada ao sinal de vídeo, o que corrige 
a degeneração devido às características de 
frequência elevada).

Nível
–99 a +99 (±0)

Selecione o nível para a correção de abertura.

PICTURE PROFILE SET

Itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Inflexão
Ajustar o nível de articulação

Config.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para comprimir a área de 
luminância elevada da imagem.

Notas

A articulação é fixa e não pode ser alterada nos 
seguintes casos:
• Quando Gama está definido para HG1 a 4
• Quando o obturador eletrônico se encontra em 

modo de obturador lento
• Quando EX SLS está ativo

Infl. Auto
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para definir automaticamente as 
melhores condições de articulação de acordo com o 
nível de luminância da imagem.
Em “Desl.”, as condições de articulação podem ser 
ajustadas independentemente do nível de 
luminância da imagem.

Ponto
50 a 109 (90)

Defina o ponto de articulação quanto a Articulação 
Auto está “Desl.”.

Incl.
–99 a +99 (±0)

Defina a inclinação de articulação (volume de 
compressão) quando a Articulação Auto está 
“Desl.”.

SAT. Infl.
Lig. / Desl.

Coloque em “Lig.” para permitir o ajuste de 
saturação da articulação (nível para a área sobre o 
ponto de articulação).

Nív. SAT. Infl.
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível de saturação de articulação para a 
área sobre o ponto de articulação.

Clipe Branco Config.
Lig. / Desl.

Liga ou desliga o ajuste de clipe branco.

Nível
Exceto para a [Área PAL], o 
nível é selecionado para País 
90,0%~109,0% (108,0%) na 
[Área PAL], o nível é 
selecionado para País
90,0%~109,0% (105,0%)

Especifica o nível de clipe branco.

Gama
Ajustar o nível de 
compensação de gama e 
selecionar a curva de gama

Nível
–99 a +99 (±0)

Ajuste o nível de compensação do gama.

Selec.3)

STD1 a STD6 / HG1 a HG4 
(HD: STD5, SD: STD4)

Selecione o tipo de curva de referência para a 
compensação do gama.

Preto
Ajustar o preto

–99 a +99 (±0) Ajuste o nível de preto absoluto.

Gama Preto
Ajustar o nível de gama preto

–99 a +99 (HD: ±0, SD: -16) Ajuste do nível da função gama preto que realça 
apenas as área escuras da imagem para limpar os 
tons ou descolorir para reduzir o ruído.

SAT de Chave Baixa
Ajustar a saturação de tecla 
inferior

–99 a +99 (±0) Ajustar o nível da saturação de tecla inferior para 
realçar as cores apenas nas áreas escuras da 
imagem ou empalidecê-las para reduzir o ruído.

Copiar
Copiar um perfil de imagem

Exec. / Canc. Selecione “Exec.” para copiar.

PICTURE PROFILE SET

Itens Subitens e valores de 
configuração
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1)A configuração da área “Lig.”/“Desl.” é comum a 
todos os perfis de imagem PP1 a PP6.

2)Para executar “Detec. Cor” ou “Detec. Área”

1. Selecione “Detec. Cor” ou “Detec. Área.”
Um marcador quadrado que indica a área de 
detecção surge no centro da tela e “Exec.” e 
“Canc.” são exibidos em baixo.

2. Selecione “Exec.”.
É realizada a detecção de fase de cor na área 
do marcador.
Quando a detecção é terminada com sucesso, 
uma mensagem de conclusão é exibida 
quando a tela é restaurada.
Com Matriz Multi, a cor alvo da correção de 
matriz múltipla é alterada para a cor 
detectada pela “Detec. Cor,” e a Indicação da 
área (padrão zebra) surge na tela.
Com o Detalhe do Tom da Pele, a área alvo 
para o ajuste é alterada para a área de 
centramento em redor da cor detectada pela 
“Detec. Área,” e a Indicação da área (padrão 
zebra) surge na tela.
Se a detecção falhar, uma mensagem de erro 
aparece, e então a tela anterior é restaurada.

3)Curvas gama disponíveis em “Selec.” em “Gama” 
(STD: Standard gamma, HG: Hyper gamma)

STD1: Uma tabela de gama equivalente a uma 
camcorder SD.

STD2: Uma tabela de gama com ganho de ×4,5.
STD3: Uma tabela de gama com ganho de ×3,5.
STD4: Uma tabela de gama equivalente ao padrão 

SMPTE-240M.
STD5: Uma tabela de gama equivalente ao padrão ITU-

R709.
STD6: Uma tabela de gama com ganho de ×5,0.
HG1: Uma tabela de gama para tornar uma gama 

dinâmica de 325% em uma saída 100%.
HG2: Uma tabela de gama para tornar uma gama 

dinâmica de 460% em uma saída 100%.
HG3: Uma tabela de gama para tornar uma gama 

dinâmica de 325% em uma saída 109%.
HG4: Uma tabela de gama para tornar uma gama 

dinâmica de 460% em uma saída 109%.

Dados PP
Gravar/carregar um perfil de 
imagem

Armazenar
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para armazenar um perfil de 
imagem em um cartão de memória SxS.

Chamar
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para carregar um perfil de 
imagem de um cartão de memória SxS.

Redefinir
Redefinir um perfil de 
imagem

Exec. / Canc. Selecione “Exec.” para redefinir.

PICTURE PROFILE SET

Itens Subitens e valores de 
configuração
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Enquanto em modo de espera de gravação, está 
disponível a função EXCLUIR Último Clipe para 
excluir o último clipe gravado ou a função All 
Clips DEL para excluir todos os clipes de um 
cartão de memória SxS.

Para excluir clipes na tela de miniaturas, consulte 
“Excluir Clipes” na página 81.

Para excluir utilizando o botão 
personalizável
Atribua a função EXCLUIR Último Clipe a um 
dos botões personalizáveis (página 55) com 
antecedência.
Pressione o botão personalizável ao qual você 
atribuiu a função “EXCLUIR Último Clipe,” e 
selecione “Exec.” para excluir o último clipe 
gravado do cartão de memória SxS.

Para excluir utilizando o menu de 
Configuração
Selecione “Excl. Últ. Clipe” em “Clipe” (página 
115) no menu OUTROS, selecione “Exec.”, em 
seguida novamente “Exec.” para excluir o último 
clipe gravado do cartão de memória SxS.

Nota

Quando a Gravação contínua de clipe está “On,” a 
função “Excl. Últ. Clipe” não pode ser selecionada.

Excluir clipes coletivamente
Selecione “Excl. Todos Clipes” em “Clipe” 
(página 115) no menu OUTROS, selecione 
“Exec.”, em seguida novamente “Exec.” para 
excluir todos os clipes do cartão de memória SxS.

Notas

• Se o cartão de memória SxS contém clipes tanto em 
Modo HD como SD, serão eliminados apenas os clipes 
do modo atualmente selecionado.

• Clipes com a marcação OK (página 54) não podem ser 
eliminados se FAT estiver selecionado para o sistema 
de arquivos. Se estiver selecionado UDF/exFAT, os 
clipes definidos como “Lock Clip” (página 78) não 
podem ser eliminados.

-Você ode salvar todas as configurações de menu 
(incluindo perfis de imagem) como arquivo de 
configuração em um cartão de memória SxS ou 
em um pen USB.
Ao recuperar o arquivo de configuração salvo, a 
condição de configuração adequada pode ser 
obtida de imediato.

Nota

Os valores para “Ajus. Relóg.” e “Med. Hor.” no menu 
OUTROS não são armazenados.

Armazenar o Arquivo de configuração

Para usar um cartão de memória SxS
Apenas um arquivo de configuração—com o 
nome de arquivo “SETUP.SUF”—pode ser 
armazenado em um cartão de memória SxS.

1 Insira em uma entrada um cartão de 
memória no qual pretenda salvar o 
arquivo de configuração.

Verifique um ícone de cartão de memória 
correspondente é exibido na tela. Se estiver 
selecionado um cartão de memória na outra 
entrada, pressione o botão SLOT SELECT 
para realizar a troca.

2 Selecione “Armazenar” em “Dad. 
Câm.” (página 110) no menu OUTROS 
e, em seguida, selecione “Exec.”.

É exibida uma mensagem de progresso durante a 
gravação. Quando a gravação é concluída, é 
exibida uma mensagem de conclusão.

Notas

• Se já existir um arquivo de configuração no cartão de 
memória especificado no Passo 1, é exibida uma 
mensagem confirmando a substituição do arquivo.

•  Se não houver espaço suficiente no cartão de 
memória, é exibida uma mensagem de erro.

Para utilizar um pen USB (em modo UDF/exFAT)
Selecione “USB A” em “Sel RM/USB A” 
(página 120) no menu OUTROS, depois, conecte 
a unidade de flash USB formatada ao conector 
USB (tipo A) (página 38).

Excluir Clipes Armazenar/Recuperar dados de 
configuração
Funções úteis
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Notas

• Nenhum sinal pode sair do conector VÍDEO nesta 
configuração.

• A informação de caractere não pode ser saída, 
independentemente da configuração “Saíd. Sup. SDI/
HDMI/Vídeo”.

Selecione “All Save(USB)” > “Exec.” no passo 2.

Recuperar o Arquivo de configuração

Para usar um cartão de memória SxS
Quando você recupera um arquivo de 
configuração salvo, as configurações da 
camcorder são alteradas de acordo com o arquivo.

1 Insira em uma entrada um cartão de 
memória no qual você salvou o arquivo 
de configuração.

Verifique um ícone de cartão de memória 
correspondente é exibido na tela. Se estiver 
selecionado um cartão de memória na outra 
entrada, pressione o botão SLOT SELECT 
para realizar a troca.

2 Selecione “Chamar” em “Dad. Câm.” 
(página 110) no menu OUTROS e, em 
seguida, selecione “Exec.”.

É exibida uma mensagem de progresso durante a 
leitura de dados. Quando a leitura for concluída, é 
exibida uma mensagem de conclusão, indicando 
que as configurações da camcorder foram 
alteradas de acordo com o arquivo de 
configuração.

Para utilizar um pen USB (em modo UDF/exFAT)
Conecte a unidade de flash USB formatada ao 
conector USB (tipo A) (página 38).
Selecione “All Save(USB)” > “Exec.” no passo 2.

Redefinição dos valores padrão
As configurações de camcorder atuais que você 
realizou através de várias operações de menu e 
botões podem ser coletivamente redefinidas para 
os seus estados padrão (configurações de fábrica) 
“Red. Tud.” no menu OUTROS.

Os metadados de planejamento são informações 
sobre os planos de captura e de gravação, 
gravados em um arquivo XML. 

Exemplo de um arquivo de metadados de 
planejamento

Você pode capturar utilizando nomes de clipes e 
nomes de marcadores de gravação com 
antecedência em um arquivo de metadados de 
planejamento.
Esta camcorder pode exibir nomes de clipes e 
nomes de marcadores de gravação nas seguintes 
línguas:
• Inglês 
• Chinês 
• Alemão 
• Francês
• Italiano 
• Espanhol 
• Neerlandês
• Português 
• Sueco 
• Norueguês 
• Dinamarquês 
• Finlandês

Notas

• Se você definir nomes de clipes e marcadores de 
gravação em línguas que não as indicadas acima, eles 
podem não ser exibidos na tela do visor.

• Se você definir nomes de clipe e marcadores de 
gravação em Francês, Neerlandês ou Finlandês, alguns 
caracteres são exibidos em uma fonte diferente, mas 
semelhante. 

Metadados de Planejamento
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Carregar um arquivo de Metadados de 
planejamento
Para gravar metadados de planejamento 
juntamente com clipes, é necessário carregar um 
arquivo de metadados de planejamento na 
memória da camcorder com antecedência.

Para usar um cartão de memória SxS
Insira o cartão de memória SxS com o arquivo de 
metadados de planejamento (.xml) armazenado 
no diretório abaixo na entrada e, em seguida, 
selecione e carregue o arquivo através de “Carreg. 
/ Slot(A)” ou “Carregar / Slot(B)” em 
“Plan.Metad.” (página 116) no menu OUTROS.
UDF: General\Sony\Planning
exFAT: XDROOT\General\Sony\Planning
FAT: BPAV\General\Sony\Planning

Para utilizar um pen USB (em modo UDF/exFAT)
Antes da operação, selecione “USB A” em “Sel 
RM/USB A” no menu OUTROS.

Notas

• Nenhum sinal pode sair do conector VÍDEO nesta 
configuração.

• A informação de caractere não pode ser saída, 
independentemente da configuração “Saíd. Sup. SDI/
HDMI/Vídeo”.

1 Conecte a unidade de flash USB, 
formatada com o sistema de arquivos 
FAT32, ao conector USB (tipo A) 
(página 38).

É exibida uma lista de arquivos.

Nota

A lista de arquivos exibe até 64 arquivos.
Mesmo que o número total de arquivos de metadados de 
planejamento seja igual ou inferior a 64, todos os 
arquivos de metadados de planejamento podem não ser 
exibidos se o diretório onde estão localizados no pen 
USB (General/Sony/Planning) contém 512 ou mais 
arquivos.

2 Utilizando o joystick ou o seletor de 
regulagem, selecione o arquivo que 
deseja carregar da lista de arquivos e 
pressione o botão SEL/SET ou o seletor 
de regulagem.

Confirmar as informações detalhadas nos 
metadados de planejamento 
Depois de carregar um arquivo de metadados de 
planejamento na memória da camcorder, você 
pode verificar os detalhes do arquivo, tal como o 

nome do arquivo, hora e data da criação do 
arquivo e os títulos especificados no arquivo. 
Selecione “Propriedades” em “Plan.Metad.” 
(página 116) no menu OUTROS e, em seguida, 
selecione “Exec.”.

Utilizar a conexão Wi-Fi
Ao conectar a unidade a um computador via Wi-
Fi, a transmissão de arquivos pode ser realizada 
acessando ao menu Web da unidade a partir de 
um computador.

1 Inicie o navegador e insira http://
<camcorder’s IP address> (página 118) 
na barra de endereços.

Exemplo: quando o endereço é IP 
192.168.1.10, insira http://192.168.1.10 na 
barra de endereços.

2 Insira o nome de usuário e senha e, em 
seguida, clique em OK.

User name: admin
Password: (o modelo da sua unidade em 
minúsculas; pmw-300)

Apagar os metadados de planejamento 
carregados
Para apagar os dados de planejamento carregados 
na memória da camcorder, faça o seguinte:
Selecione “Limpar” em “Plan.Metad.” (página 
116) no menu OUTROS e, em seguida, selecione 
“Exec.”.

Definir o nome de um clipe em 
Metadados de planejamento
Podem ser gravados dois tipos de strings de 
nomes de clipe em um arquivo de metadados de 
planejamento.
• Nome de formato ASCII, que é exibido na tela 

do visor 
• Nome de formato UTF-8, que está atualmente 

registrado como nome do clipe

Você pode selecionar o tipo para exibição do 
nome do clipe com “Exib. Nome Clipe” em 
“Plan.Metad.” (página 116) no menu OUTROS.
Quando você especifica um nome de clipe em 
metadados de planejamento, o nome é exibido 
sobre a indicação de estado de operação da tela do 
visor.
Funções úteis
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Exemplo de strings de nome de clipes
Utilize um editor de texto para modificar a 
descrição para a etiqueta <Título>.
Os campos sombreados no exemplo são strings de 
nome de clipe. “Typhoon” está descrito no 
formato ASCII (até 44 caracteres). 
“Typhoon_Strikes_Tokyo” está descrito no 
formato UTF-8 (até 44 bytes). 
Neste caso, “sp” indica um espaço e 3 indica um 
retorno de carro. 

<?xmlspversion="1.0"spencoding="
UTF-8"?>3

 <PlanningMetadataspxmlns="http://
xmlns.sony.net/pro/metadata/
planningmetadata"spassignId="
P0001"spcreationDate="
2011-08-20T17:00:00+09:00"sp
lastUpdate="
2011-09-28T10:30:00+09:00"sp
version="1.00">3

<PropertiessppropertyId="
assignment"spupdate="
2011-09-28T10:30:00+09:00"sp
modifiedBy="Chris">3

<TítulospusAscii=" "sp
xml:lang="en">
</Título>3

</Properties>3

 </PlanningMetadata>3

Notas

• Quando você cria um arquivo, insira cada frase como 
linha única realizando quebra de linha com um CRLF 
apenas depois do último caractere da linha e não insira 
espaços exceto onde estão especificados com “sp.”

• Uma string de até 44 bytes (ou 44 caracteres) é válida 
como nome de clipe. Se uma string em formato UTF-8 
exceder os 44 bytes, a string até o 44º byte é utilizada 
como nome de clipe. Se for especificada apenas uma 
string em formato ASCII, o nome em formato ASCII 
até o 44º caracteres é utilizado como nome de clipe. 
Nos casos em que nem a string de nome em formato 
ASCII nem a string de nome em formato UTF-8 forem 
válidas, é utilizado um nome de clipe no formato 
padrão.

Utilizar um nome de clipe definido nos 
metadados de planejamento 
Carregue um arquivo de metadados de 
planejamento que contenha o nome de clipe na 
memória da camcorder e, em seguida, selecione 
“Plano” em “Nomeação Auto.” em “Clipe” 
(página 115) no menu OUTROS.

Os nomes de clipe são gerados adicionando um 
sublinhado (_) e um número de série de 5 
algarismos (00001 a 99999).
Exemplo: Typhoon_Strikes_Tokyo_00001, 

Typhoon_Strikes_Tokyo_00002, ...

Notas

• Se o número de série alcançar os 99999, regressa para 
00001 na gravação seguinte.

• Quando você carrega outro arquivo de metadados de 
planejamento, o número de série de 5 algarismos 
regressa para 00001.

Definir nomes de Marcador de gravação 
em Metadados de planejamento
Quando você registra um marcador de gravação 1 
ou marcador de gravação 2, é possível aplicar um 
nome a um marcador de gravação utilizando uma 
string definida nos metadados de planejamento.

Exemplo de strings de nome de marcadores de 
gravação
Utilize um editor de texto para modificar a 
descrição para a etiqueta <Meta name>.
Os campos sombreados no exemplo são strings de 
nome de marcadores de gravação.
Os nomes podem estar no formato ASCII (até 32 
caracteres) ou formato UTF-8 (até 16 caracteres).
Neste caso, “sp” indica um espaço e 3 indica um 
retorno de carro.

Nota

Se o nome contiver mesmo um só caractere que não seja 
ASCII, o comprimento máximo dessa string é limitado a 
16 caracteres.

<?xmlspversion="1.0"spencoding="
UTF-8"?>3

<PlanningMetadata xmlns="http://
xmlns.sony.net/pro/metadata/ 
planningmetadata"spassignId=" 
H00123"spcreationDate=" 
2011-04-15T08:00:00Z"splastUpdate="
2011-04-15T15:00:00Z"spversion=
"1,00">3

 <PropertiessppropertyId=
"assignment"spclass="original"sp
update="2011-04-15T15:00:00Z"sp
modifiedBy="Chris">3

<TítulospusAscii="Football 
Game"spxml:lang="en">
Football Game 15/04/2011
</Título>3

<Metaspname="_ShotMark1"sp

Typhoon
Typhoon_Strikes_Tokyo
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content=" "/>3

<Metaspname="_ShotMark2"sp
content=" "/>3

</Properties>3

</PlanningMetadata>3

Nota

Quando você cria um arquivo, insira cada frase como 
linha única realizando quebra de linha com um CRLF 
apenas depois do último caractere da linha e não insira 
espaços exceto onde estão especificados com “sp.”, 
excetuando dentro das strings de nome de marcador de 
gravação.

Copiar arquivos de metadados de 
planejamento de forma coletiva
Você pode copiar arquivos de metadados de 
planejamento armazenados na Pasta geral de um 
cartão de memória SxS para outro cartão de 
memória SxS de forma coletiva.
Selecione “Arquiv. Gera” em “Cop. Tudo” 
(página 116) no menu OUTROS.

Goal

Shoot
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Quanto você pressiona o botão THUMBNAIL (página 12), os clipes gravados no cartão de memória SxS 
são exibidos como miniaturas na tela. Se não houver clipes gravados no cartão, será exibida uma 
mensagem de nenhum clipe gravado.
Você pode iniciar a reprodução do clipe selecionado na tela em miniatura. A tela de reprodução pode ser 
vista na tela do visor eletrônico e nos monitores externos.
Pressione o botão STOP/CAM (página 12) para sair da tela em miniatura e retornar a tela de gravação.

Nota

Mesmo se o cartão de memória SxS contiver uma combinação de clipes HD e SD, a tela em miniatura normal exibe 
somente clipes do modelo selecionado em “HD/SD” em “Sistema” (página 113) no menu OUTROS.
Para exibir todos os clipes gravados independentemente do Modo HD/SD, vá para a tela em miniatura Todos Clipes 
(página 74).

Os dados para o clipe selecionado com o cursor são exibidos na parte inferior da tela.

1. Miniatura
No modo UDF, exFAT e FAT HD: a imagem 
em miniatura para cada clipe é um quadro de 
índice do clipe. Ao gravar, o primeiro quadro de 
um clipe é automaticamente definido como o 
quadro de índice. Este quadro pode ser ajustado 
(página 83). Abaixo de cada miniatura, é 
exibido o código de tempo da imagem 
representativa. Se o clipe estiver bloqueado ou 

configurado com uma marca OK, o símbolo do 
cadeado  será exibido.
No modo FAT SD: a imagem em miniatura para 
cada clipe é o primeiro quadro do clipe. Abaixo 
de cada miniatura, é exibido o código de tempo 
da imagem representativa. Se o arquivo foi 
divido em várias partes devido ao tamanho do 
arquivo exceder 2 GB, será exibida a marca 
tomada . Arquivos divididos podem ser 

Reprodução

Telas em miniatura

Configuração da Tela em miniatura

01 / JAN / 2009 10 : 53 S&Q  29 / 24 
JPAN0011(1)       HQ 1920 / 23.9P      MP4

No. de clipe atual/ Número total de clipes

Cursor
(amarelo)

O ícone do cartão de memória SxS atual está destacado, enquanto que os 
ícones não selecionados permanecem sombreados. (Se o cartão é protegido 
contra gravação, um ícone de cadeado é exibido à esquerda).
Telas em miniatura 73
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visualizados na tela EXPANDIR CLIPE 
(página 81).

2. Data e horário inicial da gravação

3. Nome do clipe
No modo FAT SD, se o arquivo foi dividido em 
diversas partes devido ao tamanho do arquivo 
exceder 2 GB, o número do segmento é exibido 
após o nome, separado por uma barra.

4. Símbolo do cadeado (somente Modo UDF, 
exFAT e FAT HD)
UDF, exFAT: um símbolo de cadeado aparecerá 
se o clipe selecionado estiver bloqueado.
Modo FAT HD: um símbolo de cadeado 
aparecerá se o clipe selecionado exibir uma 
marca OK.

5. Ícone de arquivo independente AV 
(somente Modo UDF, exFAT e FAT HD)
Exibido somente se o clipe selecionado é um 
arquivo independente AV. Isso indica que nem 
todas as operações e indicações podem estar 
disponíveis, pois o clipe pode ter sido 
adicionado manualmente ao arquivo SxS 
usando um computador, etc., e não há arquivo 
de gerenciamento para o mesmo.

6. Gravação do formato de vídeo

7. Formato de arquivo
O formato de arquivo (MXF, MP4, AVI) do 
clipe selecionado é exibido. (Este item não é 
indicado quando o modo gravação estiver em 
modo UDF-HD).

8. Duração do clipe

9. Código de tempo
O código de tempo do quadro de índice é 
exibido.

10. Marca OK/NG/KP (somente Modo UDF, 
exFAT e FAT HD)
UDF, exFAT: a marca é exibida se o clipe 
selecionado exibir um indicador OK/NG/KP.
Modo FAT HD: a marca OK é exibida se o clipe 
selecionado exibir uma marca OK.

11. Informação de gravação especial (somente 
Modo UDF, exFAT e FAT HD)
Se o clipe selecionado foi gravado em um modo 
de gravação especial (Câmera Lenta e Rápida, 
Gravação com Intervalo ou Gravação de 
Quadros), o modo é exibido.
Os clipes gravados em Câmera Lenta e Rápida 
exibem a “Taxa do quadro de gravação/taxa do 
quadro de reprodução q/s” à direita.

O tipo da tela em miniatura pode ser alterado 
conforme segue pressionando o botão 
THUMBNAIL (página 12).

UDF, exFAT
A tela em miniatura normal, tela em miniatura 
OK/NG/KP/Nenhum clipe e a tela em miniatura 
Todos Clipes são exibidas ciclicamente.

Modo FAT HD
A tela em miniatura normal, tela em miniatura de 
clipe OK e a tela em miniatura Todos Clipes são 
exibidas ciclicamente.

Modo SD FAT
A tela em miniatura normal e a tela em miniatura 
Todos Clipes são exibidas alternadamente.

Tela em miniatura OK/NG/KP/Nenhum 
clipe
Somente os clipes indicados com OK/NG/KP—
ou clipes sem indicador (“Nenhum”)—entre os 
clipes no cartão de memória SxS são exibidos.
Você pode selecionar o tipo de indicador para 
exibir com “Filtrar Clipes” no “Clipe” (página 
115) no menu OUTROS.

Tela em miniatura OK-Clipe
Somente os clipes marcados OK entre os clipes 
no cartão de memória SxS atual são exibidos.

Tela em miniatura Todos Clipes
A tela em miniatura Todos os Clipes exibe todos 
os clipes no cartão de memória SxS atual 
independentemente do Modo HD ou SD, 
permitindo que você verifique se o cartão contém 
clipes de outro modo diferente do modo atual 
selecionado.

Nota

Você não pode iniciar a reprodução a partir da tela em 
miniatura Todos Clipes.
Pressione o botão THUMBNAIL novamente para voltar 
a tela em miniatura normal, na qual as operações de 
reprodução e clipe estão habilitadas.

Como trocar os cartões de memória SxS
Quando dois cartões de memória estiverem 
carregados, pressione o botão SLOT SELECT 
(página 13) para trocar os cartões de memória.

Mudar o tipo da Tela em miniatura 
Telas em miniatura
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Nota

A troca de cartão é habilitada somente quando a tela em 
miniatura for exibida ou quando uma imagem entrada 
externa for exibida pressionando o botão STOP/CAM.
Você não pode trocar de cartões de memória durante a 
reprodução.
Não é possível realizar a reprodução contínua de cartões 
nos slots A e B.

Para operações de reprodução, use os botões de 
controle de reprodução no cabo (página 12). 
Quando o Controle Remoto IR estiver habilitado, 
você pode usar seus botões de controle de 
reprodução (página 33).

1 Utilizando o joystick ou o seletor de 
regulagem, mova o cursor até a imagem 
em miniatura do clipe com o qual você 
deseja iniciar a reprodução.

2 Pressione o botão PLAY/PAUSE.

A reprodução começa no início do clipe 
selecionado.

Notas

• A imagem de reprodução pode estar 
momentaneamente distorcida ou congelada entre os 
clipes. Os botões de controle de reprodução e o botão 
THUMBNAIL não funcionam durante esta condição.

• Quando você seleciona um clipe na tela em miniatura 
e inicia a reprodução, a imagem de reprodução no 
início do clipe pode estar distorcida. Para iniciar a 
reprodução sem distorção, primeiro pause a 
reprodução após iniciá-la, pressione o botão PREV 
para retornar ao início do clipe, em seguida, reinicie a 
reprodução.

Reproduzindo clipes

Reproduzir os clipes selecionados 
e subsequentes na sequência
Reproduzindo clipes 75
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Informação exibida na tela de 
reprodução
A informação seguinte está superimposta na 
imagem de reprodução.

1. Bateria restante/voltagem IN CD

2. Modo reprodução 

3. cartão de memória SxS
Uma marca  aparece à esquerda se o cartão de 
memória SxS estiver protegido contra gravação.

4. Dados em tempo
Os dados em tempo para a imagem de 
reprodução são exibidos. Cada vez que você 
pressiona o botão DURATION/TC/U-BIT, a 
indicação é alterada entre dados de código de 
tempo (TCR) e bit de usuário (UB).

5. No. do clipe/ Número total de clipes
Isto é exibido para FAT. Também é exibido para 
UDF/exFAT se o “Modo de Busca” em “Clipe” 
(página 115) no menu OUTROS estiver 
configurado para “Clipe.”

6. No. do clipe/número total de clipes, No. da 
marca de essência/número total de marcas 
de essência
Também é exibido para UDF/exFAT se o 
“Modo de Busca” em “Clipe” (página 115) no 
menu OUTROS estiver configurado para 
“Gravação Início.”

7. Níveis de áudio
Os níveis de áudio para a gravação são exibidos.

No modo Reprodução normal, você pode 
monitorar os sinais de áudio gravados através do 
alto-falante embutido (página 12) ou dos fones de 
ouvido conectados.
Com os fones de ouvido conectados ao conector 
de fone de ouvido (página 10), o alto-falante 
embutido está desligado.
Pressione os botões VOLUME (página 12) para 
ajustar o volume do som.
Você pode selecionar canais de áudio para serem 
monitorados com “Saída Áudio” (página 100) no 
menu CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO.

Para iniciar a reprodução do início do primeiro 
clipe
Pressione o botão PREV e o botão F REV 
simultaneamente. O início do primeiro clipe 
gravado no cartão de memória está na fila.

Para exibir o último quadro do clipe gravado por 
último
Pressione o botão F FWD e o botão NEXT 
simultaneamente. O último quadro do clipe 
gravado por último no cartão de memória SxS é 
exibido.

Do mesmo modo que na gravação, você pode 
adicionar marcas de captura ao clipe durante a 
reprodução.

No ponto que você deseja adicionar uma 
marca de captura, pressione o botão 
designado “Marca de Captura1” ou 
“Marca de Captura2”, ou o botão 
SHOTMARK 1 ou 2 no Controle remoto 
IR.

Notas

• Nenhuma marca de captura pode ser adicionada se o 
cartão de memória estiver protegido contra gravação.

• Nenhuma marca de captura pode ser adicionada ao 
primeiro ou último quadro de um clipe.

TCR 00:00:00:00
0011/03 00

        120min                       B PLAY

CH1
CH2

1 2 3 4 5

7

Monitoramento de áudio

Fila

Adicionar Marcas de captura 
durante a reprodução (Modo UDF/
exFAT/FAT HD)
Reproduzindo clipes



R
eprodução
Durante a reprodução de tela em miniatura, etc., 
você pode operar clipes ou confirmar e alterar os 
dados subsidiários para clipes usando os menus 
de Operação de Clipe. O menu Operação de Clipe 
correspondente é exibido nas telas como 
demonstrado abaixo quando você pressiona o 
botão SET/SEL no jog dial.

Nota

Os itens de menu selecionáveis são limitados no Modo 
SD.

Utilize o joystick ou o seletor de regulagem para 
selecionar um item de menu, depois, pressione o 
botão SEL/SET ou o seletor de regulagem.
Pressionar o botão CANCEL restaura a condição 
anterior.
Selecionar “CANCEL” do menu de Operação do 
Clipe desliga o menu de Operação do Clipe.

Notas

• Quando o cartão de memória está protegido contra 
gravação, algumas operações não estão disponíveis.

• Pode haver itens que não podem ser selecionados 
dependendo do status quando o menu for exibido.

Operações de clipe

Menus de Operação do Clipe

Tela em miniatura (página 78)
CANCEL

DISP CLIP INFO

OK MARK ADD (Somente FAT)

OK MARK DELETE (Somente FAT)

OK FLAG ADD (Somente UDF/exFAT)

NG FLAG ADD (Somente UDF/exFAT)

KEEP FLAG ADD (Somente UDF/
exFAT)
CLIP FLAG DELETE (Somente UDF/
exFAT)

LOCK CLIP (Somente UDF/exFAT)

UNLOCK CLIP (Somente UDF/exFAT)

COPY CLIP

DELETE CLIP

ALL MARKS

SHOT MARK1

SHOT MARK2

REC START MARK (Somente UDF/
exFAT)

EXPAND CLIP

Tela Expand Clip (página 82)
CANCEL

EXPAND (COARSE)

EXPAND (FINE)

PAUSE

SET INDEX PIC

SHOT MARK1 ADD

SHOT MARK2 ADD

SHOT MARK1 DEL

SHOT MARK2 DEL

DIVIDE CLIP (Somente FAT)

Tela Shot Mark (página 83)
CANCEL

PAUSE

SET INDEX PIC

SHOT MARK1 DEL

SHOT MARK2 DEL

DIVIDE CLIP (Somente FAT)

Operações básicas dos Menus de 
Operação do Clipe
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O menu de Operação do Clipe na tela em 
miniatura
Pressionar o botão SEL/SET ou jog dial quando a 
tela em miniatura (página 73) é exibida leva o 
menu de Operação do Clipe para o clipe no 
cursor.

1)Válido somente no Modo FAT HD.
2)Eficaz somente com UDF e exFAT.
3)Eficaz com Modo UDF, exFAT e FAT HD.

Item Função
DISP CLIP INFO Exibe a tela de informações do 

clipe (página 79).

OK MARK 

ADD 1)

Adiciona uma marca OK 
(página 80).

OK MARK 

DELETE 1)

Exclui a marca OK (página 80).

OK FLAG 

ADD 2)

Adiciona um indicador OK 
(página 80).

NG FLAG 

ADD 2)

Adiciona um indicador NG 
(página 80).

KEEP FLAG 

ADD 2)

Adiciona um indicador KP 
(página 80).

CLIP FLAG 

DELETE 2)

Exclui o indicador (página 80).

LOCK CLIP 2) Bloqueia e protege um clipe 
(página 80).

UNLOCK CLIP 2) Desbloqueia um clipe protegido 
(página 80).

COPY CLIP Copia o clipe para outro cartão de 
memória SxS (página 80).

DELETE CLIP Exclui o clipe (página 81).

ALL MARKS 3) Exibe miniaturas de todos os 
quadros com uma marca de 
essência gravada (página 82).

SHOT MARK1 3) Exibe somente miniaturas de 
quadros com marca de captura 1 
gravada (página 82).

SHOT MARK2 3) Exibe somente miniaturas de 
quadros com marca de captura 2 
gravada (página 82).

REC START 
MARK

Exibe miniaturas de quadros com 
uma Marca de Início da Gravação 
e os primeiros quadros de clipes 
sem as marcas de Início da 
Gravação (página 82).

EXPAND CLIP Vai para a tela EXPAND CLIP 
(página 81).
Operações de clipe
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Selecione “DISP CLIP INFO” do menu de Operação de Clipe.

1. Imagem do clipe atual

2. Imagem do clipe anterior
Pressione o botão PREV para ir para a tela 
informações de clipe do clipe anterior.
No Modo FAT SD, é exibido o segmento 
anterior de um clipe segmentado.

3. Imagem do próximo clipe 
Pressione o botão NEXT para ir para a tela 
informações de clipe do próximo clipe.
No Modo FAT SD, é exibido o segmento 
seguinte de um clipe segmentado.

4. Nome do clipe
Para um nome de clipe de 12 caracteres ou mais, 
somente os primeiros 5 e os últimos 5 caracteres 
do nome são exibidos. Para verificar o bloco não 
exibido do nome, pressione o jog dial ou o botão 
SEL/SET para exibir o nome do clipe inteiro 
(Modo Exibição Longa). Pressione jog dial ou o 
botão SEL/SET novamente para cancelar o 
modo Exibição Longa. O modo Exibição Longa 
também é cancelado indo para o clipe anterior 
ou seguinte com o botão PREV ou NEXT.
No modo FAT SD, se o arquivo foi dividido em 
diversas partes devido ao tamanho do arquivo 
exceder 2 GB, o número do segmento é exibido 
após o nome, separado por uma barra.

5. Símbolo do cadeado (somente Modo UDF, 
exFAT e FAT HD)
UDF, exFAT: um símbolo de cadeado aparecerá 
se o clipe selecionado estiver bloqueado.

Modo FAT HD: um símbolo de cadeado 
aparecerá se o clipe selecionado exibir uma 
marca OK.

6. Marca OK/NG/KP (somente Modo UDF, 
exFAT e FAT HD)
UDF, exFAT: a marca é exibida se o clipe 
selecionado exibir um indicador OK/NG/KP.
Modo FAT HD: a marca OK é exibida se o clipe 
selecionado exibir uma marca OK.

7. Data e horário inicial da gravação

8. Formato de arquivo
O formato de arquivo (MXF, MP4, AVI) do 
clipe selecionado é exibido.

9. Informação de gravação especial (somente 
Modo UDF, exFAT e FAT HD)
Se o clipe selecionado foi gravado em um modo 
de gravação especial (Câmera Lenta e Rápida, 
Gravação com Intervalo ou Gravação de 
Quadros), o modo é exibido.
Os clipes gravados em Câmera Lenta e Rápida 
exibem a “Taxa do quadro de gravação/taxa do 
quadro de reprodução q/s” à direita.

10. Código de tempo do quadro exibido

11. Código de tempo no ponto de início da 
gravação

12. Código de tempo no ponto de final da 
gravação

13. Duração do clipe

14. Canais de áudio gravados

15. Formato de vídeo gravado

Exibir as Informações Detalhadas de um Clipe

OKOK

120min CLIP I NFO 0011 / 0300 

PREV CLIP NEXT CLIP

JPAN0011(1)
01 / JAN / 2013 10 :53
HQ 1920 / 23.9P         MP4
S&Q Mot i on 29 / 24fps
TCR 00 :05 :00 : 02
TCR 00 :05 :00 : 00 STR
TCR 00 :08 :19 : 23 END
DUR 00 :03 :20 :00
CH1/2 /3 /4 /5 /6 /7 /8

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Você pode adicionar um indicador OK/NG/KP a 
clipes gravados em UDF/exFAT. Ao adicionar 
sinais, você pode configurar a camcorder para 
exibir apenas clipes com determinadas 
configurações de sinais na tela de miniaturas (tela 
de miniaturas OK/NG/KP/None-Clip) (página 
74).
Ao adicionar um indicador, você pode selecionar 
entre “OK FLAG ADD,” “NG FLAG ADD,” e 
“KEEP FLAG ADD” no menu de Operação do 
Clipe (página 78) na tela em miniatura. Ao 
excluir um indicador, selecione“CLIP FLAG 
DELETE.”

Nota

Os clipes sinalizados não estão protegidos. Para proteger 
os clipes da exclusão, selecione “LOCK CLIP” no menu 
de Operação do Clipe (página 78) na tela em miniatura. 
Para remover a proteção, selecione “UNLOCK CLIP.”

Ao adicionar uma marca OK a clipes gravados no 
Modo FAT HD, você pode configurar a 
camcorder para exibir somente os clipes 
necessários na tela em miniatura (página 74). 
Clipes com uma marca OK adicionada não 
podem ser excluídos ou segmentados. Para 
excluir ou segmentá-los, remova a marca OK. Do 
menu de Operação do Clipe na tela em miniatura 
(página 78), você pode selecionar “OK MARK 
ADD” para adicionar uma marca OK, ou “OK 
MARK DELETE” para excluir a marca OK.

Você pode copiar clipes de um cartão de memória 
SxS para outro cartão de memória SxS.
Cada clipe é copiado com o mesmo nome para o 
cartão de memória SxS de destino.

Notas

• Se houver outro clipe com o mesmo nome no cartão de 
memória SxS de destino, o clipe é copiado com um 
nome adicionando um único dígito entre parenteses no 
end do clipe original.
O número parentético é o valor mínimo que não existe 
no cartão de memória de destino.
Exemplos: 
ABCD0002(1) se ABCD0002 existir 
ABCD0002(2) se ABCD0002(1) existir 
ABCD0005(4) se ABCD0005(3) existir

• Ao usar FAT, você não pode copiar um arquivo 10 
vezes ou mais se clipes com o mesmo nome de clipe 
seguidos por números parentéticos de (1) a (9) já 
existirem no cartão.

• Quando usando UDF/exFAT, você não pode copiar 
um clipe, quando o mesmo clipe já existe no destino 
SxS do cartão de memória.

• Uma mensagem de aviso é exibida se não há espaço 
suficiente no cartão de memória de destino SxS. 
Substitua o cartão de memória SxS por outro com 
espaço suficiente.

• Ao copiar um cartão de memória SxS no qual clipes 
múltiplos foram gravados, copiar todos os clipes até o 
fim pode não ser possível, mesmo se o cartão de 
destino possuir a mesma capacidade que o cartão de 
origem dependendo das condições de uso, 
características de memória, etc.

Copiar um clipe especificado
Você pode copiar um clipe selecionado na tela em 
miniatura para outro cartão de memória SxS.
Selecionar “COPY CLIP” do menu de Operação 
de Clipe.

Copiar clipes coletivamente
Usando o menu de configuração, você pode 
copiar clipes de um cartão de memória SxS 
coletivamente para outro cartão de memória SxS.
Se o cartão de memória contiver clipes do Modo 
HD e SD, somente os clipes do modo selecionado 
atual são copiados. Isso pode ser conveniente 
quando você deseja extrair clipes somente do 
mesmo modo. 
Selecionar “Clipes” em “Cop. Tudo” 
(página 116) no menu OUTROS.

Adicionar/Excluir um indicador 
(Somente UDF/exFAT)

Adicionar/Excluir a Marca OK 
(Somente Modo FAT HD)

Copiar Clipes
Operações de clipe
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Você pode excluir clipes do cartão de memória 
SxS.
Selecionar “DELETE CLIP” do menu de 
Operação do Clipe.

Nota

Clipes com uma marca OK e clipes sinalizados 
configurados para “LOCK CLIP” não podem ser 
excluídos.
Para excluí-los, libere a marca OK ou a configuração 
LOCK CLIP antes de realizar a operação de exclusão.

Excluir clipes coletivamente
Ao usar o menu Configuração, você pode excluir 
clipes de um cartão de memória SxS 
coletivamente.
Selecionar “Excl. Todos Clipes” em “Clipe” 
(página 115) no menu OUTROS.

Notas

• Se o cartão de memória contiver clipes do Modo HD e 
SD, somente os clipes do modo selecionado atual são 
excluídos.

• Clipes com uma marca OK e clipes sinalizados 
configurados para “LOCK CLIP” não podem ser 
excluídos.

No modo UDF, exFAT e FAT HD, a tela 
EXPAND CLIP permite a divisão de um clipe em 
12 blocos de mesma duração e mostram uma 
imagem em miniatura do primeiro quadro de cada 
bloco na tela.
No Modo FAT SD, a tela EXPAND CLIP mostra 
as imagens em miniatura dos primeiros quadros 
dos arquivos do segmento somente para um clipe 
segmentado pois o tamanho do seu arquivo é 
maior que 2GB. 
Isso ajuda você a colocar uma cena desejada 
rapidamente na fila em um clipe de longa 
duração.
Você pode exibir a tela EXPAND CLIP 
selecionando o clipe na tela em miniatura.

1 Selecione um clipe na tela em 
miniatura, em seguida, pressione o 
botão SEL/SET ou o jog dial.

O menu Operação do Clipe correspondente é 
exibido.

2 Selecione “EXPAND CLIP.”

A tela EXPAND CLIP aparece para o clipe 
que você selecionou na tela em miniatura.

A tela EXPAND CLIP no Modo UDF/exFAT/
FAT HD

Informações detalhadas sobre o clipe são exibidas 
na parte inferior da tela.
Os itens diferentes dos seguintes são os mesmos 
itens exibidos na tela em miniatura normal 
(página 73):

1. Informações sobre quadro
Os ícones a seguir mostram a marcação para o 
quadro no cursor.

O mesmo ícone também pode ser exibido abaixo 
na imagem em miniatura de cada quadro. Se o 
quadro possui marcações múltiplas, um dos 
ícones é exibido, na ordem de prioridade do 
quadro de índice, marca de captura 1 e marca de 
captura 2.

2. Indicação de código de tempo
O código de tempo do quadro no cursor é 
exibido.

Excluir Clipes

Exibição da tela EXPAND CLIP 

Quadro de índice

Quadro com marca de captura 1 
adicionada
Quadro com marca de captura 2 
adicionada

S1 S2

S2 S1

120min EXPAND CLIP

01 : 10 : 20 : 00 01 : 10 : 30 : 00 01 : 10 : 40 : 00 01 : 10 : 50 : 00

01 : 11 : 00 : 00 01 : 11 : 10 : 00 01 : 11 : 20 : 00 01 : 11 : 30 : 00

01 : 11 : 40 : 00 01 : 11 : 50 : 00 01 : 12 : 00 : 00 01 : 12 : 10 : 00

0000123

01 / JAN / 2013 10 :53 S&Q 29 / 24
JPAN0011(1)       HQ 1920 / 23.9P

TCR 01 : 10:20 : 00
DUR 00 : 03 : 19 : 23

21

Número do quadro atual

S1
S2
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Tela EXPAND CLIP no Modo FAT SD

Informações detalhadas sobre o clipe são exibidas 
na parte inferior da tela.
Os itens diferentes dos seguintes são os mesmos 
itens exibidos na tela em miniatura normal 
(página 73):

1. Indicação de código de tempo
O código de tempo do arquivo de segmentação 
no cursor é exibido.

2. Duração
A duração do arquivo de segmentação no cursor 
é exibido.

O menu de Operação do Clipe na tela 
EXPAND CLIP

Modo UDF/exFAT/FAT HD
Quando você selecionar um quadro na tela 
EXPAND CLIP e pressionar o botão SEL/SET ou 
jog dial, o menu Operação do Clipe é exibido para 
autorizar operações como mostrar exibições de 
divisão mais detalhadas e salvar os quadros após 
o quadro selecionado como clipe diferente.

Modo SD FAT
Você pode selecionar “PAUSE” somente na tela 
EXPAND CLIP no Modo FAT SD.

Quando uma ou mais capturas de tela ou marcas 
de início de gravação são gravados para um único 
clipe, você pode exibir somente quadros com 
marcas como imagens em miniatura na tela.

1 Selecione um clipe na tela em 
miniatura, em seguida, pressione o 
botão SEL/SET ou o jog dial.

2 Selecione “ALL MARK,” “SHOT 
MARK1,” “SHOT MARK2,” ou “REC 
START MARK” do menu de Operação 
do Clipe (página 78).

Exemplo da tela SHOT MARK (quando 
ALL MARKS estiver selecionado)

Informações detalhadas sobre o clipe são exibidas 
na parte inferior da tela.

Item Função
EXPAND
(COARSE)

Diminuir o número de divisões do 
clipe

EXPAND
(FINE)

Aumentar o número de divisões do 
clipe

PAUSE Configurar o Modo Pause no 
quadro selecionado

SET INDEX PIC Especificar o quadro selecionado 
para o quadro de índice do clipe 
(página 83)

SHOT MARK1 
ADD

Adicionar a marca de captura 1 
para o quadro selecionado 
(página 83)

120min EXPAND CLIP

00 : 00 : 00 : 00 00 : 09 : 30 : 00 00 : 19 : 00 : 00  

    

    

0000001

01 / JAN /2013 10 :53
JPAN0011   _01     DVCAM29.9PsF SQ

TCR 00 : 00 : 00 : 00
DUR 00 : 09 : 30 : 00

21

Número do quadro atual

SHOT MARK2 
ADD

Adicionar a marca de captura 2 
para o quadro selecionado 
(página 83)

SHOT MARK1 
DEL

Excluir a marca de captura 1 do 
quadro selecionado (página 83)

SHOT MARK2 
DEL

Excluir a marca de captura 2 do 
quadro selecionado (página 83)

DIVIDE CLIP Dividir o clipe em dois clipes no 
quadro selecionado (página 83) 
(Apenas no modo HD FAT)

Exibir a Tela SHOT MARK (Modo 
UDF/exFAT/FAT HD)

Item Função

S1 S2 S2 S1

S1 S1

120min TSHOT  MARK1

01 : 10 : 20 : 00 01 : 10 : 30 : 00 01 : 10 : 40 : 00 01 : 10 : 50 : 00

01 : 11 : 00 : 00 01 : 11 : 10 : 00

- - -    

- - -    

- - -    

- - -    

- - -    - - -    

0031 / 0031

01 / JAN / 2013 10 : 53 S&Q 29 / 24
JPAN0011(1)       HQ 1920 / 23.9P

TCR 01 : 12:00 : 00
DUR 00 : 03 : 19 : 23

1  
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Os itens diferentes do seguinte são os mesmos 
itens contido na tela EXPAND CLIP (página 81) 
no modo UDF, exFAT e FAT HD:

1. Indicação código de tempo
O código de tempo do quadro no cursor na tela 
SHOT MARK é exibido.

Mova o cursor para o primeiro/último quadro
Quando o cursor estiver na posição usuário 
designado, pressione os botões F REV e PREV 
simultaneamente para movimentar o cursor para o 
primeiro quadro.
Pressione os botões F FWD e NEXT 
simultaneamente para movimentar o cursor para o 
último quadro.

Ir para a tela marca de captura para um clipe 
diferente
Quando o cursor está no primeiro quadro de um 
clipe, pressione o botão PREV ou up, ou gire o 
jog dial para cima para ir para a tela de marca de 
captura do clipe de exibição anterior.
Quando o cursor está no último quadro de um 
clipe, pressione o botão NEXT ou down, ou gire 
o jog dial para baixo para ir para a tela de marca 
de captura de clipe de exibição seguinte.

O menu de Operação do Clipe na tela 
SHOT MARK
Quando você seleciona um quadro na tela SHOT 
MARK e pressiona o botão SEL/SET ou jog dial, 
o menu de Operação do Clipe aparece para 
permitir mais operações.

Adicionar uma marca de captura no 
modo Pause
Adicione uma marca de disparo pressionando o 
botão que pode ser atribuído a que você atribuiu. 
“MARCA DE CAPTURA1” ou “MARCA DE 
CAPTURA2”.

Adicionar uma marca de captura na tela 
EXPAND CLIP
Selecionar “SHOT MARK1 ADD” ou “SHOT 
MARK2 ADD” do meu de Operação do Clipe.

Excluir uma marca de captura
Você pode excluir marcas de captura na tela 
EXPAND CLIP (página 81) na tela SHOT 
MARK (página 82).
Selecionar “SHOT MARK1 DEL” ou “SHOT 
MARK2 DEL” do meu de Operação do Clipe.

Você pode alterar o quadro do índice de outro 
quadro que você selecionou na tela EXPAND 
CLIP (página 81) ou na tela SHOT MARK 
(página 82).
Selecionar “SET INDEX PIC” do menu de 
Operação do Clipe.

Nota

Mesmo quando você especifica um quadro diferente do 
quadro superior para o quadro de índice, a reprodução 
sempre começa do quadro superior quando o quadro 
inicia a partir da tela em miniatura.

No Modo FAT HD, você pode dividir um clipe 
em dois clipes diferentes no quadro selecionado 
na tela EXPAND CLIP (página 81) ou na tela 
SHOT MARK (página 82).
Selecionar “DIVIDE CLIP” do menu de 
Operação do Clipe.

Item Função
PAUSE Configurar o Modo Pause no 

quadro selecionado

SET INDEX PIC Especificar o quadro selecionado 
para o quadro de índice do clipe 
(página 83)

SHOT MARK1 
DEL

Excluir a marca de captura 1 do 
quadro selecionado (página 83)

SHOT MARK2 
DEL

Excluir a marca de captura 2 do 
quadro selecionado (página 83)

DIVIDE CLIP Dividir o clipe em dois clipes no 
quadro selecionado (página 83) 
(Somente FAT HD)

Adicionar/Excluir Marcas de 
captura (Modo UDF/exFAT/FAT HD)

Alterar o Quadro do Índice (Modo 
UDF/exFAT/FAT HD)

Dividir um Clipe (Somente Modo 
FAT HD)
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Os 4 primeiros caracteres do nome de clipe 
original são mantidos, seguindo até o último 
número do cartão de memória alterando os 
últimos 4 números.
Exemplo: se você dividir um clipe chamado 

ABCD0002 em dois clipes sob a condição de 
que um novo clipe será chamado EFGH0100, 
o clipe ABCD0100 e o clipe ABCD0101 são 
criados.

Nota

Se o espaço remanescente no cartão de memória é 
insuficiente para clipes divididos, uma mensagem 
contendo essa informação é exibida.
Operações de clipe
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tatus
Pressione o botão STATUS (página 12) para 
exibir as telas de status do visor/monitor de vídeo 
externo.
Use o joystick (página 12) ou o botão rotativo 
(página 13) para realizar as operações e passar as 
telas em sequência.
Quando pressionar o botão STATUS novamente, 
a tela de status será cancelada.

Para conexões de um monitor externo, consulte 
“Conectandomonitores externos e dispositivos de 
gravação” na página 121.

White Bal: Status da proporção de branco

Gain: Configurações da chave GAIN
Exibe os valores de ganho das posições L, M e H 
da chave GAIN designadas no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.

Handle Zoom: Configurações do zoom de punho
As configurações de “ManusearZoom” 
(página 93) do menu CONFIGURAÇÕES DA 
CÂMERA serão exibidas. 

Zoom Speed
As velocidades do zoom definidas em “Alto”/
“Baixo” da “Vel. Zoom” (página 93) no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA serão 
exibidas.

Zebra: Status da zebra

Skin Tone Detail: Status do detalhe do tom de 
pele
Exibe o status atual (“Lig.” ou “Desl.”) da 
“Config.” de “Detalhe Tom Pele” do menu 
PICTURE PROFILE.

Picture Profile: Status da seleção do Perfil de 
Imagem
Exibe o número e o nome do Perfil de Imagem 
selecionado. (Se Perfil de Imagem estiver 
desligado, exibe “Off”.)

Exibições de Status

Exibição das Telas de Status

Tela de Status da Câmera

Tela Conteúdo
B A temperatura da cor armazenada na 

memória branca B é indicada.

A A temperatura da cor armazenada na 
memória branca A é indicada.

PRST A temperatura da cor configurada como o 
branco predefinido é indicada. A 
temperatura da cor do branco predefinido 
pode ser alterada pelo menu PICTURE 
PROFILE.

Tela Conteúdo
Off O zoom não funciona.

Low O zoom funciona na velocidade 
configurada como “Baixo” em “Vel. 
Zoom.”

High O zoom funciona na velocidade 
configurada como “Alto” em “Vel. 
Zoom.”

Vari Quanto mais fundo o botão ZOOM do 
cabo for pressionado, maior será a 
velocidade de zoom.

Tela Conteúdo
L A velocidade de zoom configurada como 

“Baixo” em “Vel. Zoom.”

H A velocidade de zoom configurada como 
“Alto” em “Vel. Zoom.”

Tela Conteúdo
1 “On” é exibido e a configuração de “Nível 

Zebra1” em “Zebra” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VF é exibida à 
direita quando “Seleção Zebra” em “Zebra” 
no menu CONFIGURAÇÕES DE VF 
estiver configurada como “1” ou “Ambos” 
e você configurar a função Zebra como 
“Lig.”. Se a função Zebra estiver 
configurada como “Desl.” ou “Seleção 
Zebra” estiver configurada para “2,” “Desl.” 
será mostrado.

2 “On” é exibido quando “Seleção Zebra” em 
“Zebra” no menu CONFIGURAÇÕES DE 
VF estiver configurada como “2” ou 
“Ambos” e você configurar a função Zebra 
como “On.” Se a função Zebra estiver 
configurada como “Desl.” ou “Seleção 
Zebra” estiver configurada para “1,” “Desl.” 
será mostrado.
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Output CH: Saída externa/saída de fones de 
ouvido
Dependendo da configuração de “CH Saída” em 
“Saída Áudio” no menu CONFIGURAÇÕES DE 
ÁUDIO e da configuração de “CH Monitor,” a 
saída externa e de fones de ouvido do(s) canal(is) 
de áudio é exibida da seguinte maneira.
• CH-1: Quando o lado esquerdo/direito é CH-1
• CH-2: Quando o lado esquerdo/direito é CH-2
• CH-3: Quando o lado esquerdo/direito é CH-3
• CH-4: Quando o lado esquerdo/direito é CH-4
• CH-1/CH-2: Quando o esquerdo é CH-1 e o 

direito é CH-2 (estéreo)
• CH-3/CH-4: Quando o esquerdo é CH-3 e o 

direito é CH-4 (estéreo)
• CH-1+CH-2: Quando ambos os lados forem 

CH-1 e CH-2 (monofônico)
• CH-3+CH-4: Quando ambos os lados forem 

CH-3 e CH-4 (monofônico)

Speaker: Saída de alto-falantes
Exibe a saída do(s) canal(is) de áudio para os alto-
falantes.
Como o alto-falante é monofônico, “CH-1+CH2” 
ou “CH-3+CH-4” é exibido quando “CH 
Monitor” é configurado como estéreo. Com 
configurações não estéreo, a configuração de 
“CH Monitor” em “Saída Áudio” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO é exibida como 
está.

CH-1/CH-2/CH-3/CH-4: Medidores do nível de 
áudio
Os medidores de nível de áudio de 4 canais (2 
canais ao utilizar as configurações de 2 canais) e 
fontes de entrada são exibidos.
Durante a gravação (ou em espera para gravar), 
exibe o nível das entradas de áudio (os níveis de 
EE de áudio). Durante a reprodução, o nível de 
reprodução de áudio é exibido de acordo com as 
configurações de “CH Saída” em “Saída Áudio” 
no menu CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO.
Se a entrada de áudio for pelo conector i.LINK 
(HDV/DV) durante a exibição de miniaturas, 
enquanto a reprodução estiver parada ou ao 
gravar um sinal externo, o nível de entrada de 
áudio é exibido. Nesse caso, os canais mais à 
esquerda mostrados são CH-1 e CH-2, 
independente da configuração de “CH Saída” em 
“Saída Áudio” no menu CONFIGURAÇÕES DE 
ÁUDIO.

Wind Filter
A configuração “On”/“Off” do Filtro de Vento é 
exibida à direita de cada fonte de entrada. As 
configurações do Filtro de Vendo podem ser 
feitas em “Filtro Vento CH-1” a “Filtro Vento 
CH-4” em “Entr. Áudio” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO.

Video Format
Formato de Vídeo: Configuração do formato de 
vídeo
O número de linhas verticais, taxa de quadros e 
formato de digitalização (i/P) do formato de vídeo 
definido em “Form.” em “Sistema” no menu 
OUTROS é exibido.

Rec Mode: modo de gravação
O formato de vídeo definido em “Form.” em 
“Sistema” no menu OUTROS é exibido.

SDI Output: Saída para SDI
Exibe a configuração “SDI” em “Sel. SDI/HDMI/
i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE 
VÍDEO.

HDMI Output: Saída para HDMI
Exibe a configuração “HDMI” em “Sel. SDI/
HDMI/i.LINK I/O” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO.

i.LINK I/O: Entrada e saída para i.LINK
Exibe a configuração “i.LINK” em “Sel. SDI/
HDMI/i.LINK I/O” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO.

Down Converter: Configuração do conversor 
inferior de saída SD
No modo HD, exibe a configuração “Conversor 
Inferior” (“Squeeze,” “Letterbox” ou “Edge 
Crop”) no menu CONFIGURAÇÕES DE 
VÍDEO.
No modo SD, “Edge Crop” é exibido quando EC 
(Edge Crop) em “Form.” em “Sistema” no menu 
OUTROS é selecionado, e “Squeeze” é exibido 
quando SQ (Squeeze) em “Form.” em “Sistema” 
no menu OUTROS é selecionado.

23.98P Output: Modo de saída 23.98P
Exibe a configuração “Saída 23.98P” (23.98PsF, 
59.94i (2-3 Reduzido)) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO.

Tela de Status de Áudio

Tela de Status de Vídeo
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Assign Button: Status do botão assignable
Exibe as funções atribuídas aos respectivos 
botões atribuíveis com “Bot. Atr.” do menu 
OUTROS.

IR Remote: Status do Controle Remoto IR
Exibe a configuração “Controle Remoto IR” no 
menu OUTROS.

Battery: Carga da bateria restante
Exibe o nível de carga restante da bateria 
montada.

Charge Count: contagem de cargas repetidas
Exibe a quantidade vezes que a bateria montada 
foi carregada.

Media A/Media B: Espaço restante, tempo de 
gravação disponível e tempo de utilidade 
estimado (limite de regravação)
O espaço restante dos cartões de memória SxS 
nos slots de cartão respectivos é indicado nos 
medidores.
À direita, exibe o tempo disponível em minutos 
para gravação, se feita na taxa de bits atual.
O indicador de tempo será “- - min” se nenhum 
cartão de memória SxS ou um cartão de memória 
inválido estiver no slot.
Se o cartão estiver protegido contra gravação, um 
ícone  será exibido ao lado direito do 
indicador de tempo.
O valor Vida é exibido apenas para um cartão de 
memória SxS que suporte o indicador de valor de 
vida. Isso indica o tempo estimado restante do 
período de utilidade do cartão (status virgem 
sendo 100%).

Tela de Status de Botão/Controle 
Remoto

Tela de Status da Bateria/Mídia
Exibição das Telas de Status 87
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Pressione o botão MENU para exibir menus de 
configuração na tela do visor com as 
configurações necessárias para a gravação e 
reprodução. (Você também pode exibir menus de 
configuração em um monitor externo.) Configure 
os itens selecionando-os a partir dos menus a 
seguir.
Menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA: 
Para configurar itens relacionados a gravação que 
não aqueles para qualidade de imagem. (Para 
itens relacionados com a qualidade de imagem, 
use o menu PICTURE PROFILE (página 61).)
Menu CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO: Para 
configurar itens relacionados a áudio.
Menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO: Para 
configurar itens relacionados a vídeo.
Menu CONFIGURAÇÕES DE VF: Para 
configurar itens relacionados à tela do visor.
Menu CONFIGURAÇÕES DE TC/UB: Para 
configurar itens relacionados a códigos de tempo 
e bits de usuários.
Menu OUTROS: Para configurar outros itens.

Menu de configuração e configurações detalhadas

Visão geral dos menus de configuração

Camadas do menu de 
configuração

MENU

CONFIGURAÇÕES DA 
CÂMERA

Aj. 
Ganho
Obtur.
SLS/EX SLS
Assist. MF
Barras Cor
Red. Cint.
ManusearZoom
Vel. Zoom
Trans. Zoom
Gr. Interv.
Gr. Quadros
Gr. Co. Cl.
Gr. Ca. Im.
Mov S&Q
Rev. Grav.
TLCS
Br. Antich.
Alt. Br.<B>
Vel. ATW
ATW
Ampla Conv.
Inv. Imag.
Pr. P. Aut.
Comp. ND

CONFIGURAÇÕES DE 
ÁUDIO

Entr. 
Áudio
Saída Áudio

CONFIGURAÇÕES DE 
VÍDEO

Seleção Fonte 
Entrada
Sel. SDI/HDMI/
i.LINK I/O
Saíd. Sup. 
SDI/HDMI/
Vídeo
Conversor 
Inferior
Saída 23.98P
Controle Grav. 
SDI
Combine o 
nome do clipe

 (continua)
Visão geral dos menus de configuração
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 Controles de menu

Botão MENU (página 12)
Para ativar o modo de Menu use a configuração 
de menu ligado/desligado.

Joystick, botão SEL/SET (página 12)
Ao mover o joystick, o cursor se move na direção 
correspondente, permitindo que você selecione os 
itens de menu ou os valores de configuração.
Pressione o botão SEL/SET para entrar no item 
destacado.

Botão rotativo (botão SEL/SET) (página 13)
Quando você girar o botão, o cursor se move para 
cima ou para baixo, permitindo que você 
selecione os itens de menu ou valores de 
configuração.
Pressione o botão rotativo para selecionar o item 
destacado.

Botão CANCEL (página 12)
Para voltar ao nível anterior do menu. Uma 
mudança incompleta é cancelada.

Nota

No modo Foco Expandido (página 50), o menu 
de configuração não pode ser usado. Pressione o 
botão EXPANDED FOCUS para sair desse 
modo.

CONFIGURAÇÕES DE VF VF
Pico
Marcador
Zebra
Painel Lig./
Desl.

CONFIGURAÇÕES DE 
TC/UB

Código de 
Tempo
Bit Usuários
Formato TC

Arquivo LENTE Informações
Operação
Config.
AjusteFB Auto

OUTROS Red. Tud.
Dad. Câm.
Fuso Hor.
Ajus. Relóg.
Language
Bot. Atr.
Contar
Med. Hor.
IR Remoto
Alarme Bat.
INFO Bat.
Genlock
Menu Atalho
Modo Disparo
Sistema
Clipe
Cop. Tudo
Form. Mí.
Plan.Metad.
Rede
Wi-Fi
ContVentilador
Sel RM/USB A
Versão
Ver. Superior
Rol. Menu

Operações básicas do 
menu
Operações básicas do menu 89
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Configurando os menus de configuração
Gire o seletor de regulagem ou mova o joystick 
para definir o cursor do ícone do menu que você 
deseja configurar, depois, aperte o seletor de 
regulagem ou o botão SEL/SET para selecionar 
esse menu.
• A área de seleção de item do menu pode mostrar 

no máximo 7 linhas. Quando todos os itens 
selecionáveis não podem ser exibidos ao 
mesmo tempo, você pode rolar a tela para cima 
ou para baixo movendo o cursor. Um triângulo 
aparece no canto superior ou inferior direito da 
área de seleção de item no menu para indicar 
que a rolagem está ativada.

• Para itens com uma ampla faixa de valores 
disponíveis (por exemplo: -99 a +99), o valor da 
área disponível não é exibido. Em vez disso a 
configuração atual é destacada, o que indica que 
o cenário está pronto para a mudança.

• Quando você selecionar “Exec.” para um item 
de execução, a função correspondente é 
executada.

• Quando você seleciona um item que você deve 
confirmar antes da execução, a tela do menu 
desaparece temporariamente e uma mensagem 
de confirmação é exibida. Siga as instruções da 
mensagem e especifique se deseja executar ou 
cancelar.

Digitando uma cadeia de caracteres
Quando você seleciona um item para o qual uma 
sequência de caracteres, como um valor de tempo 
ou nome do arquivo, deve ser especificado, a área 
de entrada para a cadeia de caracteres é destacada 
e “CONFIGURAÇÕES” aparece no end direito.

1 Selecione caracteres movendo o joystick 
ou virar o jog dial e pressione o botão 
SEL/SET ou o jog dial para executar.

O cursor move-se para a próxima coluna.
Para retornar à coluna anterior, incline o 
joystick para a esquerda.

2 Faça a configuração da mesma maneira 
até à última coluna/dígito.

O cursos move-se para 
“CONFIGURAÇÕES.”

3 Pressione o botão rotativo ou o botão 
SEL/SET.

A configuração está concluída.
Operações básicas do menu



M
enu de configuração e configurações detalhadas
As funções e configurações disponíveis de menus estão listadas abaixo.
As configurações padrão definidas na fábrica são apresentadas em negrito (exemplo: Vel.). Os itens 
marcados com [M] na coluna itens do menu não podem ser configurados durante a exibição da tela de 
miniaturas ou em operações de reprodução.

Lista do menu de configuração

Menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

Aj. Ganho
Atribuir níveis de ganho 
para as três posições de 
botão de GAIN

Baixo
–3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 /18 dB

Definir o nível de ganho para ser usado quando a chave 
estiver na posição L.

Médio
–3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 /18 dB

Definir o nível de ganho para ser usado quando a chave 
estiver na posição M.

Alto
–3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 / 18 dB

Definir o nível de ganho para ser usado quando a chave 
estiver na posição H.

Obtur.
Especificando as 
condições de 
funcionamento do 
obturador elétrico
Não pode ser 
selecionado quando o 
modo de Obturador 
Lento/modo de 
Obturador Lento 
supersensível está 
configurado.

Modo
Vel. / Âng. / ECS

Selecionar os modos do obturador eletrônico.
Modo Vel./Modo ângulo (modos padrão): Estes modos 

podem ser especialmente eficazes quando você 
quiser gravar um motivo em movimento rápido com 
o mínimo de mancha. Você pode selecionar o modo 
Vel. para especificar a velocidade do obturador em 
segundos, ou o modo Ângulo para especificar a 
velocidade do obturador pelo ângulo do obturador.

Modo ECS (Escaneamento Estendido Limpo): Este 
modo pode ser usado para disparar uma tela de 
monitor, eliminando faixas horizontais.

Vel. Obtur.
1/32, 1/33, 1/40, 1/48, 1/50, 
1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000

Configura a velocidade do obturador quando o modo de 
velocidade  é selecionado. Os valores de configuração 
disponíveis variam dependendo da frequência de 
quadros do formato de vídeo selecionado.

Âng. Obtur.
11.25º / 22.5º / 45º / 72º / 86.4º / 
90º / 144º / 150º / 172.8º / 
180º / 216º

Configura o ângulo do obturador quando o modo 
Ângulo está selecionado. As seguintes taxas de quadros 
não estão disponíveis quando “Mov S&Q” está 
configurado de “1” a “16”: 72°, 86.4°, 144°, 150°, 
172.8°, 216°.

Freq. ECS
60.00 

Configura a frequência ECS quando o modo ECS está 
selecionado. Os valores de configuração disponíveis 
variam dependendo da frequência de quadros do 
formato de vídeo selecionado.
Lista do menu de configuração 91
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SLS/EX SLS
Configura o modo de 
Obturador Lento/
Obturador Lento super 
sensível

Config.
Desl. / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 
16 / 32 / 64

Configura o número de quadros em cache.

Notas

• Isso não pode ser configurado durante a gravação/
reprodução ou enquanto a tela de miniaturas é 
exibida.

• Isso não pode ser configurado enquanto estiver 
usando o modo de gravação de cache ou modo de 
Movimento Lento e Rápido

• Isso não pode ser definido se o formato de vídeo 
estiver definido em “HQ 1280×720/23.98P” (para 
UDF), “XAVC-I 1080/23.98P” (para exFAT) ou “SP 
1440×1080/23.98P” (para FAT).

Assist. MF
Ligando/desligando a 
função Assist. MF

Lig. / Desl. Coloque em “Lig.” para configurar com precisão o foco 
automaticamente após ajustá-lo manualmente de forma 
aproximada.

Barras Cor
Configurando as Barra 
de Cores

Câmera/Barras
Câmera / Barras

Selecione “Barras ” para a saída de Barras Cor.

Tipo Barras
Multi / 75% / 100% / SMPTE

Selecione o tipo de barra de cores a ser emitido quando 
“Barras” estiver selecionado.
Multi: barras de cores multiformato são emitidas.
75%: Para emitir 75% de barras de cores
100%: Para emitir de 100% barras de cores
SMPTE: Para produzir barras de cores SMPTE.

Red. Cint
Configurar compensação 
de cintilação

Modo
Auto. / Lig. / Desl.

Configurar a operação da função de redução de 
oscilação.
Lig.: ativado sempre
Auto.: ativado automaticamente quando a oscilação é 

detectada.
Desl.: não ativado

Notas

• Recomenda-se que este conjunto esteja “Desl.” ao 
fotografar ao ar livre ou sob a iluminação que não 
causa oscilação. (Pode também estar no “Auto.”, mas 
a compensação pode não ser feita corretamente.)

• Recomenda-se que esteja configurado em “Auto.” ao 
filmar no interior ou sob diversos tipos de iluminação 
que podem causar oscilação, como fluorescente, 
lâmpadas de sódio ou de vapor de mercúrio. (Se 
fotografar continuamente sob uma iluminação que 
pode causar cintilação, o “Modo ”deve ser definido 
como “Lig.”.)

Frequência
50 Hz / 60 Hz

60 Hz: modelo UC
50 Hz: outros modelos

Configurado para a frequência de alimentação da fonte 
de luz causando oscilação.

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
Lista do menu de configuração



M
enu de configuração e configurações detalhadas
ManusearZoom
Definir a operação de 
zoom

Desl. / Baixo / Alto / Variável Definir a operação de zoom utilizando o botão ZOOM 
na alça.
Desl.: O zoom não funciona.
Baixo: O zoom funciona na velocidade configurada 

como “Baixo” em “Vel. Zoom.”
Alto: O zoom funciona na velocidade configurada 

como “Alto” em “Vel. Zoom.”
Variável: Quanto mais fundo o botão ZOOM do cabo 

for pressionado, maior será a velocidade de zoom.

Vel. Zoom
Definir a velocidade de 
zoom

Alto
1 a 99 (70)

Configure a velocidade de zoom de “ManusearZoom” 
como “Alto.”

Baixo
1 a 99 (30)

Configure a velocidade de zoom de “ManusearZoom” 
como “Baixo.”

Nota

O zoom pode não funcionar bem se você selecionar 
uma velocidade baixa.

Remoto
1 a 99 (50)

Configurado para a velocidade de zoom a ser executada 
quando você pressiona o botão T/W ZOOM do 
comando de Controle Remoto IR.

Nota

Se a linha de infravermelho do controle remoto não for 
recebida corretamente, o zoom pode não funcionar 
perfeitamente.

Trans. Zoom
Definir o modo de 
operação do zoom

Linear / Suave Define o modo de operação no início e no end do zoom 
com o botão de ZOOM na alça.
Linear: zoom começa imediatamente na velocidade 

especificada quando o botão de zoom na alça é 
pressionado e termina imediatamente quando o 
botão for solto.

Suave: aumenta gradualmente a velocidade do zoom até 
a velocidade especificada após o botão de ZOOM na 
alça ser pressionado e gradualmente diminui a 
velocidade e termina após o botão ser solto. (1 
segundo no máximo a partir de quando o botão for 
liberado até a operação terminar.)

Gr. Interv.
Definir a função de 
Gravação com Intervalo

Config.
Lig. / Desl.

Liga e desliga a função de Gr. Interv..

Tempo Intervalo
1 a 10/15/20/30/40/50 seg
1 a 10/15/20/30/40/50 min
1 a 4/6/12/24 horas

Define o intervalo de gravação em Gr. Interv..

Número Quadros
1 / 3 / 6 / 9 ou
2 / 6 / 12 (ao usar 720/59.94P ou 
720/50P)

Define o número de quadros a serem gravados em um 
momento em Gr. Interv..

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
Lista do menu de configuração 93
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Gr. Quadros
Definir a função de 
gravação de quadro

Config.
Lig. / Desl.

Liga e desliga a função de Gr. Quadros.

Número Quadros
1 / 3 / 6 / 9 ou 
2 / 6 / 12 (ao usar 720/59.94P ou 
720/50P)

Define o número de quadros a serem gravados em um 
momento em Gr. Quadros..

Gr. Co. Cl.
Definir a função de 
gravação de clipe 
contínuo

Config.
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a função de gravação contínua de Clipe.

Gr. Ca. Im.
Definir a função de 
gravação em cache de 
imagem

Config.
Lig. / Desl.

Liga e desliga a função de Gr. Cache de Imagem.

Tem. Grav.
0-2seg. / 2-4seg. / 4-6seg. / 
6-8seg. / 8-10seg. / 10-12seg. / 
12-14seg. / 13-15seg.

Configure o tempo de vídeo de cache na memória cache 
de imagens (o tempo no ponto em que a gravação 
começa quando você pressiona o REC START/STOP 
no Cache de Gravação de Imagem).

Nota

Quando você definir “OUTROS” > “Sistema” > 
“Form.” em “XAVC-I”, “0-2 s” ou “2-4 s” podem ser 
selecionados.

Mov S&Q
Definir a função 
Movimento Lento e 
Rápido

No For.
UDF

Para NTSC ou NTSC(J)

HD422 50/1080/29.97P,
HD422 50/1080/23.98P,
HD422 50/720/59.94P,
HD422 50/720/29.97P,
HD422 50/720/23.98P,
HQ 1920×1080/29.97P, 
HQ 1920×1080/23.98P, 
HQ 1280×720/59.94P

Para PAL

HD422 50/1080/25P,
HD422 50/720/50P,
HD422 50/720/25P,
HQ 1920×1080/25P, 
HQ 1280×720/50P

Configura o formato de vídeo para gravação de 
Movimento Lento e Rápido.

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
Lista do menu de configuração
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exFAT
Para NTSC ou NTSC(J)
XAVC-I 1080/29.97P, 
XAVC-I 1080/23.98P, 
XAVC-I 720/59.94P
XAVC-L50 1080/29.97P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/29.97P
XAVC-L35 1080/23.98P
XAVC-L50 720/59.94P

Para PAL

XAVC-I 1080/25P, 
XAVC-I 720/50P
XAVC-L50 1080/25P
XAVC-L35 1080/25P
XAVC-L50 720/50P

FAT

Para NTSC ou NTSC(J)

HQ 1920×1080/29.97P,
HQ 1920×1080/23.98P,
HQ 1280×720/59.94P,
HQ 1280×720/29.97P,
HQ 1280×720/23.98P

Para PAL

HQ 1920×1080/25P,
HQ 1280×720/50P,
HQ 1280×720/25P

Taxa Quadros
UDF
1 a 30 (NTSC)
Quando “No For.” é configurado 
como “HD422 50/1080/29.97P,” 
“HD422 50/1080/23.98P,” 
“HQ 1920×1080/29.97P” ou 
“HQ 1920×1080/23.98P”

1 a 60 (NTSC)
Quando “No For.” é configurado 
como “HD422 50/720/59.94P,” 
“HD422 50/720/29.97P,” 
“HD422 50/720/23.98P” ou 
“HQ 1280×720/59.94P”

1 a 25 (PAL)
Quando “No For.” é configurado 
como “HD422 50/1080/25P” ou 
“HQ 1920×1080/25P”

1 a 50 (PAL)
Quando “No For.” é configurado 
como “HD422 50/720/50P,” 
“HD422 50/720/25P” ou 
“HQ 1280×720/50P” 

Define a taxa de quadros de gravação para a gravação 
de Movimento Lento e Rápido.

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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exFAT
1 a 30 (NTSC)
Quando “No form.” for definido 
em “XAVC-I 1080/29.97P”, 
“XAVC-I 1080/23.98P”, 
“XAVC-L50 1080/29.97P”, 
“XAVC-L50 1080/23.98P”, 
“XAVC-L35 1080/29.97P”, ou 
“XAVC-L35 1080/23.98P”
1 a 60 (NTSC)
Quando “No form.” for definido 
em “XAVC-I 720/59.94P” ou 
“XAVC-L50 720/59.94P”
1 a 25 (PAL)
Quando “No form.” for definido 
em “XAVC-I 1080/25P”, 
“XAVC-L50 1080/25P”, ou 
“XAVC-L35 1080/25P”
1 a 50 (PAL)
Quando “No form.” for definido 
em “XAVC-I 720/50P” ou 
“XAVC-L50 720/50P”

FAT
1 a 30 (NTSC)
Quando “No For.” é configurado 
como “HQ 1920×1080/29.97P” 
ou “HQ 1920×1080/23.98P”

1 a 60 (NTSC)
Quando “No For.” é configurado 
como “HQ 1280×720/59.94p”, 
“HQ 1280×720/29.97P” ou 
“HQ 1280×720/23.98P”

1 a 30 (PAL)
Quando “No For.” é configurado 
como “HQ 1920×1080/25p”

1 a 60 (PAL)
Quando “No For.” é configurado 
como “HQ 1280×720/50P” ou 
“HQ 1280×720/25P”

Rev. Grav
Define o tempo de 
reprodução para Revisão 
da Gravação

3 seg. / 10 seg. / Clipe Define a hora de tocar o último clipe gravado com a 
função revisar Gravação.
3 seg.: os últimos 3 segundos
10 seg.: os últimos 10 segundos
Clipe: todo o clipe

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
Lista do menu de configuração



M
enu de configuração e configurações detalhadas
TLCS
Define o Sistema de 
Controle de Nível Total 
(sistema de ajuste 
automático de ganho, 
exposição e obturador)

Nível
+1,0 / +0,5 / ±0 / –0,5 / –1,0

Define o nível alvo (para tornar mais claro ou mais 
escuro) de controle automático de íris em TLCS. (Esta 
definição também afeta o controle de ganho no modo 
AGC e controle de velocidade do obturador no modo de 
obturador automático.)
+1,0: Aprox. uma parada a mais aberta
+0,5: Aprox. metade de uma parada mais aberta
±0: Padrão
–0,5: Aprox. metade de uma parada mais fechada
–1,0: Aprox. uma parada mais fechada

Modo
Luz Fundo / Padrão /Holofote

Define o modo de controle de íris automático em 
TLCS.
Luz Fundo: modo de Luz de fundo para reduzir o 

escurecimento do centro do assunto contra as luzes
Padrão: modo padrão
Holofote: Modo Holofote para reduzir destaques 

estourados no centro do assunto no spotlight

Vel.
–99 a +99 (+50)

Define a velocidade de rastreamento do controle TLCS.

AGC
Lig. / Desl.

Liga e desliga a função AGC (Controle de Ganho 
Automático).

Limite AGC
3 / 6 / 9 / 12 / 18 dB

Define o ganho máximo em AGC.

Ponto AGC
F2.8 / F4 / F5.6

Define o ponto de íris para mudar para controle de íris 
automático e AGC (Controle Automático de Ganho) 
quando AGC está ligado.

Obturador Aut.
Lig. / Desl.

Liga e desliga a função de controle de Obtur. 
Automático.

Limite A.SHT
1/100, 1/150, 1/200, 1/250

Define a velocidade máxima do obturador no controle 
de obturação automática.

Ponto A.SHT
F5.6 / F8 / F11 / F16

Define a posição de exposição para a mudança de íris 
automática e controle de obturação automático quando 
a obturação automática está ativada.

Br. Antich.
Define o balanço de Br. 
Antich.

Desl. / 1 / 2 / 3 Selecione a velocidade de mudança no balanço de 
branco quando o modo de balanço de branco estiver 
ligado. Coloque para “Desl.” para mudar 
instantaneamente o balanço de branco.
Selecione um número maior de mudança no balanço de 
branco mais lentamente através de interpolação.

Alt. Br.<B>
Configuração para a 
chave WHITE BAL

ATW / MEM Selecione o modo de ajuste do balanço de branco 
selecionado na posição B do botão WHITE BAL.

Vel. ATW
Configuração para Auto 
Rastreio de Balanço de 
Branco

1 / 2 / 3 / 4 / 5 Define a velocidade de rastreamento de ATW. Quanto 
maior o número definido, mais alta a velocidade se 
torna.

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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ATW
Configuração do modo 
ATW

Nat. / Puro Nat.: Dependendo do brilho das cenas, ajusta 
automaticamente o equilíbrio do branco ao ambiente 
natural.

Puro: Não deixando a cor azul ou vermelha, ajusta 
automaticamente o equilíbrio do branco mais 
próximo às cores originais.

Ampla Conv.
Definição para uso de 
uma lente de conversão 
ampla

Lig. / Desl. Defina para “Lig.” quando uma lente de conversão 
ampla estiver conectada.

Inv. Imag.
Definir da função de 
inversão de imagem

Normal / H INV / V INV / 
H+V

Normal: direção de imagem normal
H INV: Para inverter a imagem horizontalmente
V INV: Para inverter a imagem verticalmente
H + V: Para inverter a imagem horizontalmente e 

verticalmente

Notas

• Isso não pode ser definido durante a gravação, 
enquanto as barras de cor são exibidas ou ao usar 
Revisão de gravação.

• Isso não pode ser definido enquanto a função do 
equilíbrio de preto automático estiver definida.

Pr. P. Aut.
Definir o balanço de 
preto automático

Exec. / Canc. Liga e desliga a função de balanço de preto automático.

Notas

• Isso não pode ser definido durante a gravação ou 
enquanto as barras coloridas são exibidas.

• Isso não pode ser definido enquanto estiver usando o 
modo Cache de Imagem, o modo de Gravação com 
Intervalo, o modo de gravação de quadro, o modo de 
movimento lento e rápido, o modo de Obturador 
Lento ou o modo de Obturador Lento Super sensível.

Comp. ND
Configurar a correção de 
cor fora de registro para 
o filtro ND

Ajuste Comp. ND
Lig. / Desl.

Configure a correção de cor fora de registro para o filtro 
ND.

Limpar Comp. ND
Exec. / Canc.

Limpe o valor definido.

CLR Modo de ajuste de ND
Ainda / OK 

Exibe o status de correção de cores fora do registro para 
o filtro de ND.
Ainda não: Não corrigido. 
OK: Corrigido. 

Observação

Se o “Ajuste Comp. ND” esteja definido como “Desl.”, 
esses itens não aparecem.  

ND1 Modo de ajuste de ND
Ainda / OK 

ND2 Modo de ajuste de ND
Ainda / OK 

ND3 Modo de ajuste de ND
Ainda / OK 

CONFIGURAÇÕES 
DA CÂMERA

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Menu CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

CONFIGURAÇÕES 
DE ÁUDIO

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

Entr. Áudio
Configuração para 
entradas de áudio

[M]

Fonte Entrada CH3
Interno / Externo

Defina a fonte do sinal de áudio a ser gravado para CH3 
para um formato de gravação de 4 canais.
Interno: grava o lado L do microfone interno para CH3.
Externo: grave o sinal AUDIO IN CH1 para CH3.

Fonte Entrada CH4
Interno / Externo

Defina a fonte de sinal de áudio a ser gravado para CH4 
para um formato de gravação de 4 canais.
Interno: grava o lado R do microfone interno para CH4.
Externo: grave o sinal AUDIO IN CH2 para CH4.

Ref. CH1 MIC EXT.
–70 dB / –60 dB / –50 dB / 
–40 dB / –30 dB

Selecione o nível de entrada de referência para quando 
um microfone externo estiver ligado ao conector 
AUDIO IN CH1 e quando o sinal estiver sendo usado 
para a fonte de sinal de áudio para CH1 e CH3. Isso 
pode ser selecionado independentemente da definição 
da chave AUDIO SELECT.

Nota

Isto não está disponível quando AUDIO IN CH-1 está 
ajustado para INT e “Fonte Entrada CH3” é definida 
como “Interno”. Isto também está disponível quando a 
entrada CH-1 (LINE/MIC/MIC+48V) estiver ajustado 
para LINE.

Ref. CH2 MIC EXT.
–70 dB / –60 dB / –50 dB / 
–40 dB / –30 dB

Selecione o nível de entrada de referência para quando 
um microfone externo estiver ligado ao conector 
AUDIO IN CH2 e quando o sinal estiver sendo usado 
para a fonte de sinal de áudio para CH2 e CH4. Isso 
pode ser selecionado independentemente da definição 
da chave AUDIO SELECT.

Nota

Isto não está disponível quando AUDIO IN CH-2 está 
ajustado para INT e “Fonte Entrada CH4” é definida 
como “Interno”. Isto também está disponível quando a 
entrada CH-2 (LINE/MIC/MIC+48V) estiver ajustado 
para LINE.

Nível MIC INT.
–12 dB / –6 dB / 0 dB / +6 dB / 
+12 dB

Selecione o nível do microfone interno. Isso pode ser 
selecionado independentemente da posição do 
interruptor AUDIO SELECT.

Ref. Entrada Linha
+4dB / 0dB / –3dB / EBUL

Selecione o nível de referência de entrada para quando 
os conectores AUDIO IN CH-1/CH-2 estiverem 
definidos para LINE.

Nível Referência
–20dB / –18dB / –16dB / 
–12dB / EBUL

Selecione o teste de nível de saída do sinal de 1kHz.

Modo Limitador
Desl. / –6 dB / –9 dB / 
–12 dB / –15 dB / –17 dB

Selecione se deseja ativar o limitador quando um sinal 
muito alto estiver na entrada enquanto a tecla AUDIO 
SELECT está definida para MANU (manual).
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Espec. AGC
–6 dB / –9 dB / –12 dB / 
–15 dB / –17 dB

Selecione a entrada de áudio nível AGC.

Modo AGC CH1&2
Mono / Estéreo

Selecione a sintonização automática para o nível de 
entrada de um sinal analógico de áudio gravado no CH-
1/CH-2.
Mono: Executar para cada canal.
Estéreo: Executar em modo estéreo.

Modo AGC CH3&4
Mono / Estéreo / Desl.

Selecione a sintonização automática para o nível de 
entrada de um sinal analógico de áudio gravado no CH-
3 ou CH-4.
Mono: Executar para cada canal.
Estéreo: Executar em modo estéreo.
Desl.: Não executar o autoajuste. A configuração do 

modo limitador é aplicada.

Tom 1KHz
Lig. / Desl.

Liga/desliga o sinal de tom de referência de 1 kHz.

Filtro vento CH-1
Lig. / Desl.

Liga/desliga o filtro de vento para CH1.

Filtro vento CH-2
Lig. / Desl.

Liga/desliga o filtro de vento para CH2.

Filtro vento CH-3
Lig. / Desl.

Liga/desliga o filtro de vento para CH3.

Filtro vento CH-4
Lig. / Desl.

Liga/desliga o filtro de vento para CH4.

Seleção CH EXT.
CH-1
CH-1/CH-2

CH-1: Para gravar o sinal de entrada externo CH1 para 
ambos CH1 e CH2 (quando o botão CH-2 AUDIO 
IN estiver ajustado para EXT). Se “fonte de entrada 
CH4” estiver definido como “Externo”, você 
também pode gravar no CH4.

CH-1/CH-2: Para gravar cada sinal de entrada externo 
em seu respectivo canal.

Saída Áudio
Configuração de saídas 
de áudio

CH Monitor
CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4)
CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4)
CH-1 (CH-3)
CH-2 (CH-4)

Selecione o canal de áudio a ser alimentados com os 
fones de ouvido e alto-falante embutido.
CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4): Estéreo
CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4): Mistura
CH-1 (CH-3): apenas CH-1 (CH-3)
CH-2 (CH-4): apenas CH-2 (CH-4)
 (    ): com CH de saída configurado para “CH-3/CH-4”

CH Saída
CH-1/CH-2
CH-3/CH-4

Selecione os canais de saída de áudio de ambos os 
canais 1 e 2 ou canais 3 e 4.

Nível Alarme
0 a 7 (4)

Defina o volume do som do alarme.

Bipe
Lig. / Desl.

Selecione se pretende ou não soar um sinal audível a 
cada operação.

CONFIGURAÇÕES 
DE ÁUDIO

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO

CONFIGURAÇÕES 
DE VÍDEO

Menu itens Definindo valores Conteúdo

Seleção Fonte 
Entrada
Define a fonte de entrada

Câmera / i.LINK Selecione sinal de vídeo e áudio para a fonte de entrada.
Câmera: Imagem da câmera
i.LINK: entrada HDV/DVCAM via o conector i.LINK 

(HDV/DV)

Nota

i.LINK não está disponível ao usar UDF/exFAT.

Sel. SDI/HDMI/
i.LINK I/O
Selecione os sinais de 
entrada/saída para os 
conectores

Usando o Modo UDF HD ou 
exFAT

HD SDI & HD HDMI
SD SDI & SD HDMI i
SD HDMI P
Desl.

Ao usar o modo FAT HD (HQ)
HD SDI & HD HDMI
SD SDI & SD HDMI i
SD HDMI i & DVCAM
SD HDMI P
Desl.

Ao usar o modo FAT HD (SP)
HD SDI & HD HDMI
SD SDI & SD HDMI i
HD HDMI & HDV
SD HDMI i & HDV
SD HDMI P & HDV
SD HDMI i & DVCAM
Desl.

Ao usar o modo SD UDF
SD SDI & SD HDMI i
Desl.

Ao usar o modo SD FAT
SD SDI & SD HDMI i
SD HDMI i & DVCAM
Desl.

HD SDI & HD HDMI i: Para emitir sinais HD SDI do 
conector SDI OUT e sinais de HD HDMI do 
conector HDMI OUT.

SD SDI & SD HDMI i: Para emitir sinais SD SDI do 
conector SDI OUT e sinais de interface SD HDMI 
do conector HDMI OUT.

HD HDMI & HDV: Para emitir sinais HD HDMI do 
conector HDMI OUT, e entrada/saída de fluxos 
HDV do conector i.LINK (HDV/DV).

SD HDMI i & HDV: Para emitir sinais entrelaçados 
SD HDMI do conector HDMI OUT, e entrada/saída 
de fluxos HDV do conector i.LINK (HDV/DV).

SD HDMI P & HDV: Para emitir sinais progressivos 
SD HDMI do conector HDMI OUT, e entrada/saída 
de fluxos HDV do conector i.LINK (HDV/DV).

SD HDMI i & DVCAM: Para emitir sinais 
entrelaçados SD HDMI do conector HDMI OUT, e 
entrada/saída de fluxos DVCAM do conector 
i.LINK (HDV/DV).

SD HDMI P: Para emitir sinais progressivos SD HDMI 
do conector HDMI OUT.

Desl.: Não há saída dos conectores SDI/HDMI/
i.LINK.

Notas

• Sinais não são emitidos pelo conector SDI OUT 
quando ele está configurado de forma que não seja 
HD SDI ou SDI SD.

• Modo de movimento rápido e lento não pode ser 
usado quando está definido para entrada/saída de 
fluxos DVCAM.

Saíd. Sup. SDI/
HDMI/Vídeo
Define as informações de 
caractere para cada saída

Lig. / Desl. Define se vai para adicionar os menus e indicações de 
estado da tela do visor para a saída dos conectores SDI 
OUT, HDMI OUT e VIDEO OUT.

Nota

Na miniatura, telas EXPAND CLIP e SHOT MARK, os 
menus e indicações de status na tela do visor são 
exibidos independentemente da definição deste item.
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Conversor Inferior
Selecionando o modo de 
operação do Conversor 
Inferior

Comprimir / Caixa de 
Correio / Recorte

Define o modo de saída (aspecto) para os sinais SD
Comprimir: Para reduzir horizontalmente uma imagem 

de 16:9 para produzir uma imagem de 4:3
Caixa de Correio: Para mascarar as zonas superiores e 

inferiores de uma imagem 4:3 para exibir uma 
imagem de 16:9 no centro da tela

Recorte: Para cortar os dois lados de uma imagem de 
16:9 para produzir uma imagem de 4:3

Saída 23.98P
Selecionar o modo de 
saída

59.94i(2-3 Mova B.)/ 
23.98PsF

Selecione o formato de saída de vídeo quando o 
formato de vídeo tiver a configuração a seguir:
• Para Modo UDF HD: HD422 50/1080/23.98P

HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P

• Para Modo exFAT/HD:XAVC-I 1080/23.98P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/23.98P

• Para Modo FAT/HD: HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P

Controle Grav. SDI
Define a gravação 
sincronizada

Desl. / I/F Cont. R. HD SDI / 
Grav. paralela

Para alterar a função para permitir a gravação 
sincronizada com esta câmara de vídeo.
I/F Cont. R. HD SDI: Para alimentar um sinal de 

disparo REC para um gravador ligado ao conector 
SDI OUT.

Grav. paralela: Executa os controles de gravação 
entremeando com a operação de gravação da câmera 
de vídeo.

Combine o nome 
do clipe

Lig. / Desl. Configura se deseja adicionar as informações do nome 
do clipe à saída SDI.

CONFIGURAÇÕES 
DE VÍDEO

Menu itens Definindo valores Conteúdo
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CONFIGURAÇÕES DE VF Menu

CONFIGURAÇÕES 
DE VF

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

VF
Define o visor

Cor
–99 até +99 (±0)

Ajuste a cor das imagens no visor.

Modo
Cor / B&P

Escolha do modo de exibição do visor.
Cor: Modo de cor
B&P: modo monocromático

Pico
Define a função de pico 
para o visor

Tipo
Normal / Cor / Ambos

Selecione o tipo de pico.
Normal: Pico normal
Cor: Pico de cor
Ambos: “Normal” e “Cor”

Frequência Pico
Normal / Alto

Selecione a frequência de pico entre “Normal” e “Alto” 
quando “Tipo” é configurado como “Normal”.

Cor
Branco / Vermelho / Amarelo / 
Azul

Ao selecionar “Cor” para “Tipo”, selecione a cor do 
sinal de pico.

Nível de Pico
Baixo / Médio / Alto

Defina o nível de pico da cor quando “Tipo” for 
configurado como “Ambos.”

Marcador
Defina os marcadores 
adicionados às imagens 
na tela do visor
[M]

Config.
Lig. / Desl.

Em combinação, ligue/desligue todas as indicações de 
marcador.

Zona Segurança
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o marcador de segurança.

Área Segurança
80% / 90% / 92.5% / 95%

Selecione o tamanho (relação de toda a tela) do 
marcador de zona de segurança.

Marcador Central
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o marcador de centro.

Marcador Aspecto
Linha / Máscara / Desl.

Selecione o marcador aspecto.
Linha: Para mostrar linhas brancas
Máscara: Para diminuir o nível de áreas fora da faixa do 

marcador de sinal de vídeo.
Desl.: não exibir

Nota

Nenhum marcador de aspecto é exibido quando um 
formato de vídeo CE (Corte de borda) é selecionado no 
modo SD.

Seleção Aspecto
4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 
1.85:1 / 2.35:1 / 2.4:1

Selecione a relação do marcador de aspecto.

Máscara Aspecto
90% / 80% / 70% / 60% / 50% / 
40% / 30% / 20% / 10% / 0%

Quando o “Marcador Aspecto” for “Máscara”, 
selecione o brilho das imagens fora do marcador 
aspecto.

Guia de Quadro
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o marcador de quadro guia.
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Zebra
Define o padrão de zebra

[M]

Seleção Zebra
1 / 2 / Ambos

Selecione o padrão zebra a ser exibido.
1: Para exibir apenas Zebra1 (o padrão é 70%) para uma 

área dentro de ± 10% do “Nível Zebra1” do nível de 
vídeo.

2: Para exibir apenas Zebra2 (o padrão é 100%) para 
um nível de vídeo acima de 100%.

Ambos: Para exibir tanto zebra 1 quanto zebra 2

Nível Zebra1
50 a 107 (70)

Define o nível de exibição zebra 1.

Painel Lig./Desl.
Selecionando os itens a 
serem exibidos na tela do 
visor

[M]

Avisos Nível Vídeo
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de aviso a ser exibida 
quando a imagem estiver muito clara ou muito escura.

Enviando info. do clipe
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o status de upload de um clipe ao 
conectar o Adaptador sem fio CBK-WA100.

Exibição do Brilho
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação numérica para mostrar o 
brilho da imagem.

Exibição Histograma
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de histograma para mostrar 
a distribuição do nível da imagem.

Informações Lente
Metro / Pé / Desl.

Selecione a indicação da profundidade de campo.
Metro: Para indicar em metros
Pé: para indicar em pés
Desl.: não indicar

Posição do Zoom
Número / Barra / Desl.

Selecione o tipo de indicação da posição do zoom.
Número: Indicação com um número
Barra: Indicação com uma barra
Desl.: não exibir

Medidor Nível Áudio
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de medidor de nível.

Código de Tempo
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de dados de tempo (código 
de tempo, usuário bit, duração).

Restante da Bateria
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de tensão de entrada/DC 
restante.

Restante da Mídia
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de mídia restante.

Modo TLCS
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de modoTLCS.

Steady Shot
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de modo Steady Shot.

Modo de Foco
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de modo de operação de 
foco.

Modo Propor. Branco
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de modo de balanço de 
branco.

Perfil de Imagem
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de Perfil de Imagem.

Posição do Filtro
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de configuração de filtro 
ND.

Posição da Íris
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de configuração de íris.

CONFIGURAÇÕES 
DE VF

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Config. Ganho
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de configuração de ganho.

Config. Obturador
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o modo de obturador e indicação de 
velocidade.

Modo de Gravação
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o modo de indicação de gravação 
especial (Frame Rec, Interval Rec., Mov S&Q).

Formato de Vídeo
Lig. / Desl.

Ligue/desligue a indicação de formato de vídeo.

Nome do Clipe
Lig. / Desl.

Liga/desliga o painel de nome do clipe.

Número Clipe(PB)
Lig. / Desl.

Liga/desliga o painel de número do clipe.

Controle Grav. SDI
Lig. / Desl.

Liga/desliga a exibição de gravação síncrona (a 
exibição Rec2).

Ampla Conversão
Lig. / Desl.

Liga/desliga a indicação de configuração de conversão 
ampla.

Status sem fio
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o status de onda de rádio do Adaptador 
sem fio CBK-WA100 (não fornecido).

Mídia ext. permanece
Lig. / Desl.

Ligue/desligue o indicador de mídia do Adaptador sem 
fio CBK-WA100 (não fornecido).

CONFIGURAÇÕES 
DE VF

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Menu CONFIGURAÇÕES DE TC/UB

CONFIGURAÇÕES 
DE TC/UB

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

Código de Tempo
Define o código de 
tempo

Modo
Predefinido / Regeneração / 
Relógio

Defina o modo de código de tempo.
Predefinição: Para iniciar o Código de Tempo do valor 

especificado
Regen (Regeneração): Para continuar o código de 

tempo apenas durante a gravação. Ao inserir outro 
cartão de memória SxS, a câmara começa a próxima 
gravação para que o código de tempo continue a 
partir do último código de tempo gravado no cartão.

Relógio: Para usar a hora atual conforme o código de 
tempo

Notas

• Em Gr. Interv., Gr. Quadros e Gravação de 
Movimento Lento e Rápido, se você definir o 
“Modo” como “Predefinição” o código de tempo 
avança no modo Rec Run independentemente da 
configuração de “Exec.”. Se você configurar para 
“Relógio”, o código de tempo avança no modo 
Regeneração.

• Quando a função de cache de imagem (página 57) 
está ativa (“Config.” de “Gr. Ca. Im.” está definido 
como “Lig.”), o código de tempo sempre avança no 
modo Free Run. Quando a função de gravação em 
cache de imagem é desativada, o modo de 
funcionamento é restaurado para o modo selecionado.

Exec.
Gravação Execução / Livre 
Execução

Defina o modo de execução quando o modo de código 
de tempo é ajustado em “ Predefinição.”
Gravação Execução: Para avançar o código de tempo 

apenas durante a gravação. A continuidade do 
código de tempo é mantida entre clipes na sequência 
de registo, desde que o cartão de memória SxS não 
seja alterado. Se você remover o cartão de memória 
e gravar em outro cartão, o código de tempo não vai 
continuar quando você colocar novamente a primeira 
placa na ranhura.

Livre Execução: O código de tempo continua 
avançando independentemente do estado de 
gravação no cartão de memória SxS.

Config. Define o código de tempo para um valor desejado.

Redefinir
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para redefinir o código de tempo para 
00:00:00:00.

Saída TC
Auto. / Gerador

Selecione a saída de código de tempo.
Automático: Para emitir o valor do código de tempo 

gerador durante a gravação e o valor do leitor de 
código de tempo durante a reprodução.

Gerador: Para emitir o valor gerador de código de 
tempo durante a gravação ou reprodução.
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Bit Usuários
Define os bits usuário

Modo
Reparar / Data

Define o modo bit usuário.
Reparar: Para usar um valor fixo desejado como os bits 

usuário
Data: Para usar a data atual

Config. Defina os bits usuário para um valor desejado.

Formato TC
Define o formato do 
código de tempo

DF / NDF Define o formato de código de tempo.
DF: queda de quadro
NDF: quadro sem queda

Nota

A frequência atual do formato/quadro de vídeo 
determina se o modo é fixo em DF ou NDF (veja 
abaixo), independentemente da definição de Formato 
TC.

1)Com DF, os dígitos do quadro podem ser ajustados 
como desejado na gama de entre 00 e 29. 
Com FDN, o quadro no início da gravação é limitado 
a 00, 05, 10, 15, 20 ou 25.

2)Os dígitos de quadro em “Config.” estão limitados a 
00, 04, 08, 12, 16 e 20. 
A estrutura no início da gravação é limitada a 00, 04, 
08, 12, 16, ou 20.
 Como “Saída 23.98P” (página 102) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO se torna 2-3 inferior 
59.94i durante a gravação (ou preparando para 
gravar) HQ 1920×1080/23.98P outro que “23.98PsF” 
é selecionado, os códigos de tempo de sobreposição 
de quadros de saída do conector SDI OUT são 
renumerados 00 a 29.

3)Mesmo no modo relógio, o código de tempo é 
alterado gradualmente, porque é contado por NDF.
 Como saída do conector SDI OUT se torna um vídeo 
2-3 rebaixado durante a gravação (ou na preparação 
para gravação) HQ 1920×1080/23.98P e outros que 
“23.98PsF” são selecionados para “Saída 23.98P” 
(página 102) no menu CONFIGURAÇÕES DE 
VÍDEO, os campos são criados onde os códigos de 
tempo sobrepostos são exibidos na tela.

CONFIGURAÇÕES 
DE TC/UB

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

Formatos de vídeo Definição 
de quadro

Formato TC

59.94i
59.94P
29.97P

23.98P 1)

SP 1440×1080/
23.98P
HQ 1280×720/
23.98P (UDF)

00 até 29 DF/NDF 
comutável (Fixo 
para o DF no 
modo Relógio)

23.98P
XAVC-I 1080/
23.98P
XAVC-L50 1080/
23.98P
XAVC-L35 1080/
23.98P
HQ 1920×1080/
23.98P
HQ1440×1080/
23.98P
HQ 1280×720/
23.98P (FAT)
HD422 50/1080/
23.98P
HD422 50/720/
23.98P

00 a 23 2) Fixo para NDF 3)

50i
50P
25P

00 até 24 Fixo para NDF
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LENTE Menu Arquivo

Arquivo 
LENTE

 Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

Informações
Exibindo as 
informações de 
lente

ID da Lente Exibe o nome do modelo da lente (somente para lentes que 
suportam a comunicação serial).

Fabricante L Exibe o fabricante da lente (somente para lentes que suportam 
a comunicação serial).

Número de Série Exibe o número de série da lente (somente para lentes que 
suportam a comunicação serial).

Operação
Operando o 
arquivo de lente

Modo Exibição
Data&Hora / Nome Modelo / 
ID da Lente

Define o item exibido na caixa de lista.
Esta definição retorna para o valor predefinido 
(“Data&Hora”) ao reiniciar a câmera.

Chamar Mem
Exec. / Canc.

Recupera o arquivo da lente (memória interna).

Armazenar Mem
Exec. / Canc.

Armazena os arquivos da lente (memória interna).

Chamar SxS
Exec. / Canc.

Recupera o arquivo da lente (cartão de memória SxS).

Armazenar SxS
Exec. / Canc.

Armazena os arquivos da lente (cartão de memória SxS).
Quando uma mídia no slot ativo está protegida contra 
gravação, este item fica acinzentado.

Chamar USB
Exec. / Canc.

Recupera o arquivo da lente que está armazenado em uma 
memória USB.
Quando a câmera está no modo FAT ou uma memória USB 
não estiver inserida, este item fica acinzentado.

Armazenar USB
Exec. / Canc.

Armazena os arquivos da lente em uma memória USB.
Quando a câmera está no modo FAT ou uma memória USB 
não estiver inserida, este item fica acinzentado.

ID Arq.
Sem deslocamento / Até 16 
caracteres

Atribui um nome ao arquivo mais recentemente carregado.

Fonte Exibe o número do arquivo da lente selecionada.

Chamar Auto
Desl. / Lig. / Número S.

Quando a lente instalada for compatível com comunicação 
serial, especifica se carrega automaticamente ou não o 
arquivo de referência.
Desl.: Não use esta função.
Lig.: Carrega a referência para o nome do modelo e reflete o 

conteúdo do arquivo.
Número S.: Para lentes compatíveis com comunicação de 

número de série, carrega o arquivo de lentes que 
corresponde ao número de série e o nome do modelo e 
reflete o conteúdo do arquivo.
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Config.
Configurando o 
arquivo lente

Desloc. Sem Lente
Exec. / Canc.

Limpa o arquivo da lente.

Modulação M V
–99 a +99 (±0)

Ajusta o sombreamento V SAW.

Lente Centro H
–40 a 0 a +40

Define a posição horizontal do marcador central no arquivo 
da lente.

Lente Centro V
–40 a 0 a +40

Define a posição vertical do marcador central no arquivo da 
lente.

Lente Sinaliz R
–99 a +99 (±0)

Ajusta a sinalização (R) da lente.

Lente Sinaliz G
–99 a +99 (±0)

Ajusta a sinalização (G) da lente.

Lente Sinaliz B
–99 a +99 (±0)

Ajusta a sinalização (B) da lente.

Lente Desloc. W-R
–99 a ±0 a +99 

Define um valor R de compensação de balanço de brancos no 
arquivo da lente.

Lente Desloc. W-B
–99 a ±0 a +99 

Define um valor B de compensação de balanço de brancos no 
arquivo da lente.

Sel Can Sombreamen.
Vermelho / Verde / Azul

Seleciona o alvo de compensação de sombreamento branco.

L R/G/B H Serra
–99 a ±0 a +99 

Define uma compensação de sombreamento branco SAW 
horizontal no arquivo da lente.

L R/G/B H Parábola
–99 a ±0 a +99 

Define uma compensação de sombreamento branco de 
parábola horizontal no arquivo da lente.

L R/G/B V Serra
–99 a ±0 a +99 

Define uma compensação de sombreamento branco SAW 
vertical no arquivo da lente.

L R/G/B V Parábola
–99 a ±0 a +99 

Define uma compensação de sombreamento branco de 
parábola vertical no arquivo da lente.

AjusteFB Auto
Ajuste o 
comprimento focal 
de flange

Exec./Canc. Selecione “Exec.” para iniciar o ajuste automático do 
comprimento focal da flange.

Arquivo 
LENTE

 Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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OUTROS Menu

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

Red. Tud.
Redefinindo o 
status de fábrica

Exec./Canc. Selecione “Exec.” para redefinir a câmera de registro para o 
estado de fábrica.

Dad. Câm.
Armazenar/
recordar as 
configurações do 
menu para um 
cartão de memória 
SxS ou unidade 
USB

Armazenar
Exec./Canc.

Quando você selecionar “Exec.” para armazenar os valores de 
configuração para um cartão de memória SxS, o arquivo de 
configuração é armazenado em um dos seguintes diretórios.
Para UDF: 
\General\Sony\PRO\CAMERA\XDCAM\
PMW_300\
Para exFAT: 
\XDROOT\General\Sony\PRO\CAMERA\
XDCAM\PMW_300\
Para FAT: 
\SONY/PRO\CAMERA\XDCAM_EX\PMW_300\

Chamar
Exec./Canc.

Selecione “Exec.” para recuperar os valores de configuração a 
partir de um cartão de memória SxS.

TudoSalv(USB)
Exec./Canc.

Quando você selecionar “Exec.” para armazenar os valores de 
configuração em uma unidade USB, o arquivo de 
configuração é armazenado no seguinte diretório.
/MSSONY/SONY/PRO/CAMERA/XDCAM/PMW_300/

TudoCarr(USB)
Exec./Canc.

Selecione “Exec.” para recuperar os valores de configuração a 
partir de um drive USB.

Fuso Hor.
Define a diferença 
de tempo

UTC –12:00 até +13:30 Define a diferença de fuso horário de UTC em intervalos de 
30 minutos.

Nota

A configuração padrão é diferente entre as áreas de vendas.
Estados Unidos e Canadá: -5:00
Área de Europa: 00:00
Oceania: +10:00

Ajus. Relóg.
Configuração do 
relógio embutido

Data/Hora Define a hora e a data atuais.

12H/24H
12H / 24H

Selecione o modo de exibição de tempo.
12H: modo de 12 horas
24H: modo de 24 horas

Modo Data
AAMMDD / MMDDAA / 
DDMMAA

Escolha do modo de exibição da data.
AAMMDD: sequência de ano, mês e dia
MMDDAA: sequência de dia, mês, ano
DDMMAA: sequência de dia, mês, ano

Language
Selecionando o 
idioma dos menus 
e mensagens

English / Chinese / Spanish / 
Portuguese / Russian /
Indonesian

Inglês: Para exibir em Inglês
Chinês: Para exibir em chinês
Spanish: Para exibir em espanhol
Portuguese: Para exibir em português
Russian: Para exibir em russo
Indonesian: Para exibir em indonésio

Nota

O idioma dos menus e das mensagens difere dependendo da 
área.
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Bot. Atr.
Atribuir funções 
aos botões 
programáveis

<1> a <8>
Desli. / Marcador / EXCLUIR 
Último Clipe / ATW / Manter 
ATW / Rev. Grav. / Gravação / 
Cache de Imagem / Mistura 
Fixa / Lupa Foco / Holofote / 
Luz de Fundo / IR Remoto / 
Marca de Captura1 / Marca de 
Captura2 / Modo VF / Exibição 
do Brilho / Histograma / 
Informações Lente / Marca OK / 
Clip Flag OK / Clip Flag NG / 
Clip Flag Keep / Grav. Cont. do 
Clipe / Barra de Cores (Câmera/
Barras) / ManusearZoom
<1> Informações da lente
<2> Exibição do Brilho
<3> Histograma
<4> Barras Cor
<5> Desl.
<6> Desl.
<7> Desl.
<8> Desl.

Atribuir uma função aos botões ASSIGN. (As funções 
selecionáveis são compartilhadas.)
Desl.: Sem função
Marcador: Para ligar/desligar a zona de segurança, centro de 

marcador, marcador de aspecto e funções de quadro guia 
como um grupo

EXCLUIR Último Clipe: Para executar a função de Excluir 
Último Clipe (retomar)

ATW: Para ligar/desligar a função ATW
Manter ATW: Para ligar/desligar a função Manter ATW
Rev. Grav.: Para executar a função de revisão de gravação
Gravação: Para iniciar/parar a gravação
Cache de Imagem: Para ligar/desligar a função de gravação de 

cache de Imagem
Mistura Fixa: Para executar a função de mistura freeze
Lupa Foco: Para ligar/desligar a função de foco expandido
Holofote: Para ativar e desativar o modo Holofote TLCS
Luz de fundo: Para ativar e desativar o modo Luz de fundo 

TLCS
IR Remoto: Para ativar/desativar o comando de Controle 

Remoto IR
Marca de Captura1: para adicionar marca de captura 1 

(apenas no modo HD)
Marca de Captura2: para adicionar marca de captura 2 

(apenas no modo HD)
Modo VF: Para alternar a tela do visor entre colorida e 

monocromática
Exibição do Brilho: Para ligar/desliga a função de indicação 

de nível de brilho
Histograma: Para ligar/desligar a função de indicação de 

histograma
Informações Lente: Para mudar a indicação da profundidade 

de campo para “Off”/“Medidor”/“Pés”
Marca OK: Para adicionar ou remover uma marca OK 

(apenas modo HD, não é válida via tela de miniatura)
Clip Flag OK: Para habilitar e desabilitar a bandeira OK clipe 

durante a gravação e reprodução (apenas UDF/exFAT)
Clip Flag NG: Para habilitar e desabilitar a bandeira NG clipe 

durante a gravação e reprodução (apenas UDF/exFAT)
Clip Flag Keep: Para habilitar e desabilitar a bandeira manter 

clipe durante a gravação e reprodução (apenas UDF/
exFAT)

Gravação Contínua do Clipe: Para ligar/desligar a função de 
gravação contínua de clipe

Barras de Cor (BARS/CAM): Para alternar entre a barra de 
cores e o sinal da câmara

ManusearZoom: Para mudar a operação de zoom do zoom de 
punho

Contar
Define as 
lâmpadas de contar

Frente / Traseira
Alto / Baixo / Desl.

Ajuste o brilho da lâmpada de contar.
Alto: Para iluminar a lâmpada
Baixo: Para escurecer a lâmpada
Desl.: não acender a lâmpada

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Med. Hor.
Exibe o medidor 
de hora

Horas(Sis) O tempo de uso acumulado não reajustável é exibido.

Horas(Red.) O tempo de uso acumulado reajustável é exibido.

Redefinir
Exec./Canc.

Selecione “Exec.” para reiniciar as horas (Redefinir) no valor 
0.

IR Remoto 
Ativar/desativar o 
comando remoto

Lig. / Desl. Defina como “Lig.” para ativar as operações de controle 
remoto do comando de Controle Remoto IR. 

Nota

A configuração retorna automaticamente para “Desl.” quando 
a câmera é desligada.

Alarme Bat.
Define o alarme de 
baixa potência

BAT. Baixa
5% / 10% / 15% / ... / 45% / 
50%

Defina o nível de bateria no qual é gerado o aviso de BAT. 
Baixa (em etapas de 5%).

BAT. Vazia
3% a 7% (3%)

Defina o nível de bateria no qual é gerado o aviso de BATT 
Vazia.

V. Baixo DC1
11,5 V a 13,5 V (11,5 V) 

Defina a voltagem DC IN na qual o alerta DC Baixa Volt1 é 
gerado.

V. Baixo DC2
11,0 V a 12,0 V (11,0 V) 

Defina a voltagem DC IN na qual o alerta DC Baixa Volt2 é 
gerado.

INFO Bat.
Mostrando 
informações sobre 
o pacote de bateria
 (apenas exibição)

Tipo O tipo (nome do produto) é exibido.

Data MFG A data de fabricação é exibida.

Cont.Carreg O número acumulado de vezes de carga/descarga é exibido.

Capacidade A capacidade total estimada de carga total é exibida.

Tensão A tensão de saída atual é exibida.

Restante O nível restante atual é exibido.

Genlock
Configuração de 
operação Genlock

Fase H (HD)
–999 até +999 (±0)

Define a fase H (fase do sinal de sincronismo horizontal) do 
sinal HD para operação Genlock.

Fase H (SD)
–99 até +99 (±0)

Define a fase H (fase do sinal de sincronismo horizontal) do 
sinal SD para operação Genlock.

Menu Atalho
Definir a função de 
menu atalho

Tudo / Parte / Desl. Tudo: Todas as operações do menu atalho são permitidas.

Parte: A parte de operações diretas do menu é permitida. A 
operação é limitada de acordo com a configuração do 
botão GAIN, SHUTTER ou WHITE BAL.

Desl.: nenhuma operação de Menu Atalho é permitida.

Modo Disparo
Configuração para 
operar um 
dispositivo de 
gravação externo 
conectado através 
do conector 
i.LINK (apenas 
FAT)

[M]

Interno / Ambos / Externo Interno: Para ativar as operações de início/parada de 
gravação apenas para um cartão de memória SxS em uma 
ranhura embutida.

Ambos: Para ativar as operações de início/parada de 
gravação, tanto para um cartão de memória SxS em uma 
ranhura embutida quanto o dispositivo de gravação 
externo conectado através do conector i.LINK.

Externo: Para ativar as operações de início/parada de 
gravação apenas para o dispositivo de gravação externo 
conectado através do conector i.LINK.

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Sistema País
Área NTSC / Área NTSC(J) / 
Área PAL

Selecione a área de uso e configuração de ajuste ON/OFF.
Área NTSC: Configuração LIGADA
Área NTSC(J): Configuração OFF
Área PAL: Configuração OFF

Nota

A configuração padrão é diferente entre as áreas de vendas.
Estados Unidos, Canadá e Brasil: “Área NTSC”
Outras áreas: “Área PAL”

F.Sys.
UDF / exFAT / FAT

Mudar o sistema de arquivos entre UDF/exFAT/FAT.

HD/SD
HD / SD

Alternar entre o modo HD e SD para gravação/reprodução.

Form. Selecione o formato de vídeo para a gravação.

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo

• UDF HD Modo
País: Área NTSC/Área 

NTSC(J)
HD422 50/1080/59.94i
HQ 1920×1080/59.94i
HQ 1440×1080/59.94i
HD422 50/1080/29.97P
HQ 1920×1080/29.97P
HQ 1440×1080/29.97P
HD422 50/1080/23.98P
HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P
HD422 50/720/59.94P
HQ 1280×720/59.94P
HD422 50/720/29.97P
HD422 50/720/23.98P
HQ 1280×720/23.98P

País: Área PAL
HD422 50/1080/50i
HQ 1920×1080/50i
HQ 1440×1080/50i
HD422 50/1080/25P
HQ 1920×1080/25P
HQ 1440×1080/25P
HD422 50/720/50P
HQ 1280×720/50P
HD422 50/720/25P

• UDF SD Modo
País: Área NTSC/Área 

NTSC(J)
IMX50 59.94i SQ
IMX50 59.94i EC
DVCAM59.94i SQ
DVCAM59.94i EC
IMX50 29.97P SQ
IMX50 29.97P EC
DVCAM29.97P SQ
DVCAM29.97P EC

País: Área PAL
IMX50 50i SQ
IMX50 50i EC
DVCAM50i SQ
DVCAM50i EC
IMX50 25P SQ
IMX50 25P EC
DVCAM25P SQ
DVCAM25P EC

• Modo exFAT
País: Área NTSC/Área 

NTSC(J)
XAVC-I 1080/59.94i
XAVC-L50 1080/59.94i
XAVC-L35 1080/59.94i
XAVC-L25 1080/59.94i
XAVC-I 1080/29.97P
XAVC-L50 1080/29.97P
XAVC-L35 1080/29.97P
XAVC-I 1080/23.98P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/23.98P
XAVC-I 720/59.94P
XAVC-L50 720/59.94P

País: Área PAL
XAVC-I 1080/50i
XAVC-L50 1080/50i
XAVC-L35 1080/50i
XAVC-L25 1080/50i
XVAC-I 1080/25P
XAVC-L50 1080/25P
XAVC-L35 1080/25P
XAVC-I 720/50P
XAVC-L50 720/50P

• Modo FAT HD
País: Área NTSC/Área 

NTSC(J)
HQ 1920×1080/59.94i
HQ 1440×1080/59.94i
SP 1440×1080/59.94i
HQ 1920×1080/29.97P
HQ 1440×1080/29.97P
HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P
SP 1440×1080/23.98P
HQ 1280×720/59.94P
HQ 1280×720/29.97P
HQ 1280×720/23.98P

País: Área PAL
HQ 1920×1080/50i
HQ 1440×1080/50i
SP 1440×1080/50i
HQ 1920×1080/25P
HQ 1440×1080/25P
HQ 1280×720/50P
HQ 1280×720/25P

• Modo SD FAT
País: Área NTSC/Área 

NTSC(J)
DVCAM59.94i SQ
DVCAM59.94i EC
DVCAM29.97P SQ
DVCAM29.97P EC

País: Área PAL
DVCAM50i SQ
DVCAM50i EC
DVCAM25P SQ
DVCAM25P EC

Modo HD
• Taxa de bit

UDF: HD422 50
FAT: HQ ou SP
exFAT: XAVC-I ou 
XAVC-L

• Resolução Horizontal
1920, 1440 ou 1280

• Taxa de quadros
23,98; 25; 29,97; 50 ou 
59,94

• Sistema de digitalização
i (interlace) ou P 
(progressivo)

Modo SD
• Taxa de quadros

25; 29,97; 50, ou 59,94
• Sistema de digitalização

i (interlace) ou P 
(progressivo)

• Aspecto
SQ (Squeeze) ou CE (Corte 
de borda)
Lista do menu de configuração
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Clipe
Configuração para 
nome clipe ou 
exclusão

Nomeação Auto.
C**** / Título / Plano

Selecione o método para especificar nomes de clipes.
C****: apenas UDF/exFAT
Título: Para especificar conforme desejado pelo “Prefixo 

do Título”
Plano: Para usar um nome especificado nos metadados de 

planejamento (se nenhum nome for especificado no 
planejamento de metadados, é usado o nome 
especificado pelo “prefixo do título”.)

Prefix. do Tít.
nnn_ (nnn=três últimos dígitos 
do número de série)
(Máximo de 7 caracteres 
exibidos)

Chame a tela de configuração de caracteres para definir a 
parte do título (4 a 46 caracteres) dos nomes de clipe.
Configuração de tela Configuração de Caracteres
Área de seleção de caracteres (3 linhas):

Para selecionar um caractere para inserir na posição do 
cursor da área Prefixo do Título.
!#$%()+,-.=@[]^_~0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Área de operação do cursor (1 linha):
Espaço: Para alterar o caractere na posição de cursor para 

um espaço
INS: Para inserir um espaço na posição do cursor
DEL: Para excluir um caractere na posição do cursor
T: Para mover o cursor para a esquerda
t: Para mover o cursor para a direita
ESC: Para cancelar a mudança e sair da tela Configuração 

de caracteres
END: Para validar a mudança e sair da tela de 

Configuração de caracteres
Área Prefixo do Título (1 linha):

Para introduzir o título
Para definir o título
1 Utilizando o joystick, selecione (destaque) um caractere na 

área de seleção de caracteres para ser digitado na posição do 
cursor da área Prefixo do Título. Depois pressione o botão 
SEL/SET ou o botão rotativo.

2 Repita a etapa 1 para definir o título. (Uso de espaço, INS e 
DEL, conforme necessário.)

3 Quando a configuração do título for concluída, selecione 
END para sair da tela Configuração de caracteres.

Config. núm.
0001 a 9999

Defina a segunda parte de 4 números do nome do clipe.
Defina um número de cinco dígitos para um arquivo de 
metadados de planejamento.

Atual.
Mídia(A) / Mídia(B)

Para atualizar o arquivo gerencial no cartão de memória SxS 
na ranhura selecionada.1)

Excl. Últ. Clipe
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para apagar o último clipe gravado.

Excl. Todos Clipes
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para apagar todos os clipes no cartão de 
memória SxS ativo.

Nota

Clipes nos quais aplicou marca OK e clipes que estão 
bloqueados não podem ser apagados.

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Filtrar Clipes
OK / NG / KP / Nenhum

Selecione entre “OK” (a bandeira OK), “NG” (a bandeira 
ruim), “KP” (a bandeira manter) ou “Nenhum” (sem 
bandeira) para filtrar os clipes exibidos. (Apenas UDF/
exFAT)

Bloq. Todos Clipes
Exec./Canc.

Selecione “Exec.” para proteger todos os clipes. (Apenas 
UDF/exFAT)

Desb. Todos Clipes
Exec./Canc.

Selecione “Exec.” para remover a proteção de todos os clipes. 
(Apenas UDF/exFAT)

Pos. Imagem Índice
0seg. a 10seg. (0seg.)

Definir a imagem para a visualização de miniaturas. Isto 
seleciona a diferença de tempo entre o início do clipe.

Modo Busca
Clipe / Gravação Início

Defina a ação para quando você pressionar o botão PREV/
NEXT. (Apenas UDF/exFAT)
Clipe: Mover para o início do clipe atual/próximo clipe. 

(Pressionar o botão PREV desde o início de um clipe irá 
mover para o início do clipe anterior.)

Gravação Início: Mover para a Marca de Início de Grav./
próxima Marca de Início de Grav.

Cop. Tudo 2)

Configuração para 
cópia coletiva de 
clipes e/ou 
arquivos Gerais

Clipes Para copiar todos os clipes de um cartão de memória SxS para 
outro.

Arquiv Gera Para copiar todos os arquivos na pasta Geral em um cartão de 
memória SxS para outro.

Clipes e Geral Para copiar todos os clipes e arquivos na pasta Geral em um 
cartão de memória SxS para outro.

Form. Mí.
Formatação do 
cartão de memória 
SxS

Mídia(A)
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para formatar o cartão de memória SxS na 
ranhura A com o sistema de arquivo selecionado (UDF/
exFAT/FAT).

Mídia(B)
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para formatar o cartão de memória SxS na 
ranhura B com o sistema de arquivo selecionado (UDF/
exFAT/FAT).

Plan.Metad.
Definir metadados 
de planejamento

Carreg. / Slot(A) ou Carreg. / 
Slot(B)

Exec. / Canc.

Para carregar metadados de planejamento a partir do cartão de 
memória SxS na ranhura A ou B.
Selecionar “Exec.” exibe a lista de arquivos de planejamento 
de metadados armazenados no cartão de memória SxS na 
ranhura A ou B. Especifique um arquivo, selecione “Carregar 
”e então “Exec.” para carregar.

Notas

• A lista de arquivos exibe até 64 arquivos. Mesmo se o 
número total de planejamento de arquivos de metadados for 
de 64 ou menos, todos os arquivos de metadados de 
planejamento podem não aparecer se o diretório onde eles 
estão localizados no cartão de memória SxS (General/Sony/
Planning) contendo 512 ou mais arquivos.

• Depois de iniciar o carregamento, não retire o cartão de 
memória SxS até que a mensagem de conclusão seja 
exibida.

Carreg. / USB
(Apenas no modo UDF/exFAT)

Exec./Canc.

Carrega metadados de planejamento da unidade de flash USB 
ligada ao conector USB (tipo A).
Selecione “Exec.” para mostrar a lista de arquivos de 
metadados de planejamento armazenados na unidade USB e 
selecione um arquivo a ser carregado.

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Propriedades
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para exibir as informações detalhadas sobre 
os metadados de planejamento carregados na câmara de 
vídeo.
Nome do arquivo: Nome do arquivo
Atribuir ID: Atribuição de ID
Criado: Hora e data de criação
Modificado em: Hora e data da modificação mais recente
Modificado por: Nome da pessoa que modificou o arquivo
Título 1: Título 1 especificado no arquivo (nome do clipe em 

formato ASCII)
Título 2: Título 2 especificado no arquivo (nome do clipe em 

formato UTF-8)
Material Gp: Número de grupos de materiais (grupos de 

clipes gravados com os mesmos metadados de 
planejamento)

Marca de Captura1: Nome definido para a Marca de 
Captura 1

Marca de Captura2: Nome definido para a Marca de 
Captura 2

Quando você selecionar “Nome do arquivo”, “Atribuir ID”, 
“Título 1” ou “Título 2” ou na tela de Propriedades de 
metadados de planejamento e depois pressionar o botão SEL/
SET ou o botão rotativo, o item selecionado é exibido em tela 
cheia, permitindo que você verifique um arquivo longo ou 
nome de clipe de relance.

Nota

Nomes de marcas de captura não podem ser exibidos em tela 
cheia mesmo se você selecionar “Marca de Captura1” ou 
“Marca de Captura2.”

Limpar
Exec. / Canc.

Selecione “Exec.” para limpar os metadados de planejamento 
carregados na câmara de vídeo.

Exib. Nome Clipe
Tít.1(ASCII) / Tít.2(UTF-8)

Selecione o modo de exibição de nome do clipe especificado 
no metadado de planejamento. 

Nota

Quando tanto um nome de formato ASCII quanto um nome 
de formato UTF-8 são especificados nos metadados de 
planejamento, a lista UTF-8 de formato é usada como o nome 
do clipe. Se apenas outro nome no formato ASCII ou UTF-8 
for especificado nos metadados de planejamento, o nome 
especificado será exibido independentemente da configuração 
do menu.

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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Rede
Configuração para 
conexões de rede

Nota

É necessário o 
módulo de LAN 
sem fio USB IFU-
WLM3. 
Este item não está 
disponível ao 
utilizar o 
adaptador sem fio 
CBK-WA100.

DHCP
Habilitar / Desabilitar

Selecione se deseja adquirir o endereço IP automaticamente 
de um servidor DHCP (“Habilitar”) ou não (“Desabilitar”).

Endereço IP
0.0.0.0 até 255.255.255.255
(192.168.1.10)

Defina o endereço IP quando o “DHCP” estiver definido 
como “Desabilitar”.

Máscara Sub-rede
0.0.0.0 até 255.255.255.255
(255.255.255.0)

Defina a máscara de subrede quando o “DHCP” estiver 
definido como “Desabilitar”.

Gateway Padrão
0.0.0.0 até 255.255.255.255
(0.0.0.0)

Defina o gateway padrão quando o “DHCP” estiver definido 
como “Desabilitar”.

Nome do Usuário
(administrador)

Defina um nome de usuário desejado em 1 a 31 caracteres 
alfanuméricos.

Senha
(pmw-300)

Define uma senha em 0 a 31 caracteres alfanuméricos.

Nota

Cada caractere de senha é exibido como “*”.

Config.
Exec. / Canc.

Confirma as configurações de “Rede”. 
Selecione “Exec.” para confirmar.

Endereço MAC Exibe o endereço MAC.

Redef. Conf. Rede
Exec. / Canc.

Redefine as configurações de “Rede” para os valores 
predefinidos.
Selecione “Exec. ”para redefinir.

Wi-Fi
Configuração para 
conexão Wi-Fi

Nota

É necessário o 
módulo de LAN 
sem fio USB IFU-
WLM3. 
Este item não está 
disponível ao 
utilizar o 
adaptador sem fio 
CBK-WA100.

Pesquisar Redes
Exec. / Canc.

Rastreia as conexões de rede disponíveis quando a “Wi-Fi” 
estiver definida como “Habilitar.”

Observação

Ao utilizar o módulo LAN sem-fio USB IFU-WLM3, “Tipo 
de Rede” não é detectado automaticamente. Nesse caso, 
defina “Infra” ou “Adhoc” para “Tipo de Rede.”

SSID (nome de exibição da 
conexão de rede)

Reconfiguração

Redefinir o nome da conexão de rede para as configurações 
padrão.

Tipo de Rede
Infra / Adhoc

Selecione o modo de conexão.
Infra: modo de infraestrutura
Adhoc: Modo Ad hoc

Ch
1 a 11

Define o canal wireless quando “Tipo de Rede” é “Adhoc.”

Autenticação

Quando o “Tipo de Rede” é “Infra”
Aberto / Comp. / WPA / WPA2

Quando o “Tipo de Rede” é 
“Adhoc” 

Aberto / Comp.

Selecione a autenticação de rede.
Aberto: autenticação de sistema aberto
Compartilhado: autenticação de chave compartilhada
WPA: autenticação WPA (Wi-Fi Protected Access)
WPA2: autenticação WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração
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Encriptação

Quando a “Autenticação ” é 
“Aberto” ou “Comp.”

Des. / WEP
Quando a “Autenticação” é “WPA” 
ou “WPA2”

Des. / TKIP / AES

Selecione o tipo de criptografia de dados.
Desabilitar: Não aplicar criptografia de dados.
WEP: Aplicar WEP (Wired Equivalent Privacy) 
TKIP: Aplicar TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 
AES: Aplicar AES (Advanced Encryption Standard) 

Índice Chave WEP
1 / 2 / 3 / 4

Selecione o índice de chave quando “Encriptação” for “WEP.”

Seleç. Entrada

Quando “Encriptação” for “WEP”
ASCII5 / ASCII13 / HEX10 / 
HEX26

Quando a “Encriptação” é “TKIP” 
ou “AES”

ASCII8-63 / HEX64

Selecione o formato de entrada de acordo com a chave de rede 
(ou chave de segurança).
ASCII5: Cinco caracteres formato ASCII
ASCII13: 13 caracteres formato ASCII
HEX10: 10 dígitos hexadecimais
HEX26: 26 dígitos hexadecimais
ASCII8-63: 8 a 63 caracteres formato ASCII 8-bit
HEX64: 64 dígitos hexadecimais (caracteres)

Chave (chave de rede) Defina a chave de rede (ou chave de segurança).

Config.
Exec. / Canc.

Confirme a configuração de “Wi-Fi” quando “Wi-Fi” estiver 
definido para “Habilitar.”
Selecione “Exec.” para confirmar.

Status Wi-Fi
x x x Conectando (apenas 
exibição)

Exibir “Conectando” durante a tentativa de conexão.
Mostrar quadrados pretos para mostrar o status da conexão 
pelo número de quadrados durante a comunicação.

Observação

Ao utilizar o módulo de LAN sem fio USB IFU-WLM3 no 
modo “Adhoc”, não será exibido “Status Wi-Fi”.

Modo Sem Fio
802.11b / 802.11g / 802.11n

Exibir um padrão IEEE802.11.

Wi-Fi
Habilitado / Des.

Selecione ativar ou desativar a conexão Wi-Fi.

Cont. Rem. Wi-Fi
Lig. / Desl.

Selecione “Lig.” ao usar o comando remoto de Wi-Fi.

Nota

Não pode ser selecionado quando “Wi-Fi” está configurado 
para “Desabilitar.”

ContVentilador
Configurar o modo 
de controle do 
ventilador

Config.
Auto. / Desli.Grav

Defina o modo de controle do ventilador.
Auto: Controla o ventilador automaticamente, em resposta às 

mudanças de temperatura.
Off in Rec: Desliga o ventilador durante a gravação. (Caso a 

temperatura esteja excessivamente alta, o ventilador será 
ligado automaticamente.)

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração

Conteúdo
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1)Se a gravação/reprodução não puder ser feita com um 
cartão de memória SxS porque ela foi operada com 
outro dispositivo que não esta câmara de vídeo ou por 
algum outro motivo, a atualização do arquivo de 
gestão no cartão pode melhorar a situação.

2)Quando você copia um cartão de memória SxS 
incluindo vários clipes e arquivos para um outro cartão 
com a mesma capacidade, todos os clipes e arquivos 
não podem ser copiados completamente até o fim, 
dependendo das condições de uso ou propriedades de 
memória.

Sel RM/USB A
Configurar a fonte 
do alvo para 
fornecimento 
externo de energia

Config.
Desl. / Remoto / USB A

Defina a fonte de destino para o fornecimento de alimentação 
externa.
Desl.: Desliga esta função.
Remoto: Conector REMOTO
USB A: Conector USB (tipo A)

Notas

• Quando você configura em “Remoto” ou “USB A,” nenhum 
sinal pode sair do conector VÍDEO nesta configuração.

• Quando você configura em “Remoto” ou “USB A,” a 
informação de caractere não pode ser saída, 
independentemente da configuração “Saíd. Sup. SDI/
HDMI/Vídeo”.

Versão
Mostrando a 
versão desta 
unidade

Vx.xx A versão atual do software da câmera de vídeo é exibida.

Ver. Superior
Atualizando esta 
unidade

Exec. / Canc. Selecione “Exec.” para atualizar a gravadora.
Use quando a atualização for necessária.

Nota

Este item não pode ser selecionado quando nenhum cartão de 
memória SxS estiver carregado.

Rol. Menu
Definir a operação 
de rolagem do 
menu

Normal / Volta Selecione o método para rolagem de menu.
Normal: O cursor move-se e pára na parte superior ou 

inferior.
Volta: O cursor continua a mover-se (saltando de cima para 

baixo) ou para baixo (saltando de baixo para cima).

OUTROS

Menu itens Subitens e valores de 
configuração
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Para exibir imagens de reprodução/gravação em 
um monitor externo, selecione o sinal de saída e 
use um cabo apropriado para conectar o monitor.
O sinal de saída da câmera de vídeo pode ser 
gravado quando um dispositivo de gravação 
estiver conectado. Independentemente de o sinal 
ser HD ou SD, a mesma informação de status e 
menus exibida no visor pode ser exibida no 
monitor externo.
Conforme o sinal alimenta o monitor, defina 
“Saíd. Sup. SDI/HDMI/Vídeo” (página 101) no 
menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO para 
“Lig.”.
Ao gerar sinais SD no Modo HD, selecione 
previamente o modo de saída (Squeeze, Letterbox 
ou Edge Crop) com “Conversor Inferior” (página 
102) no menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO.

Nota

Os sinais de conversão descendente SD para saída 
apresentam as seguintes restrições:
Imagens de 50P/50i/25P são enviadas como sinais PAL, 
as 59.94P/59.94i/29.97P são enviadas como sinais 
NTSC e as 23.98P são enviadas como sinais NTSC 2-3 
reduzidos.

Conector SDI OUT (Tipo BNC)
O conector é configurado na fábrica para enviar 
um sinal HD SDI.
Quando a câmera de vídeo é definida para o 
Modo SD, o conector enviará um sinal SD SDI.
Defina “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” (página 
101) no menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO 
para “SD SDI & SD HDMI i” para enviar sinais 
SD SDI de conversão descendente para 
monitoramento, mesmo no modo HD. Aplicam-
se as mesmas configurações a SDI OUT1 e SDI 
OUT2. Utilize um cabo coaxial de 75-ohm 
disponível comercialmente para fazer a conexão.

Para começar a gravar em um dispositivo 
externo em sincronização
Com o envio de sinal HD SDI selecionado, a 
gravação sincronizada é possível alimentando um 
sinal ativador de REC para um dispositivo de 
gravação externo conectado por meio do conector 
SDI OUT. Para habilitar a gravação sincronizada, 

defina “Controle Grav. SDI” (página 102) no 
menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO para “I/F 
Cont. R. HD SDI.”

Notas

• Nenhum sinal será gerado do conector SDI OUT se a 
definição em “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO for diferente de “HD 
SDI & HD HDMI” ou “SD SDI & SD HDMI i” e um 
conector HDMI OUT e i.LINK (HDV/DV) for 
utilizado.

• Quando o dispositivo externo conectado não 
corresponder ao sinal ativador de REC, o dispositivo 
não poderá ser operado.

Conector HDMI OUT (Tipo conector A)
Configure “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” (página 
101) no menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO 
para habilitar o sinal gerado por este conector.
No Modo HD, é possível selecionar a saída HD 
HDMI, intercalar SD HDMI ou SD HDMI 
Progressive.
No Modo SD, somente um sinal SD HDMI pode 
ser gerado.
Utilize um cabo HDMI disponível 
comercialmente para fazer a conexão.

Conector VIDEO OUT (Tipo BNC)
A alteração nas configurações de “Sel. SDI/
HDMI/i.LINK I/O” (página 101) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO pode gerar 
sinais HD-Y no Modo HD ou sinais combinados 
analógicos SD de conversão descendente para 
monitoramento no modo SD.
Utilize um cabo BNC disponível comercialmente 
para fazer a conexão.

Conector i.LINK (HDV/DV) (IEEE1394, 4 
pinos)
Configure a entrada/saída de um stream de HDV 
ou DVCAM alterando “Sel. SDI/HDMI/i.LINK 
I/O” (página 101) no menu CONFIGURAÇÕES 
DE VÍDEO.
Para configurar a entrada, selecione “i.LINK” em 
“Seleção Fonte Entrada” (página 101) no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO.

Conectando dispositivos externos

Conectandomonitores externos e dispositivos de 
gravação
Conectandomonitores externos e dispositivos de gravação 121
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Um monitor ou VTR compatível com i.LINK 
pode ser conectado.

Para saber detalhes sobre a conexão i.LINK, 
consulte “Conectando via i.LINK (Somente FAT)” 
(página 124).

Conectores AUDIO OUT CH-1/CH-2 
(tomada tipo RCA)
Esses conectores enviam sinais de áudio de 2 
canais que estejam sendo gravados/reproduzidos.
Utilize um cabo de áudio opcional para fazer a 
conexão.

Para usar a entradaExpressCard de um 
computador
Se o computador for equipado com uma entrada 
ExpressCard/34 ou ExpressCard/54, insira o 
cartão de memória SxS com os clipes gravados 
com esta câmera e acesse os arquivos.

Notas

• Faça download e instale o software SxS Device Driver 
e o UDF Driver no seu computador. Para obter 
detalhes, consulte “Downloads de software” 
(página 160).

• O funcionamento não é garantido com todos os 
computadores.

• Antes de operar clips (ou usar o Gravador/leitor USB 
de cartão de memória SxS SBAC-US20 (opcional)), 
defina o cartão de memória SxS no modo somente de 
leitura e faça uma cópia de backup para um 
computador para proteger os dados.

Para obter informações de suporte para o driver, 
visite a seguinte URL: 

http://www.sony.net/SxS-Support/
Com um computador Windows, verifique se a 
opção Disco Removível aparece em Meu 
Computador. Isso indica o status normal.
Com um computador Macintosh, um ícone será 
mostrado na barra de menu.

Para conectar com um cabo USB
Quando a câmera de vídeo ou o cartão de 
memória SBAC-US20 SxS USB Leitor/Gravador 
(opcional) for conectada usando ocabo USB 
fornecido, o cartão de memória na entrada é 
reconhecido como uma unidade estendida pelo 
computador.
Quando dois cartões de memória forem inseridos 
na câmera de vídeo, eles serão reconhecidos 
como duas unidades estendidas independentes 
pelo computador.

Nota

A camcorder não funciona na entrada USB do 
computador. Utilize uma fonte de energia independente.

Operando clipes com um 
computador
Operando clipes com um computador
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Para verificar a conexão com a câmera de vídeo

1 Defina o botão de energia em ON para 
ligar a câmera de vídeo.

Uma mensagem solicitando que você 
confirme que deseja habilitar a conexão USB 
é mostrada na tela do visor.

Esta mensagem não será exibida enquanto outra 
mensagem de confirmação ou mensagem em 
progresso (por exemplo, para formatação ou 
restauração do cartão de memória SxS) for 
mostrada na tela. Ela será mostrada quando a 
formatação ou restauração estiver concluída. A 
mensagem também não é mostrada enquanto a tela 
INFO DO CLIPE for mostrada na tela. Ela aparece 
quando uma operação na tela INFO DO CLIPE for 
concluída ou você retornar para a tela de miniaturas.

2 Selecione “Exec.” utilizando o 
joystick ou o seletor de regulagem.

3 Com o Windows, verifique se o cartão 
de memória é mostrado como disco 
removível em Meu Computador.
Com o Macintosh, verifique se a pasta 
“NO NAME” ou “Untitled” foi criada 
na área de trabalho. (O nome da pasta 
do Macintosh pode ser mudado.)

Notas

• As seguintes operações devem ser eliminadas quando 
a lâmpada de acesso estiver acesa em vermelho.
—Desligando a energia ou desconectando o cabo de 

energia
—Removendo o cartão de memória SxS
—Desconectando o cabo USB

• O funcionamento não é garantido com todos os 
computadores.

• Utilize o cabo USB fornecido para fazer a conexão.

Removendo um cartão de memória SxS

Windows

1. Clique no ícone de “Remover hardware com 
segurança” na barra de tarefas do 
computador.

2. Selecione “Remover com segurança o cartão 
de memória SxS - Unidade (X:)” no menu 
exibido.

3. Verifique se a mensagem “O hardware pode 
ser removido com segurança” é exibida e 
remova o cartão.

Macintosh
Arraste o ícone do cartão de memória SxS da área 
de trabalho para a lixeira.
Se o cartão de memória SxS estiver no Finder, 
clique no ícone para ejetar ao lado dele.

Nota

Não selecione “Energia do Cartão Off” no ícone de 
cartão de memória SxS exibido na barra de tarefas.

Usando o software
Para copiar clipes para o disco local do 
computador, baixe e instale o software específico 
em seu computador. Para obter detalhes, consulte 
“Downloads de software” (página 160).
Embora os dados relacionados a materiais 
gravados sejam armazenados em várias pastas e 
arquivos, os clipes podem ser facilmente 
gerenciados sem considerar esta estrutura de 
dados e diretório usando o software específico.

Nota

Se você operar, por exemplo, cópia de clipes no cartão de 
memória SxS usando o Explorer (Windows) ou o Finder 
(Macintosh), os dados auxiliares contidos no clipe 
podem não ser mantidos.

Usando um sistema de edição não linear
Para um sistema de edição não linear, é 
necessário um software de edição opcional que 
corresponda aos formatos de gravação usados 
com está câmera de vídeo.
Primeiro, armazene os clipes a serem editados no 
disco rígido do seu computador usando o 
software específico.

Nota
Operando clipes com um computador 123
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Quando um formato de vídeo compatível com 
HDV (SP 1440×1080/59.94i, SP 1440×1080/50i 
ou SP 1440×1080/23.98P) ou um formato de 
vídeo compatível com DVCAM (formato de 
Modo SD) for selecionado, definir “Sel. SDI/
HDMI/i.LINK I/O” (página 101) no menu de 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO para “HDV” ou 
“DVCAM” habilita as entradas/saídas de sinal 
por meio do conector i.LINK (HDV/DV).
As mesmas imagens gravadas no cartão de 
memória SxS podem ser gravadas nesta câmera 
de vídeo em um dispositivo externo conectado ao 
conector i.LINK (HDV/DV), do mesmo modo 
que as imagens de reprodução de dispositivo 
externo em um cartão de memória na câmera de 
vídeo.
O áudio de stream DVCAM está disponível 
apenas no formato de áudio bloqueado 48 kHz 
16-bit 2 canais.

Notas

• Use o conector i.LINK (HDV/DV) somente para 
conexões i.LINK um a um.

• Quando você alterar uma configuração que afete os 
sinais de saída do conector i.LINK (HDV/DV), como 
“Sistema” no menu OUTROS OU “Sel. SDI/HDMI/
i.LINK I/O” e “Conversor Inferior” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO, desconecte o cabo 
do i.LINK e altere a configuração. Alterar a 
configuração com o cabo i.LINK conectado pode 
causar funcionamento inadequado do dispositivo 
i.LINK conectado.

• Uma conexão i.LINK é um módulo LAN USB sem fio 
não podem ser usados ao mesmo tempo. Não conecte 
um IFU-WLM3 ao conector USB (tipo A) durante as 
conexões i.LINK.

i.LINK e  são marcas registradas.

Durante a gravação (ou espera para gravação), a 
imagem sendo gravado com esta câmera de vídeo 
é enviada como um stream de HDV ou DVCAM 
por meio do conector i.LINK (HDV/DV). Ela 
pode ser gravada em um gravador HDV ou 
DVCAM conectado em sincronização com a 
operação REC START/STOP nesta câmera de 
vídeo.

1 Execute as configurações preparatórias 
da câmera de vídeo.

• No menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO 
escolha “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” 
(página 101)

• “Modo Disparo” (página 112) no menu 
OUTROS

2 Configure o dispositivo externo para o 
status de espera de gravação.

3 Comece a gravar com a câmera de 
vídeo.

O dispositivo externo começa a gravar em 
sincronia.

O status do dispositivo externo é mostrado na área 
de indicação de status do i.LINK (página 18) na 
tela do visor.

Notas

• A operação pode ser diferente dependendo do tipo de 
dispositivo externo.

• Há um atraso de tempo de quando você começa a 
gravar até que a indicação do status i.LINK mude. A 
gravação não começa no dispositivo i.LINK conectado 
antes que a sincronização inicie, mesmo se o “Modo 
Disparo” estiver configurado para “Ambos.”

• Embora seja possível gravar marcas de captura no 
cartão de memória durante a gravação, elas não são 
adicionadas às imagens gravadas no dispositivo 
externo.

Conectando via i.LINK 
(Somente FAT)

Gravando a imagem da câmera de 
vídeo em um dispositivo externo

Indicação Status do dispositivo externo

STBY Na espera de gravação HDV

zREC Na gravação HDV

STBY Na espera de gravação DV

zREC Na gravação DV

HDV

HDV

DV

DV
Conectando via i.LINK (Somente FAT)



C
onectando dispositivos externos
Quando a câmera de vídeo estiver mostrando 
miniaturas ou no modo reprodução, o stream 
HDV pode ser transferido para um sistema de 
edição não linear conectado por meio do conector 
i.LINK (HDV/DV).

Notas

• O conector i.LINK (HDV/DV) desta câmera tem 4 
pinos. Verifique o número de pinos do conector 
i.LINK no seu computador e use um cabo i.LINK 
apropriado.

• Ao procurar imagens desta câmera de vídeo no 
computador, pode levar algum tempo até que a 
exibição seja refletida no computador.

• Se o clipe de reprodução for curto ou se o ponto de 
início de reprodução for próximo ao end do clipe, o 
sinal do i.LINK pode ser interrompido entre o clipe e o 
próximo clipe. Quando você tentar capturar esse sinal 
usando um sistema de edição não linear, pode ocorrer 
mau funcionamento, dependendo do software de 
edição não linear em uso.

• Se uma velocidade de pesquisa diferente de 4, 15 ou 24 
vezes normal for especificada com o sistema de edição 
não linear, nenhum sinal i.LINK será alimentado. 
Nesse caso, a imagem na tela do visor pode ficar 
congelada.

• A imagem de reprodução de alta velocidade pode não 
ser exibida na tela do computador, dependendo do 
software de edição não linear em uso.

Configurando esta câmera de vídeo
Defina “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” (página 
101) no menu de CONFIGURAÇÕES DE 
VÍDEO para “HDV” ou “DVCAM.”

A entrada de um dispositivo conectado por meio 
do conector i.LINK (HDV/DV) pode ser gravada 
no cartão de memória SxS nesta câmera de vídeo. 
Os códigos de tempo sobrepostos na entrada de 
i.LINK são gravados independentemente das 
configurações desta câmera de vídeo.

1 Defina o sinal externo para um formato 
que possa ser gravado na câmera de 
vídeo.
Dependendo da configuração de formato de 
vídeo (página 113) para esta unidade, os sinais 
de entrada graváveis são os seguintes:
• Modo FAT HD

SP 1440×1080/59.94i ou SP 1440×1080/

23.98P: sinal de stream HDV de 
1440×1080/59.94i 
SP 1440×1080/50i: sinal de stream HDV 
de 1440×1080/50i

• Modo FAT SD
DVCAM59.94i, 29.97P SQ/EC: sinal de 
stream DVCAM de 720×480/59.94i
DVCAM50i, 25P SQ/EC: sinal de stream 
DVCAM de 720×576/50i

Outros formatos e combinações de vídeo de 
sinais de entrada não podem ser gravados.

2 Defina “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” 
(página 101) no menu de 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO para 
“HDV.”

3 Defina “Seleção Fonte Entrada” 
(página 101) no menu de 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO para 
“i.LINK.”
A imagem de entrada é exibida na tela do visor 
e no monitor conectado por meio do conector de 
VIDEO OUT.
O sinal de áudio é gerado dos alto-falantes 
embutidos, fones de ouvido conectados ao 
conector de fone de ouvido e o alto-falante do 
monitor conectado ao conector de AUDIO 
OUT.

4 Pressione o botão REC START/STOP 
(página 12, 16).
A gravação será iniciada.

Notas

• Nos seguintes casos, um erro será gerado. Nesse caso, 
cancele o modo de Gravação pressionando o botão 
REC START/STOP.
—O formato de vídeo do sinal de saída não combina 

com o especificado na câmera de vídeo.
—Um stream protegido de cópia está sendo 

alimentado.
• Se a entrada para a câmera de vídeo ficar sem sinal 

durante a gravação, as a lâmpadas de registro e a 
indicação de status de REC i.LINK zna tela do visor 
piscam indicando que nenhum sinal está sendo 
gravado no cartão de memória SxS.
Quando um sinal for reiniciado, a gravação 
éreiniciada, aumentando o número do clipe no cartão 
de memória.

Edição não linear

Gravando sinais de entrada 
externos
Conectando via i.LINK (Somente FAT) 125
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Quando várias unidades da câmera de vídeo 
forem usadas no mesmo local de gravação, a 
gravação pode ser feita em sincronia com um 
sinal de referência específico e o código de tempo 
pode ser combinado entre todas as unidades.

Alinhando a fase do sinal de vídeo 
(Genlock)
A operação Genlock é habilitada ao fornecer um 
sinal de referência para o conector GENLOCK IN 
(página 14) da câmera de vídeo.
Sinais de referência válidos dependem do formato 
de vídeo selecionado.

Para a “Área NTSC(J)”
UDF

exFAT

FAT

Sincronização externa

Formato de vídeo Sinal de referência 
válido

HD422 50/1080/59.94i 1080/59.94i
NTSCHQ 1920×1080/59.94i

HQ 1440×1080/59.94i 

HD422 50/1080/29.97P

HQ 1920×1080/29.97P

HQ 1440×1080/29.97P 

HD422 50/1080/23.98P
(Saída 23.98P:59.94i(2-3 
Mova B.))

HQ 1920×1080/23.98P
(Saída 23.98P:59.94i(2-3 
Mova B.))

HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P:59.94i(2-3 
Mova B.))

HD422 50/1080/23.98P
(Saída 23.98P: 23.98PsF)

1080/23.98PsF
NTSC

HQ 1920×1080/23.98P
(Saída 23.98P: 23.98PsF)

HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P: 23.98PsF)

HD422 50/720/59.94P 1080/59.94i
720/59.94P
NTSC

HQ 1280×720/59.94i

HD422 50/720/29.97P

HD422 50/720/23.98P

HQ 1280×720/23.98P

DVCAM 59.94i SQ/EC 1080/59.94i
NTSCDVCAM 29.97P SQ/EC

IMX50/59.94i SQ/EC

IMX50/29.97P SQ/EC

XAVC-I 1080/59.94i Sinal de referência 
válido

XAVC-I 1080/59.94i 1080/59.94i
NTSCXAVC-L50 1080/59.94i

XAVC-L35 1080/59.94i

XAVC-L25  1080/59.94i

XAVC-I 1080/29.97P 

XAVC-L50 1080/29.97P

XAVC-L35 1080/29.97P

XAVC-I 1080/23.98P 
(Saída 23.98P: 59.94i (2-3 
Mova B.))
XAVC-L50 1080/23.98P 
(Saída 23.98P: 59.94i (2-3 
Mova B.))
XAVC-L35 1080/23.98P
(Saída 23.98P: 59.94i (2-3 
Mova B.))

XAVC-I 1080/23.98P 
(Saída 23.98P: 23.98PsF)
XAVC-L50 1080/23.98P 
(Saída 23.98P: 23.98PsF)
XAVC-L35 1080/23.98P
(Saída 23.98P: 23.98PsF)

1080/23.98PsF
NTSC

XAVC-I 720/59.94P 1080/59.94i
720/59.94P
NTSC

XAVC-L50 720/59.94P

Formato de vídeo Sinal de referência 
válido

HQ 1920×1080/59.94i 1080/59.94i
NTSCHQ 1920×1080/29.97P 

HQ 1920×1080/23.98P
(Saída 23.98P:59.94i(2-3 
Mova B.))

HQ 1920×1080/23.98P
(Saída 23.98P: 23.98PsF)

1080/23.98PsF
NTSC

HQ 1440×1080/59.94i 1080/59.94i
NTSCHQ 1440×1080/29.97P 

HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P:59.94i(2-3 
Mova B.))

HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P: 23.98PsF)

1080/23.98PsF
NTSC

SP 1440×1080/59.94i 1080/59.94i
NTSCSP 1440×1080/23.98P

HQ 1280×720/59.94P 1080/59.94i
720/59.94P
NTSC

HQ 1280×720/29.97P

HQ 1280×720/23.98P

DVCAM59.94i SQ/EC 1080/59.94i
NTSCDVCAM29.97P SQ/EC
Sincronização externa



C
onectando dispositivos externos
Para a “Área PAL”
UDF

exFAT

FAT

O ajustamento de fase para o sinal de referência 
também pode ser feito com o “Genlock” 
(página 112) no menu OUTROS.

Notas

• Quando o formato de saída estiver no modo SD e você 
usar um dos formatos de vídeo abaixo, o genlock não 
será possível. Defina o formato de vídeo para modo 
HD.
UDF: HD422 50/720/59.94P, HQ 1280×720/59.94P, 
HD422 50/720/50P, HQ 1280×720/50P
exFAT: XAVC-I 720/59.94P, XAVC-I 720/50P, 
XAVC-L50 720/59.94P, XAVC-L50 720/50P
FAT: HQ 1280×720/59.94P, HQ 1280×720/50P

• Se o sinal de referência estiver instável, o genlock não 
será possível.

• O subportador não está sincronizado.

Sincronizando o código de tempo da sua 
câmera de vídeo com outra unidade
Defina a unidade que fornece o código de tempo 
para um modo no qual a saída do código de tempo 
continue avançando (Modo Clock ou Free Run).

1 Defina o “Código de Tempo” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE TC/UB 
conforme abaixo:
Modo: Predefinição
Execução: Livre Execução

2 Pressione o botão DURATION/TC/U-
BIT (página 12) para que o código de 
tempo seja mostrado na tela.

3 Confirme se a chave TC IN/OUT está 
(página 14) definida para IN, e forneça 
o sinal de vídeo de referência HD ou SD 
para o conector GENLOCK IN no 
código de tempo de referência no 
conector TC IN.

O gerador de código de tempo embutido da 
câmera de vídeo bloqueia o código de tempo de 
referência e a mensagem “EXT-LK” é exibida na 
tela.
Cerca de 10 segundos depois do bloqueio, mesmo 
que o código de tempo de referência de um 
dispositivo externo seja desconectado, o bloqueio 
externo será mantido.

Notas

• Verifique se o código de tempo de referência e o sinal 
de vídeo de referência estão em uma relação de fase 
que cumpra os padrões de código de tempo SMPTE.

• Quando o procedimento acima for concluído, o código 
de tempo será imediatamente sincronizado com o 
código de tempo externo e a indicação de data e hora 
mostrará o valor do código de tempo externo. 
Entretanto, aguarde alguns segundos até que o gerador 
de código de tempo se estabilize antes de gravar.

Formato de vídeo Sinal de referência 
válido

HD422 50/1080/50i 1080/50i
PALHQ 1920×1080/50i

HQ 1440×1080/50i

HD422 50/1080/25P

HQ 1920×1080/25P

HQ 1440×1080/25P

HD422 50/720/50P 1080/50i
720/50P
PAL

HQ 1280×720/50P

HD422 50/720/25P

DVCAM50i SQ/EC 1080/50i
PALDVCAM25P SQ/EC

IMX50/50i SQ/EC

IMX50/25P SQ/EC

Formato de vídeo Sinal de referência 
válido

XAVC-I 1080/50i 1080/50i
PALXAVC-L50 1080/50i

XAVC-L35 1080/50i

XAVC-L25 1080/50i

XAVC-I 1080/25P

XAVC-L50 1080/25P

XAVC-L35 1080/25P

XAVC-I 720/50P 1080/50i
720/50P
PAL

XAVC-L50 720/50P

Formato de vídeo Sinal de referência 
válido

HQ 1920×1080/50i 1080/50i
PALHQ 1920×1080/25P

HQ 1440×1080/50i

HQ 1440×1080/25P

SP 1440×1080/50i

HQ 1280×720/50P 1080/50i
720/50P
PAL

HQ 1280×720/25P

DVCAM50i SQ/EC 1080/50i
PALDVCAM25P SQ/EC
Sincronização externa 127
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• Se a frequência do sinal de vídeo de referência e a 
frequência de quadro não forem iguais, não é possível 
bloquear e a câmera de vídeo não funcionará 
apropriadamente. Nesse caso, o código de tempo não 
será corretamente bloqueado para o código de tempo 
externo.

• Quando a conexão for removida, o avanço do código 
de tempo pode substituir um quadro por uma hora em 
relação ao código de tempo de referência.

Para liberar a sincronização de código de tempo 
externo
Mude a configuração “Código de Tempo” no 
menu CONFIGURAÇÕES DE TC/UB, ou 
configura a câmera para DESLIG.
A sincronização externa também é liberada 
quando você começar a gravar em um modo de 
gravação especial (Câmera Lenta ou Rápida, 
Frame Rec ou Interval Rec).

Sincronizando o código de tempo de 
outra unidade com a sua câmera de 
vídeo

1 Especifique o código de tempo da sua 
câmera com o “Código de Tempo” e O 
“Formato TC” (página 51).

2 Confirme se a chave IN/OUT está 
(página 14) definida para OUT e 
conecte o conector TC OUT e o conector 
VIDEO OUT (página 14) com a entrada 
de código de tempo e a entrada do sinal 
de referência da outra unidade, 
respectivamente.

O código de tempo a ser gerado do conector TC 
OUT depende da configuração de “Saída TC” no 
“Código de Tempo” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE TC/UB. Se a “Saída 
TC” estiver definida para “Gerador,” o código de 
tempo gerado pelo gerador de código de tempo da 
câmera de vídeo é fornecido durante a gravação e 
reprodução. Se a “Saída TC” estiver definida para 
“Auto,” o código de tempo gerado pelo gerador 
de código de tempo é fornecido durante a 
gravação e o sobreposto com o sinal de vídeo é 
fornecido durante a reprodução.

Quando a unidade de controle remoto opcional 
RM-B170 está conectada, diversas configurações 
da câmera de vídeo podem ser realizadas no 
dispositivo de controle remoto.

Observação

RM-B750 não pode ser utilizada.

Conexão
Antes da conexão, defina “Sel RM/USB A” 
(página 120) do menu OUTROS como 
“Remoto.”

Notas

• Nenhum sinal pode sair do conector VÍDEO 
nesta configuração.

• A informação de caractere não pode ser saída, 
independentemente da configuração “Saíd. 
Sup. SDI/HDMI/Vídeo”.

Usando o cabo remoto (10 m) fornecido com o 
dispositivo de controle remoto, conecte entre o 
conector REMOTE da câmera de vídeo e o 
conector de câmera do dispositivo de controle 
remoto.
Quando você ligar a câmera de vídeo depois da 
conexão, a câmera de vídeo entra no modo 
Controle Remoto.

Ajustando a câmera de vídeo na Unidade 
de Controle Remoto
Ligue a câmera de vídeo colocando o botão de 
energia em ON.
A função Perfil de Imagem é ativada, 
selecionando automaticamente o Perfil de 
Imagem 6.
A partir deste status, você pode executar 
operações de gravação e de menu usando os 
interruptores ou controles da Unidade de controle 
remoto.

Para ver as funções que podem ser controladas na 
Unidade de Controle Remoto, consulte “Funções 
operáveis por meio do conector REMOTE” na 
página 130.

Operando por meio do 
conector REMOTE
Operando por meio do conector REMOTE



C
onectando dispositivos externos
Notas

• As operações de Controle Remoto não podem 
ser executadas se a conexão USB para a câmera 
de vídeo estiver ativada.

• Não conecte ou desconecte a Unidade de 
Controle Remoto quando a câmera de vídeo 
estiver ligada.

• Os seguintes controles da câmera de vídeo 
ficam inoperantes quando a Unidade de 
Controle Remoto estiver conectada.
—Botão GAIN
—Botão WHITE BAL
—Botão SHUTTER
—Botão BARS/CAM
—Botão WHT BAL
—Botão FULL AUTO

• A operação direta do menu da câmera de vídeo 
estará desativada quando a Unidade de Controle 
Remoto estiver conectada.

• O valor de frequência ECS mostrado na 
Unidade de Controle Remoto pode ser um 
pouco diferente deste na câmera de vídeo.

Liberando o modo de Controle Remoto
Desligue a câmera de vídeo e desconecte o 
dispositivo de controle remoto.
As configurações nos controles na câmera de 
vídeo serão válidos.

No modo Controle Remoto,  (o ícone para o 
menu Perfil de Imagem) é mostrado na parte 
inferior com os ícones de menu de Configuração, 
permitindo que você selecione o menu Perfil de 
Imagem nesta ela.

Nota

Os itens do menu que não puderem ser definidos 
no modo Controle Remoto estarão sombreados e 
não podem ser selecionados.

Operando o menu na RM-B170
Primeiro, coloque o botão de energia em ON.

1 Defina o botão DISPLAY para MENU.

O menu da câmera de vídeo aparece na tela 
do monitor conectada por meio do conector 
MONITOR da RM-B170.

2 Selecione e defina os itens do menu 
usando o botão MENU SELECT e o 
botão CANCEL/ENTER.

3 Quando as configurações estiverem 
concluídas, defina o botão DISPLAY 
para ON ou OFF para sair do menu.

Para saber detalhes das operações RM-B170, 
consulte o Manual de Operação da RM-B170.

Operando a gravação em câmera rápida 
e lenta na unidade de controle remoto
Quando a Unidade de Controle Remoto estiver 
conectada, a seleção de “Mov S&Q” estará 
ativada no menu CONFIGURAÇÕES DA 
CÂMERA e a gravação em câmera rápida e lenta 
na Unidade de Controle Remoto é possível.
Antes de começar a gravar em câmera lenta ou 
rápida, faça as configurações necessárias no 
menu.

1 Selecione “Mov S&Q” no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA.

2 Defina a “Config.” para “Lig.”.

A câmera de vídeo entra no modo de câmera 
lenta e rápida.

3 Selecione a taxa de quadros para 
gravação com “Taxa de Quadros.”

4 Pressione o botão VTR/START STOP.

A gravação em câmera lenta e rápida 
começa.

Para parar a gravação
Pressione o botão VTR/START STOP.

Para cancelar o modo de câmera lenta e rápida
Defina “Config.” da “Mov S&Q” no menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA para 
“Desl.”.

Operando os menus da câmera de 
vídeo

PP
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C
onectando dispositivos externos
As funções a seguir podem ser executadas 
utilizando os controles ou botões da unidade de 
controle remoto.

RM-B170

1) Quando você pressionar o botão CALL na RM-B170, 
a mensagem “CALL” é exibida no visor da câmera de 
vídeo.

Funções operáveis por meio do conector REMOTE

Função Operação na câmera de vídeo Operação na 
RM-B170

Menu ON/OFF Botão MENU sim

Seleção de ganho mestre Botão GAIN sim

Ajuste de ganho Menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA c 
Aj. Ganho

sim

Seleção de ganho por etapa sim

Saída do sinal da barra de cores 
ON/OFF

Botão CAM/BAR sim

Obturador ON/OFF Chave do SHUTTER + Menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA c 
Obturador

sim

Seleção de velocidade do 
obturador

Menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA c 
Obturador

sim

ECS ON/OFF Chave do SHUTTER + Menu 
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA c 
Obturador

sim

Seleção de frequência ECS Menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA c 
Obturador

sim

Proporção de Branco Automático Botão AUTO W BAL sim

Proporção de Preto Automático Menu CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA c 
Proporção de preto automático

sim

Ajustes de nível de branco R/B sim

Ajustes de nível de preto R/B sim

Seleção de memória de proporção 
de branco

Botão WHITE BAL sim

Rastreamento automático de 
branco ON/OFF

Botão Assignable (com “ATW” atribuído) sim

Iniciar/Parar gravação Botão REC START/STOP sim

Rev. Grav. Botão REC REVIEW (PMW-300K1)
Botão RET (PMW-300K2)

sim

Parar Revisão da Gravação Botão STOP sim

Sinal de chamar ON/OFF1) sim

Gravação de marca de captura 1 Botão de SHOTMARK 1 sim

Gravação de marca de captura 2 Botão de SHOTMARK 2 sim

Indicação de Mistura Fixa ON/
OFF

Botão Assignable
(Função Mistura Fixa atribuída)

sim
Operando por meio do conector REMOTE



C
onectando dispositivos externos
Ajustes das funções da lente
Quando a lenta fornecida ou opcional for usada, 
as seguintes funções também podem ser 
controladas na Unidade de Controle Remoto.

RM-B170

1) Quando a função for ajustada/operada na RM-B170, 
a operação/ajuste na câmera de vídeo estará 
desabilitada.

Função Operação na lente Operação na 
RM-B170

Ajuste de foco1) Anel de focagem sim

Operação de zoom1) Anel de zoom sim

Ajuste de íris Anel de íris sim

Close de íris

Alternando entre íris automática e 
manual 

Interruptor IRIS sim
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C
onectando dispositivos externos
Ajustes dos perfis de imagem
O menu Perfil de Imagem da câmera de vídeo 
pode ser operado na Unidade de Controle Remoto 
da mesma maneira que na câmera de vídeo. Além 
disso, alguns itens do menu Perfil de Imagem 
também podem ser ajustados usando os menus ou 
controles na Unidade de Controle Remoto.

Para saber detalhes das operações do dispositivo de 
controle remoto, consulte o Manual de Operação do 
dispositivo.

Notas

• O seguinte menu e operações de botão/chave na 
Unidade de Controle Remoto estão habilitados 
quando o menu da câmera de vídeo não for 
exibido.
As mudanças passam a ser válidas e refletidas 
no menu Perfil de Imagem.

• Se os botões de controle na Unidade de 
Controle Remoto estiverem definidos para o 
modo Absoluto, os itens correspondentes não 
podem ser mudados no menu Perfil de Imagem.

RM-B170

Item Perfil de Imagem Operação na 
RM-B170

Matriz Config. sim

Nível sim

R-G, R-B, G-R, G-B, B-R, B-G sim

Detalhe Config. sim

Nível sim

Frequência sim

Nitidez sim

Proporção H/V sim

Limitador Branco sim

Limitador Preto sim

Nível APT da articulação sim

Detalhe do Tom da Pele Config. sim

Nível sim

Indicação de área sim

Saturação sim

Fase sim

Largura sim

Articulação Config. sim

Articulação Auto sim

Ponto sim

Inclinação sim

Nível SAT Articulação sim

Gama Nível sim

Selecionar sim

Preto sim

Gama Preto sim

SAT Tecla Inferior sim
Operando por meio do conector REMOTE



A
pêndices
Uso e armazenamento

Proteja a unidade contra choques fortes
• Os mecanismos internos ou a carcaça podem 

sofrer danos.
• Se um acessório montado no calço de acessório 

for sujeito a um choque forte, o calço pode ser 
danificado. Nesse caso, suspenda o uso e 
contate seu fornecedor ou um representante de 
atendimento da Sony.

Não cubra a unidade enquanto estiver em 
funcionamento
Cobrir a unidade com um pano, por exemplo, 
pode causar acúmulo excessivo de calor interno.

Após o uso
Sempre gire a chave de energia para OFF.

Antes de guardar a unidade por muito tempo
Remova a bateria.

Segure a unidade pela alça ao transportar
Segure a alça para transportar. Se você segurar a 
unidade por outras partes, como pelo bloco 
frontal do microfone ou o bloco do visor, a 
câmera pode cair, causando ferimento.

Não deixe a câmera com as lentes voltadas para 
o sol
A luz direta do sol pode entrar pelas lentes, ser 
focalizada pela câmera e causar um incêndio.

Entrega

• Remova os cartões de memória antes de 
transportar a unidade.

• Se enviar a unidade por caminhão, navio, 
transporte aéreo ou outro serviço, empacote a 
unidade no pacote de encomenda.

Cuidados com a unidade

Remova poeira e terra das superfícies das lentes 
usando ar comprimido.
Se a carcaça da unidade estiver suja, limpe-a com 
um pano seco macio. Em casos extremos, use um 
pano com um pouco de detergente neutro, depois 
seque a unidade. Não use solventes orgânicos 
como álcool ou tíner, pois essas substâncias 

podem descolorir ou danificar o acabamento da 
unidade.

Em caso de problemas ao operar a unidade
Se você estiver tendo problemas com a unidade, 
contate seu revendedor dos produtos Sony.

O ventilador é uma peça consumível que 
precisa de substituição periódica

A HDD, ventoinha e bateria são peças 
consumíveis que irão necessitar de substituições 
periódicas. 
Ao utilizar a temperatura ambiente, um ciclo de 
substituição normal será de cerca de 5 a 7 anos.
No entanto, este ciclo de substituição representa 
apenas uma orientação geral e não implica que a 
expectativa de vida destas peças esteja garantida. 
Para mais informações sobre a substituição das 
peças, contacte o seu representante.

Locais para usar e guardar

Guarde a unidade em um local nivelado e 
ventilado. Evite usar ou guardar a unidade nos 
seguintes locais:
• No calor ou frio excessivo (intervalo de 

temperatura de operação: 0ºC a 40ºC)
Lembre-se de que no verão, em climas quentes, 
a temperatura interna de um carro com as 
janelas fechadas pode exceder 50ºC.

• Em locais úmidos ou com poeira
• Locais onde a unidade pode estar exposta à 

chuva
• Locais sujeitos a vibrações violentas
• Próximo a campos magnético fortes
• Próximo a transmissores de rádio e TV que 

produzam campos eletromagnéticos fortes.
• Sob luz direta do sol ou próximo a aquecedores 

por longos períodos de tempo

Para prevenir interferência eletromagnética de 
aparelhos portáteis de comunicação
O uso de telefones portáteis e outros aparelhos de 
comunicação próximo a esta unidade pode causar 
defeitos e interferência com sinais de áudio e 
vídeo.

Apêndices

Observações importantes para operação
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Recomendamos que os aparelhos portáteis de 
comunicação próximos da unidade sejam 
desligados.

Observações sobre feixes de laser
Feixes de luz laser podem danificar os sensores de 
imagem CMOS. Se você gravar uma cena que 
inclui um feixe laser, não deixe que o feixe seja 
apontado diretamente para as lentes da câmera.

Sobre os painéis LCD

A tela LCD montada neste aparelho é fabricada 
com tecnologia de alta precisão, permitindo uma 
taxa de píxeis funcionais de 99,99%. Assim, uma 
proporção muito pequena de píxeis pode ficar 
“presa”, ou sempre desativada (preto), sempre 
ativada (vermelho, verde ou azul) ou piscando. 
Além disso, quando se faz uma utilização durante 
um período de tempo prolongado, devido às 
características físicas do visor de cristais líquidos, 
estes píxeis “presos” podem aparecer 
simultaneamente. Estes problemas não 
constituem uma anomalia. Atente para que 
nenhum destes problemas tenha qualquer efeitos 
nos dados gravados. 

Sobre a condensação

Se o aparelho for transportado repentinamente de 
um local frio para um local quente ou se a 
temperatura ambiente aumentar subitamente, 
umidade poderá formar-se na superfície exterior 
do aparelho e/ou no interior do mesmo. Isso 
chama-se condensação. Caso haja condensação, 
desligue o aparelho e aguarde até a condensação 
se dissipar antes de operar o aparelho. Operar o 
aparelho com umidade presente poderá 
danificá-lo. 

Fenômenos específicos dos sensores de 
imagem CMOS

Os seguintes fenômenos que podem ocorrer nas 
imagens são específicos dos sensores de imagem 
CMOS (Semicondutor Metal-Óxido 
Complementar).
Eles não indicam defeito.

Pontos brancos
Apesar dos sensores de imagem CMOS serem 
produzidos com tecnologia de precisão, alguns 
pontos brancos podem ser gerados na tela em 
casos raros, devido a raios cósmicos, etc.

Isso está relacionado ao princípio dos sensores de 
imagem CMOS e não é um defeito.
Os pontos brancos tendem a ser vistos 
principalmente nos seguintes casos: 
• ao operar em um ambiente de alta temperatura
• ao aumentar o ganho principal (sensibilidade)
• ao operar em modo Obturador Lento

Serrilhamento
Quando padrões, faixas e linhas bem definidas 
forem filmadas, elas podem parecer denteadas ou 
cintilantes.

Cintilância
Se você estiver gravando sob luz produzida por 
tubos de descarga, como lâmpadas fluorescentes, 
de sódio ou vapor de mercúrio, a tela pode 
cintilar, as cores podem variar ou as faixas 
horizontais podem parecer distorcidas. 

Nesses casos, configure a função Red. Cint. para 
o modo Auto (página 51).
Em alguns casos, tais fenômenos podem não 
melhorar co a função Red. Cint.
Recomendamos configurar a velocidade do 
obturador eletrônico como 1/100 seg. em áreas de 
50Hz e 1/60 em áreas de 60Hz.

Plano focal
Devido às características dos elementos de 
captura (sensores CMOS) para a leitura dos sinais 
de vídeo, indivíduos cruzando a tela rapidamente 
podem parecer levemente inclinados.

Unidade de flash
A luminescência no topo e no fundo da tela pode 
mudar ao filmar um feixe de luz ou uma fonte 
luminosa que pisca rapidamente.

Observação sobre o visor

As imagens no visor podem ser distorcidas pelas 
seguintes operações:
• Alteração do formato de vídeo
• Rev. Grav.
• Iniciar reprodução pela tela de miniatura
• Inverter o visor
• Mudar a tela Foco Expandido
Observações importantes para operação
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Fragmentação

Se as imagens não puderem ser gravadas/
reproduzidas adequadamente, tente formatar a 
mídia de gravação.
Ao repetir a gravação/reprodução da imagem com 
certa mídia de gravação por um longo período, os 
arquivos da mídia podem se fragmentar, 
impedindo a gravação/armazenagem correta. 
Nesse caso, faça um backup dos clipes e conduza 
a formatação da mídia usando “Form. Mí.” 
(página 116) no menu OUTROS.
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Formatos de saída do conector SDI OUT

Os sinais digitais em série do conector SDI OUT são produzidos dependendo das definições no menu de 
configurações e do formato do clipe que está sendo reproduzido.
O formato de saída é convertido ao usar as configurações do seguinte gráfico.

Notas

• Quando o formato é Modo UDF HD, Modo exFAT ou Modo FAT HD e “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO estiver definido em “SD SDI e SD HDMI i”, um sinal SD convertido para baixo é a 
saída.

• Quando “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO estiver configurado como diferente 
de “HD SDI & HD HDMI” ou “SD SDI & SD HDMI i,” os sinais não serão produzidos pelo conector SDI OUT.

Ao gravar (ou ficar em modo de espera para gravar)/Durante a reprodução do clipe

1)59.94i fornecido através da redução do 2-3 do 23.98P.
2)59.94i fornecido através da conversão de 59.94P.
3)59.94P fornecido pela produção de cada quadro do 29.97P duas vezes.
4)59.94P fornecido pela repetição de cada quadro do 23.98P duas ou três vezes.
5)50i fornecido através da conversão do 50P.
6)50P fornecido pela produção de cada quadro do 25P duas vezes.

Formatos e limitações de saída

Formatos de Vídeo e Sinais de Saída

Ao gravar: “Form.” em 
“Sistema” no menu 
OUTROS
Ao reproduzir: Formato 
de vídeo da reprodução

Formato de saída
Configurar “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE 

VÍDEO

HD SDI & HD HDMI SD SDI & SD HDMI i

HD422 50/1080/23.98P
XAVC-I 1080/23.98P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/23.98P
HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P:59.94i(2-3 Mova 
B.))

1920×1080/59.94i 1) SD/59.94i 1)

SP 1440/23.98P 1920×1080/59.94i 1) SD/59.94i 1)

HD422 50/720/59.94P
XAVC-I 720/59.94P
XAVC-L50 720/59.94P
HQ 1280×720/59.94P

1280×720/59.94P SD/59.94i 2)

HD422 50/720/29.97P
HQ 1280×720/29.97P

1280×720/59.94P 3) SD/29.97PsF

HD422 50/720/23.98P
HQ 1280×720/23.98P

1280×720/59.94P 4) SD/59.94i 1)

HD422 50/720/50P
XAVC-I 720/50P
XAVC-L50 720/50P
HQ 1280×720/50P

1280×720/50P SD/50i 5)

HD422 50/720/25P
HQ 1280×720/25P

1280×720/50P 6) SD/25PsF
Formatos e limitações de saída
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Quando a tela de miniatura for exibida

1)59.94i fornecido através da redução do 2-3 do 23.98P.
2)50i fornecido através da conversão do 50P.

“Form.” em “Sistema” no 
menu OUTROS

Formato de saída
Configurar “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE 

VÍDEO

HD SDI & HD HDMI SD SDI & SD HDMI i

HD422 50/1080/23.98P
XAVC-I 1080/23.98P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/23.98P
HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P:59.94i(2-3 Mova 
B.))

1920×1080/59.94i 1) SD/59.94i

HD422 50/720/50P
XAVC-I 720/50P
HQ 1280×720/50P

1280×720/50P SD/50i 2)
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Formatos de saída pelo conector HDMI OUT

Os sinais digitais em série do conector HDMI OUT são produzidos dependendo das definições no menu 
de configurações e do formato do clipe que está sendo reproduzido.
O formato de saída é convertido ao usar as configurações do seguinte gráfico.

Nota

Quando o formato é Modo UDF HD, Modo exFAT ou Modo FAT HD e “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu 
CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO estiver definido em “SD SDI e SD HDMI i”, um sinal SD convertido para baixo é a 
saída.

Ao gravar (ou ficar em modo de espera para gravar)/Durante a reprodução do clipe

1)59.94i fornecido através da redução do 2-3 do 23.98P.
2)Apenas ao gravar (ou ficar em modo de espera para gravar).
3)59.94i fornecido através da conversão de 59.94P.
4)59.94P fornecido pela produção de cada quadro do 29.97P duas vezes.
5)59.94P fornecido pela repetição de cada quadro do 23.98P duas ou três vezes.
6)50i fornecido através da conversão do 50P.
7)50P fornecido pela produção de cada quadro do 25P duas vezes.

Ao gravar: “Form.” em 
“Sistema” no menu 
OUTROS
Ao reproduzir: Formato 
de vídeo da reprodução

Formato de saída
Configurar “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE 

VÍDEO

HD SDI & HD HDMI
HD HDMI & HDV

SD SDI & SD HDMI i
SD HDMI i & HDV
SD HDMI i & DVCAM

SD HDMI P & HDV
SD HDMI P

HD422 50/1080/23.98P
XAVC-I 1080/23.98P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/23.98P
HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P:
59.94i(2-3 Mova B.))

1920×1080/59.94i 1) SD/59.94i 1) SD/59.94P

SP 1440/23.98P 2) 1920×1080/59.94i 1) SD/59.94i 1)

HD422 50/720/59.94P
XAVC-I 720/59.94P
XAVC-L50 720/59.94P
HQ 1280×720/59.94P

1280×720/59.94P SD/59.94i 3)

HD422 50/720/29.97P
HQ 1280×720/29.97P

1280×720/59.94P 4) SD/29.97PsF

HD422 50/720/23.98P
HQ 1280×720/23.98P

1280×720/59.94P 5) SD/59.94i 1)

HD422 50/720/50P
XAVC-I 720/50P
XAVC-L50 720/50P
HQ 1280×720/50P

1280×720/50P SD/50i 6) SD/50P

HD422 50/720/25P
HQ 1280×720/25P

1280×720/50P 7) SD/25PsF
Formatos e limitações de saída
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Quando a tela de miniatura for exibida

1)59.94i fornecido através da redução do 2-3 do 23.98P.

Formatos de saída pelo conector VIDEO OUT

Os sinais de saída do conector VIDEO OUT podem ser os sinais HD-Y do conector SDI OUT/HDMI 
OUT (ao produzir sinal HD pelo conector SDI OUT ou pelo conector HDMI OUT), ou o sinais compostos 
analógicos (ao produzir sinal SD pelo conector SDI OUT ou pelo conector HDMI OUT).
Os sinais de clipes gravados em um sistema diferente na configuração de “País” em “Sistema” no menu 
OUTROS são convertidos para as seguintes taxas de quadros para reprodução simplificada antes da 
produção.

Ao reproduzir clipes gravados com o sistema PAL enquanto “País” estiver configurado como “Área 
NTSC/Área NTSC(J).”

Alguns quadros podem se repetir devido à conversão de taxa de quadros.

“Form.” em “Sistema” no 
menu OUTROS

Formato de saída
Configurar “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE 

VÍDEO

HD SDI & HD HDMI
HD HDMI & HDV

SD SDI & SD HDMI i
SD HDMI i & HDV
SD HDMI i & DVCAM

SD HDMI P & HDV
SD HDMI P

HD422 50/1080/23.98P
XAVC-I 1080/23.98P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/23.98P
HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P
(Saída 23.98P:
59.94i(2-3 Mova B.))

1920×1080/59.94i 1) SD/59.94i SD/59.94P

Formato de vídeo da 
reprodução

Formato de saída de VIDEO OUT
HD-Y Composto analógico

HD422 50/1080/50i
XAVC-I 1080/50i
XAVC-L50 1080/50i
XAVC-L35 1080/50i
XAVC-L25 1080/50i
HQ 1920×1080/50i
HQ 1440×1080/50i
SP 1440×1080/50i

1920×1080/60i SD/59.94i

HD422 50/1080/25P
XAVC-I 1080/25P
XAVC-L50 1080/25P
XAVC-L35 1080/25P
HQ 1920×1080/25P
HQ 1440×1080/25P

1920×1080/30PsF SD/29.97PsF

HD422 50/720/50P
XAVC-I 720/50P
XAVC-L50 720/50P
HQ 1280×720/50P

1280×720/60P SD/59.94i

HD422 50/720/25P
HQ 1280×720/25P

SD/29.97PsF
Formatos e limitações de saída 139



140

A
pêndices
Ao reproduzir clipes gravados com o sistema NTSC enquanto “País” estiver configurado como “Área 
PAL.”

Alguns quadros podem ser excluídos devido à conversão de taxa de quadros.

DVCAM50i SQ/EC Não é possível reproduzir Não é possível reproduzir

DVCAM25P SQ/EC

IMX50/50i SQ/EC

IMX50/25P SQ/EC

Formato de vídeo da 
reprodução

Formato de saída de VIDEO OUT
HD-Y Composto analógico

Formato de vídeo da 
reprodução

Formato de saída de VIDEO OUT
HD-Y Composto analógico

HD422 50/1080/59.94i
XAVC-I 1080/59.94i
XAVC-L50 1080/59.94i
XAVC-L35 1080/59.94i
XAVC-L25 1080/59.94i
HQ 1920×1080/59.94i
HQ 1440×1080/59.94i
SP 1440×1080/59.94i

1920×1080/49.95i SD/50i

HD422 50/1080/29.97P
XAVC-I 1080/29.97P
XAVC-L50 1080/29.97P
XAVC-L35 1080/29.97P
HQ 1920×1080/29.97P
HQ 1440×1080/29.97P

1920×1080/24.97PsF SD/25PsF

HD422 50/1080/23.98P
XAVC-I 1080/23.98P
XAVC-L50 1080/23.98P
XAVC-L35 1080/23.98P
HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P
SP 1440×1080/23.98P

HD422 50/720/59.94P
XAVC-I 720/59.94P
XAVC-L50 720/59.94P
HQ 1280×720/59.94P

1280×720/49.95P SD/50i

HD422 50/720/29.97P
HQ 1280×720/29.97P

SD/25PsF

HD422 50/720/23.98P
HQ 1280×720/23.98P

DVCAM59.94i SQ/EC Não é possível reproduzir Não é possível reproduzir

DVCAM29.97P SQ/EC

IMX50/59.94i SQ/EC

IMX50/29.97P SQ/EC
Formatos e limitações de saída
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Formatos de saída pelo conector i.LINK I/O

Os sinais digitais em série do conector i.LINK I/O são produzidos nos seguintes formatos dependendo das 
definições no menu de configurações e do formato do clipe que está sendo reproduzido.

Nota

Quando “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO estiver configurado como “HD SDI & 
HD HDMI,” “SD SDI & SD HDMI i” ou “SD HDMI P,” os sinais não serão produzidos pelo conector i.LINK I/O.

Ao gravar (ou ficar em modo de espera para gravar)/Ao reproduzir um clipe

1)59.94i fornecido através da redução do 2-3 do 23.98P.
2)59.94i fornecido através da conversão de 59.94P.
3)50i fornecido através da conversão do 50P.

Ao gravar: “Form.” em 
“Sistema” no menu 
OUTROS
Ao reproduzir: Formato 
de vídeo da reprodução

Formato de saída
Configurar “Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O” no menu CONFIGURAÇÕES DE 

VÍDEO

HD HDMI & HDV
SD HDMI i & HDV
SD HDMI P & HDV

SD HDMI i & DVCAM

HQ 1920×1080/59.94i
HQ 1440×1080/59.94i

Sem sinal SD/59.94i

HQ 1920×1080/29.97P
HQ 1440×1080/29.97P

SD/29.97PsF

HQ 1920×1080/23.98P
HQ 1440×1080/23.98P

Sem sinal

SP 1440×1080/59.94i 1440×1080/59.94i SD/59.94i

SP 1440×1080/23.98P 1440×1080/59.94i 1) SD/59.94i 1)

HQ 1280×720/59.94P Sem sinal SD/59.94i 2)

HQ 1280×720/29.97P SD/29.97PsF

HQ 1280×720/23.98P Sem sinal

DVCAM59.94i SQ/EC SD/59.94i

DVCAM29.97P SQ/EC SD/29.97PsF

HQ 1920×1080/50i
HQ 1440×1080/50i

Sem sinal SD/50i

HQ 1920×1080/25P
HQ 1440×1080/25P

SD/25PsF

SP 1440×1080/50i 1440×1080/50i SD/50i

HQ 1280×720/50P Sem sinal SD/50i 3)

HQ 1280×720/25P SD/25PsF

DVCAM50i SQ/EC SD/50i

DVCAM25P SQ/EC SD/25PsF
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As saídas da câmera são limitadas pelo menu de configurações da seguinte maneira:
×: sem sinal

Limitações de entradas/saídas

Configuração do menu Saída Entrada
Sistema Sel. SDI/

HDMI/
i.LINK I/O

SDI 
OUT

HDMI 
OUT

i.LINK VIDEO 
OUT

i.LINK
F.Sys. HD/SD

UDF/exFAT HD HD SDI & HD 
HDMI

HD HD × HD-Y ×

SD SDI & SD 
HDMI i

SD SD × Composto ×

HD HDMI & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI P & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
DVCAM

× × × × ×

SD HDMI P × SD-P × × ×

Desligado × × × Composto ×

FAT HD/HQ HD SDI & HD 
HDMI

HD HD × HD-Y ×

SD SDI & SD 
HDMI i

SD SD × Composto ×

HD HDMI & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI P & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
DVCAM

× SD DVCAM Composto DVCAM

SD HDMI P × SD-P × × ×

Desligado × × × Composto ×

HD/SP HD SDI & HD 
HDMI

HD HD × HD-Y ×

SD SDI & SD 
HDMI i

SD SD × Composto ×

HD HDMI & 
HDV

× HD HDV HD-Y HDV

SD HDMI i & 
HDV

× SD HDV Composto HDV

SD HDMI P & 
HDV

× SD-P HDV × HDV

SD HDMI i & 
DVCAM

× SD DVCAM Composto DVCAM

SD HDMI P × × × × ×

Desligado × × × Composto ×
Formatos e limitações de saída
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UDF SD HD SDI & HD 
HDMI

× × × × ×

SD SDI & SD 
HDMI i

SD SD × Composto ×

HD HDMI & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI P & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
DVCAM

× × × × ×

SD HDMI P × × × × ×

Desligado × × × Composto ×

FAT HD SDI & HD 
HDMI

× × × × ×

SD SDI & SD 
HDMI i

SD SD × Composto ×

HD HDMI & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI P & 
HDV

× × × × ×

SD HDMI i & 
DVCAM

× SD DVCAM Composto DVCAM

SD HDMI P × × × × ×

Desligado × × × Composto ×

Configuração do menu Saída Entrada
Sistema Sel. SDI/

HDMI/
i.LINK I/O

SDI 
OUT

HDMI 
OUT

i.LINK VIDEO 
OUT

i.LINK
F.Sys. HD/SD
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Defina os dados em arquivos lentes “Arquivo 
LENTE” no menu de configuração (página 108).
Você pode definir os dados a seguir e salvá-los 
como um arquivo de lente.

Consulte “Operações básicas do menu” (página 89) 
para obter detalhes sobre as operações do menu.

Salvar arquivos de lente

Insira um cartão de memória SxS no slot de cartão 
de memória, ou conecte memória USB no 
conector USB (tipo A), em seguida proceda da 
seguinte forma.

Consulte “Operações básicas do menu” (página 89) 
para obter detalhes sobre as operações do menu.

1 Selecione “Arquivo LENTE” no menu 
de configuração.

2 Selecione “Armazenar Mem”, 
“Armazenar SxS”, ou “Armazenar 
USB” usando o joystick ou o botão jog e 

pressione o botão SEL/SET ou o botão 
jog.
Selecione “Armazenar Mem” se desejar 
salvar os dados na memória interna da 
câmera, selecione “Armazenar SxS” se 
desejar salvar os dados em um cartão de 
memória SxS, ou selecione “Armazenar 
USB” se desejar salvar os dados em uma 
memória USB.

3 Para salvar, selecione “Exec.”, em 
seguida pressione o botão SEL/SET ou 
o botão jog.
Para cancelar a gravação, selecione 
“Canc.”, em seguida, pressione o botão 
SEL/SET ou jog dial.
Se você selecionar “Exec.”, uma caixa de 
listagem de números de arquivos de lentes 
será exibida. Os números dos arquivos onde 
“Nenhum arquivo” é exibido estão números 
do arquivos vazios.

4 Selecione o número do arquivo no qual 
deseja salvar os dados, em seguida 
pressione o botão SEL/SET ou o botão 
jog.
Uma mensagem de confirmação é exibida.

5 Para salvar, selecione “Exec.”, em 
seguida pressione o botão SEL/SET ou 
o botão jog.
Para cancelar a gravação, selecione 
“Canc.”, em seguida, pressione o botão 
SEL/SET ou jog dial.
Se tiver selecionado “Armazenar SxS” no 
passo 2, as luzes de ACCESS se acenderão 
na cor vermelha quando você salvar.
Quando os dados forem salvos no cartão de 
memória SxS, uma mensagem de conclusão 
é exibida e a lâmpada ACCESS se apaga, ou 
se acende em verde.

Carregar arquivos de lente

Insira um cartão de memória SxS no slot de cartão 
de memória, ou conecte memória USB no 
conector USB (tipo A), em seguida proceda da 
seguinte forma.

Consulte “Operações básicas do menu” (página 89) 
para obter detalhes sobre as operações do menu.

Salvar e carregar 
arquivos de lente

Definição dos dados do arquivo 
de lente

Configuração de dados Sub-itens
Valores compensação de 
sombreamento de 
modulação V 

Modulação M V

Posição do marcador 
central

Centro H da lente
Centro V da lente

Nível de sinalização Sinalização R da 
lente
Sinalização G da 
lente
Sinalização B da 
lente

Valor de compensação de 
balanço de brancos

Lente Desloc. W-R
Lente Desloc. W-B

Valor de compensação de 
sombreamento de branco

L R/G/B H Serra
L R/G/B H Parábola
L R/G/B V Serra
L R/G/B V Parábola
Salvar e carregar arquivos de lente
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1 Selecione “Arquivo LENTE” no menu 
de configuração.

2 Selecione “Chamar Mem”, “Chamar 
SxS”, ou “Chamar USB” usando o 
joystick ou o botão jog e pressione o 
botão SEL/SET ou o botão jog.
Selecione “Chamar Mem” se desejar 
carregar os dados na memória interna da 
câmera, selecione “Chamar SxS” se desejar 
carregar os dados em um cartão de memória 
SxS, ou selecione “Chamar USB” se desejar 
carregar os dados em uma memória USB.

3 Para carregar, selecione “Exec.”, em 
seguida pressione o botão SEL/SET ou 
o botão jog.
Para cancelar o carregamento, 
selecione “Canc.”, em seguida, 
pressione o botão SEL/SET ou jog dial.
Se você selecionar “Exec.”, uma caixa de 
listagem de arquivos de lentes será exibida. 
Os números dos arquivos onde “Nenhum 
arquivo” é exibido estão números do 
arquivos vazios.

4 Selecione o arquivo desejado e 
pressione o botão SEL/SET ou o botão 
jog.
Uma mensagem de confirmação é exibida.

5 Para carregar, selecione “Exec.”, em 
seguida pressione o botão SEL/SET ou 
o botão jog.
Para cancelar o carregamento, 
selecione “Canc.”, em seguida, 
pressione o botão SEL/SET ou jog dial.
Se tiver selecionado “Chamar SxS” no 
passo 2, as luzes de ACCESS se acenderão 
na cor vermelha quando você carregar.
Quando o arquivo da lente especificada for 
carregado do cartão de memória SxS, uma 
mensagem de conclusão é exibida e a 
lâmpada ACCESS se apaga, ou se acende em 
verde.

Carregar arquivos de lente 
automaticamente

Quando você estiver usando uma lente 
compatível com comunicação serial, é possível 
configurar a câmera para carregar 
automaticamente o arquivo da lente que 
corresponde às definições da lente (função 
Recuperar lente auto).
Para usar a função Recuperar lente auto, defina a 
opção “Arquivo LENTE” > “Chamar Auto” no 
menu de configuração para um dos seguintes.
Desl.: Não utiliza a função Recuperar lente auto.
Lig. (nome da lente): Carrega o arquivo da lente 

que corresponde ao nome do modelo.
Lig. (Número S.): Carrega o arquivo da lente que 

corresponde ao nome do modelo e número de 
série (quando a lente for compatível com 
comunicação do número de série).

Se a lente não for compatível com comunicação 
do número de série, qualquer configuração “Lig.” 
acima carregará o arquivo da lente que 
corresponde ao nome do modelo.
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Esta câmera usa uma bateria reserva para manter 
vários dados de configurações.
Uma bateria de lítio (CR2032) de reserva é 
montada na câmera na fábrica.
A bateria reserva mantém data, horário e código 
de tempo no modo Free Run, mesmo quando não 
houver fornecimento de energia para operação.

Tempo de utilidade da bateria reserva

Quando a tensão da bateria reserva cai, o aviso de 
baixa tensão da bateria reserva surge no visor.
Se o aviso surgir, troque a bateria assim que 
possível.

• A bateria pode explodir sob maus cuidados. 
Não recarregue, não desmonte, nem descarte a 
bateria em fogo.

• Não se deve expor as baterias a calor excessivo 
como luz solar direta, fogo ou situações 
semelhantes.

Perigo de explosão se a bateria for substituída 
incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo 
tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.
Ao descartar a bateria, você deve obedecer à 
legislação da respectiva região ou país.

Substituição da bateria reserva

Notas

• Não se esqueça de girar a chave de energia para OFF 
ao substituir a bateria reserva.

• Cuidado para não deixar cair o parafuso removido 
dentro da câmera.

1 Remova o parafuso da trava da bateria 
reserva (página 14), depois remova a 
tampa. Insira um objeto não metálico, 
como um palito de dentes, na lateral da 
bateria e empurre a bateria para fora 
do compartimento.

O suporte da bateria reserva é exposto 
quando a aba de apoio é puxada para fora.

2 Insira uma nova bateria reserva 
(CR2032) com o símbolo + da bateria 
virado para fora.

3 Prenda a tampa na posição em que 
estava.

Substituição da Bateria 
Reserva

AVISO

CUIDADO
Substituição da Bateria Reserva
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Solução de problemas

Energia

Sintomas Causa Solução

A câmera não liga quando 
você gira a chave de 
energia para ON.

Não há bateria montada e não há 
energia fornecida ao conector DC IN.

Monte uma bateria (página 21) ou conecte o 
aparelho a uma fonte de energia usando o BC-U1 ou 
BC-U2 (página 22).

A bateria está totalmente esgotada. Troque a bateria por uma bateria carregada 
totalmente (página 21).

O fornecimento de 
energia é interrompido 
durante a operação.

A bateria se esgota. Troque a bateria por uma bateria carregada 
totalmente (página 21).

A bateria se esgota 
rapidamente.

A temperatura ambiente está muito 
baixa.

Isso é característica da bateria e não é um defeito.

A bateria não está carregada 
adequadamente.

Recarregue a bateria (página 21).
Se a bateria se esgotar rapidamente, mesmo depois 
de uma recarga completa, pode ser que ela esteja no 
final de seu tempo de utilidade.
Troque a bateria por uma nova.

Gravar/Reproduzir

Sintomas Causa Solução

A gravação não começa 
quando você pressiona o 
botão REC START/STOP.

A chave de energia está apontada 
para OFF.

Gire a chave de energia para ON.

O cartão de memória SxS está 
protegido contra gravação.

Retire a proteção ou troque o cartão por um cartão 
de memória SxS desprotegido.

O cartão de memória SxS está cheio. Troque o cartão por um com espaço suficiente.

O cartão de memória SxS precisa ser 
restaurado.

Restaure o cartão de memória (página 36).

A reprodução não começa 
quando você pressiona o 
botão PLAY.

A chave de energia está apontada 
para OFF.

Gire a chave de energia para ON.

O Controle Remoto IR 
incluso no produto não 
funciona.

A operação por controle remoto está 
desabilitada.

Habilite a operação por controle remoto (página 33).

A bateria do Controle Remoto IR 
está esgotada.

Troque a bateria por uma nova.

Não é possível gravar 
áudio.

Os controles AUDIO LEVEL (CH-1/
CH-2) estão no nível mínimo.

Ajuste os níveis de gravação de áudio com os 
controles AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (página 
52).

O som gravado está 
distorcido.

O nível de áudio está muito alto. Ajuste os níveis de gravação de áudio com os 
controles AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (página 52) 
e grave novamente.

O som gravado tem alto 
nível de ruído.

O nível de áudio está muito baixo. Ajuste os níveis de gravação de áudio com os 
controles AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (página 52) 
e grave novamente.
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Aparelhos externos

Sintomas Causa Solução

O equipamento conectado 
à câmera por uma 
conexão i.LINK não reage 
como esperado. Por 
exemplo, nenhuma 
imagem aparece na tela.

Pode levar tempo até que o 
equipamento conectado reconheça a 
operação.

Aguarde por cerca de 15 segundos. Se o 
equipamento conectado ainda não reagir, siga as 
instruções:
•  Verifique o cabo i.LINK, por exemplo, 

reconectando-o.
• Desligue o equipamento e conecte o cabo 

novamente.
• Troque o cabo i.LINK.
Solução de problemas
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A câmera informa sobre situações onde é necessário aviso, cuidado ou uma checagem de operação através 
de mensagens no visor, das lâmpadas do temporizador e um aviso sonoro.
O aviso sonoro é emitido pelo alto-falante integrado ou pelos fones de ouvido conectados, se houver. O 
volume do aviso sonoro pode ser configurado em “Nível Alarme” em “Saída Áudio” (página 100) no 
menu CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO.

A câmera para de operar depois dos seguintes indicadores.

Quando um dos seguintes indicadores for gerado, siga a seguinte mensagem para resolver o problema.

Indicadores de Erro/Aviso

Indicadores de erro

Indicador de erro 
no visor

Aviso 
Sonoro

Lâmpadas 
do tempo-
rizador

Causa e medidas

E + Código de erro Contínuo Piscando 
rapidamente

A câmera pode estar com defeito. A gravação para mesmo se 
estiver sendo mostrado zREC no visor.
Desligue o aparelho e verifique os equipamentos conectados, 
cabos e mídia. Se não estiverem com defeito, ligue o aparelho 
novamente. Se o erro persistir, consulte a equipe de 
atendimento da Sony.
(Se a energia não puder ser desligada girando a chave de 
energia para OFF, remova a bateria ou a fonte DC IN.)

Indicadores de aviso

Indicador de aviso 
no visor

Aviso 
Sonoro

Lâmpadas 
do tempo-
rizador

Causa e medidas

Mídia Quase Cheia Intermitente Piscando Não há mais espaço livre suficiente no cartão de memória SxS.
Troque o cartão por outro assim que possível.

Mídia Cheia Contínuo Piscando 
rapidamente

Sem espaço livre no cartão de memória SxS. Não é possível 
gravar, copiar ou dividir clipes.
Troque o cartão.

Bateria Quase Esgotada Intermitente Piscando A bateria será esgotada em breve.
Carregue a bateria assim que possível.

Bateria Esgotada Contínuo Piscando 
rapidamente

A bateria se esgotou. Não é possível gravar.
Interrompa a operação e troque a bateria.

Temperatura Elevada Intermitente Piscando A temperatura interna se elevou acima do limite seguro de 
operação.
Suspenda a operação, desligue o aparelho e aguarde até que a 
temperatura se reduza.

Alta tensão Contínua Lampejo 
rápido do 
flash

A tensão CC de entrada aumentou. Verifique o fornecimento 
de alimentação.

Tensão Baixa Intermitente Piscando A tensão em DC IN ficou baixa (etapa 1). 
Verifique o fornecimento de energia.
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Tensão Insuficiente Contínuo Piscando 
rapidamente

A tensão em DC IN está muito baixa (etapa 2). Não é possível 
gravar.
Conecte outra fonte de energia.

Bateria HDD A1) 
Quase Esg.

Intermitente Piscando A carga da bateria do HDD conectado será esgotada em breve.
Troque a bateria assim que possível.

Bateria do HDD A1) 
Esgotada

Contínuo Piscando 
rapidamente

A bateria do HDD conectado se esgotou. Não é possível 
gravar.
Interrompa a operação e troque a bateria.

Desconecte o i.LINK
É necessário reiniciar

Não é possível usar uma conexão i.LINK e uma conexão IFU-
WLM3 ao mesmo tempo. Desligue a alimentação e 
desconecte uma das conexões.

Erro de Bateria
Favor Substituir a 
Bateria

Foi detectado um erro na bateria.
Troque a bateria por uma bateria normal.

Fim da Bateria de 
Reserva
Favor Substituir

A carga restante da bateria reserva não é suficiente.
Troque a bateria por uma nova.

Mídia(A)2) 

Desconhecida
Favor Substituir

Um cartão de memória particionado ou um que contenha 
clipes gravados que excedem o número permitido para a 
câmera é carregado.
Este cartão não pode ser usado com esta câmera. Remova o 
cartão e carregue um compatível.

Erro de Mídia

Mídia(A)2) Precisa ser 
Restaurada

Ocorreu um erro com o cartão de memória. O cartão precisa 
ser restaurado.
Remova o cartão, carregue-o novamente e restaure-o.

Erro de Mídia
Não é Possível Gravar 

na Mídia(A)2)

Não é possível gravar porque o cartão de memória está com 
defeito.
Como pode ser possível reproduzir o conteúdo gravado, 
recomenda-se substituir o cartão por outro depois de copiar os 
clipes, como for necessário.

Erro de Mídia
Não é Possível Utilizar 

Mídia(A)2)

Não é possível nem gravar, nem reproduzir porque o cartão de 
memória está com defeito.
Este cartão não pode ser usado com esta câmera. Substitua o 
cartão.

Serão Trocados Slots 
Brevemente

Este é um aviso avançado de que a câmera mudará do cartão 
de memória atual para outro para poder gravar continuamente.

Sem Clipe Não há clipes no cartão de memória.
Verifique o cartão selecionado.

Não é Possível Utilizar 

Mídia(A)2)

Sistema de Arquivos 
Sem Suporte

Um cartão não formatado ou de outro sistema de arquivo foi 
inserido. Este cartão não pode ser usado com esta câmera. 
Substitua o cartão por outro ou formate-se usando a câmera.

Neste sistema de 
arquivo
Não é Possível Utilizar 

Mídia(A)2)

O cartão de memória inserido é incompatível com o sistema de 
arquivos.
Substitua o cartão, formate-o com a câmera ou mude a 
configuração de “F.Sys.”.

O Mesmo Arquivo Já 
Existe

Substitua Mídia (A)2)

Já existe um clipe com o mesmo nome no cartão de memória 
no qual você deseja copiar.
Substitua o cartão do respectivo slot por outro cartão.

Indicador de aviso 
no visor

Aviso 
Sonoro

Lâmpadas 
do tempo-
rizador

Causa e medidas
Indicadores de Erro/Aviso
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1)B para um HDD conectado no slot B
2) (B) para o cartão no slot B

Incompatibilidade 
Formato Vídeo

A entrada de sinal externo pela conexão i.LINK não pode ser 
gravada porque a configuração “Form.” é diferente do formato 
do sinal de entrada externo.
Altere “Form.” em “Sistema” no menu OUTROS de modo a 
corresponder com o sinal externo.

Entrada Protegida 
Contra Cópia
Não é Possível Gravar

A entrada de sinal externo pela conexão i.LINK não pode ser 
gravada porque o fluxo é protegido contra cópia.
Verifique o sinal de entrada.

Erro de Mídia
Reprodução 
Interrompida

Ocorreu um erro ao ler os dados do cartão de memória e não 
foi possível continuar a reprodução.
Se isso ocorrer com frequência, troque o cartão de memória 
depois de copiar os cliques, conforme necessário.

Erro de Mídia(A)2) Não é possível gravar porque ocorreu um erro no cartão de 
memória.
Se isso ocorrer com frequência, troque o cartão de memória.

Mídia Alcançou Limite 
Regravação 

Substitua Mídia (A)2)

O cartão de memória chegou ao final do tempo de utilidade. 
Faça um backup e substitua o cartão assim que possível. Pode 
não ser possível gravar/reproduzir corretamente se você 
continuar usando o cartão.

Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação 
do cartão de memória.

Alcançado Limite 
Número Clipes
Cópia Concluída para 
123/179

A quantidade máxima de clipes no mesmo cartão de memória 
foi atingida. Não será possível copiar. (xx/xx indica as 
operações de cópia concluídas.)
Substitua o cartão.

Capacidade 
Insuficiente
Cópia Concluída para 
123/179

Não há capacidade de armazenamento suficiente para copiar. 
(xx/xx indica as operações de cópia concluídas.)
Substitua o cartão.

Alcançado o Limite de 
Duplicação
Cópia Concluída para 
123/179

Não é possível copiar porque já existem 10 clipes com o 
mesmo nome que o clipe que você deseja copiar. (xx/xx indica 
as operações de cópia concluídas.)
Substitua o cartão.

Erro Cópia! 
(CANCELAR:Abortar)
Sem Mídia!

Não há um cartão de memória inserido no slot.
Insira um cartão.

Erro Cópia! 
(CANCELAR:Abortar)
Mídia Protegida Contra 
Gravação

O cartão de memória está protegido contra gravação.
Remova o cartão do slot e remova a proteção contra gravação.

Erro Cópia! 
(CANCELAR:Abortar)
Não é Possível Utilizar 

Mídia(A)2)

Foi inserido um cartão de memória que não pode ser usado 
esta câmera.
Substitua o cartão do respectivo slot.

Copiar Arquivos Gerais
NG: Não é Possível 
Copiar

Falha ao copiar um arquivo geral.
Tente novamente.

Incompatibilidade de 
Sistema de Arquivos

Foi inserido um cartão de memória com um sistema de arquivo 
diferente.
Substitua o cartão do respectivo slot, formate-o com a câmera 
ou mude a configuração de “F.Sys.”.

Indicador de aviso 
no visor

Aviso 
Sonoro

Lâmpadas 
do tempo-
rizador

Causa e medidas
Indicadores de Erro/Aviso 151



152

A
pêndices
ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A 
LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES 
AVC PARA USO PESSOAL E NÃO 
COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA

(i) CODIFICAR VÍDEO EM 
CONFORMIDADE COM O PADRÃO AVC E/
OU
(ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA 
SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR 
ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE 
PESSOAL E/OU TENHA SIDO OBTIDO DE 
UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO 
PARA FORNECER VÍDEO AVC.

NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA NEM 
DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA 
QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS JUNTO 
À MPEG LA, L.L.C. VEJA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

QUALQUER USO DESTE PRODUTO ALÉM 
DO USO PESSOAL DE CONSUMIDOR DE 
QUALQUER MANEIRA QUE SIGA O 
PADRÃO MPEG-2 DE ENCODIFICAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES EM VÍDEO PARA PACOTES 
DE MÍDIA É EXPRESSAMENTE PROIBIDO 
SEM UMA LICENÇA SOB AS PATENTES 
CABÍVEIS NO PORTFÓLIO DE PATENTES 
DE MPEG-2, CUJA LICENÇA É 
DISPONIBILIZADA PELA MPEG LA, L.L.C., 
RUA STEELE, 250, SUÍTE 300, DENVER, 
COLORADO 80206.
“PACOTE DE MÍDIA” significa qualquer 
armazenamento de mídia que contenha 
informações em vídeo MPEG-2, como um filme 
em DVD vendido/distribuído para consumidores 
gerais. Gravadores de discos ou vendedores de 
PACOTES DE MÍDIA devem obter licenças para 

seus próprios negócios pela MPEG LA. Contate a 
MPEG LA para obter mais informações. MPEG 
LA. L.L.C., RUA STEELE, 250, SUÍTE 300, 
DENVER, COLORADO 80206
http://www.mpegla.com

Este produto usa fontes de bitmap RICOH 
produzidas e vendidas pela Ricoh Company, Ltd.

Por usar o OpenSSL Toolkit, este produto usa 
programas desenvolvidos pelo OpenSSL Project 
(http://www.openssl.org/).

OpenSSL License
---------------

/*
============================
=======
* Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL 
* Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and 
* binary forms, with or without 
* modification, are permitted provided 
* that the following conditions are met:
*
* 1. Redistributions of source code must 
* retain the above copyright notice, 
* this list of conditions and the 
* following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must 
* reproduce the above copyright 
* notice, this list of conditions and the 
* following disclaimer in the 
* documentation and/or other 
* materials provided with the 
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning 
* features or use of this software must 
* display the following 
* acknowledgment:
* “This product includes software 
* developed by the OpenSSL Project 
* for use in the OpenSSL Toolkit. 

Licenças

Licença de portfólio de patentes 
MPEG-4 AVC

Licença de Portfólio de Patentes 
de Vídeo MPEG-2

Fontes de bitmap

Sobre o OpenSSL
Licenças
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* (http://www.openssl.org/)”
*
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and 
* “OpenSSL Project” must not be used 
* to endorse or promote products 
* derived from this software without 
* prior written permission. For written 
* permission, please contact openssl-
* core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software 
* may not be called “OpenSSL” nor 
* may “OpenSSL” appear in their 
* names without prior written 
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form 
* whatsoever must retain the following 
* acknowledgment:
* “This product includes software 
* developed by the OpenSSL Project 
* for use in the OpenSSL Toolkit 
* (http://www.openssl.org/)”
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 
* THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' 
* AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED 
* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
* LIMITED TO, THE IMPLIED 
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
* AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO 
* EVENT SHALL THE OpenSSL 
* PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE 
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
* OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
* GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
* OR BUSINESS INTERRUPTION) 
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
* TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
* OTHERWISE) 
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
* USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
* ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
* SUCH DAMAGE.
*

============================
=======
*
* This product includes cryptographic 
* software written by Eric Young 
* (eay@cryptsoft.com). This product 
* includes software written by Tim 
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* /

Original SSLeay License
-----------------------

* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young 
* (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL 
* implementation written by Eric Young 
* (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as 
* to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and 
* non-commercial use as long as the 
* following conditions are aheared to. 
* The following conditions apply to all 
* code found in this distribution, be it the 
* RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not 
* just the SSL code. The SSL 
* documentation included with this 
* distribution is covered by the same 
* copyright terms except that the holder 
* is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and 
* as such any Copyright notices in the 
* code are not to be removed.
* If this package is used in a product, 
* Eric Young should be given attribution 
* as the author of the parts of the library 
* used.
* This can be in the form of a textual 
* message at program startup or in 
* documentation (online or textual) 
* provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and 
* binary forms, with or without 
* modification, are permitted provided 
Licenças 153
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* that the following conditions are met:
* 1. Redistributions of source code must 
* retain the copyright notice, this list of 
* conditions and the following 
* disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must 
* reproduce the above copyright 
* notice, this list of conditions and the 
* following disclaimer in the 
* documentation and/or other 
* materials provided with the 
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning 
* features or use of this software must 
* display the following 
* acknowledgement:
* "This product includes 
* cryptographic software written by 
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left 
* out if the rouines from the library 
* being used are not cryptographic 
* related :-).
* 4. If you include any Windows specific 
* code (or a derivative thereof) from 
* the apps directory (application 
* code) you must include an 
* acknowledgement:
* "This product includes software 
* written by Tim Hudson 
* (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 
* ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY 
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
* INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
* THE IMPLIED WARRANTIES OF 
* MERCHANTABILITY AND FITNESS 
* FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
* THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
* OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
* GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
* INTERRUPTION) 
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

* TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
* OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
* EVEN IF ADVISED OF THE 
* POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for 
* any publically available version or 
* derivative of this code cannot be 
* changed. i.e. this code cannot simply 
* be copied and put under another 
* distribution licence [including the GNU 
* Public Licence.]
* /

Este produto utiliza o seguinte software, lançado 
sob licença MIT.

jQuery JavaScript Library v1.7.2 
http://jquery.com/ 
Copyright 2011, John Resig

Sizzle.js 
http://sizzlejs.com/ 
Copyright 2011, The Dojo Foundation 
Date: Wed Mar 21 12:46:34 2012 -0700

Licença MIT

Permission is hereby granted, free of charge, to 
any person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the "Software"), 
to deal in the Software without restriction, 
including without limitation the rights to use, 
copy, modify, merge, publish, distribute, 
sublicense, and/or sell copies of the Software, and 
to permit persons to whom the Software is 
furnished to do so, subject to the following 
conditions:

The above copyright notice and this permission 
notice shall be included in all copies or substantia 
portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND 

Sobre o JQuery,Sizzle.js
Licenças
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NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR 
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE.

Massa
Aprox. 2,2 kg (Só corpo)

PMW-300K1
Aprox. 3,9 kg (Com lente, proteção de 

lente, visor, bateria BP-U30, cartão de 
memória SxS)

PMW-300K2
Aproximadamente 4,4 kg (Com a lente, 

adaptador de montagem de lente, capa 
de lente, visor, bateria BP-U30, cartão 
de memória SxS)

Dimensões

PMW-300K1
Aprox. L275mm × A239mm × 

P384mm 
(Com lente, proteção de lente e visor. 
Não incluindo peças de extrusão).

PMW-300K2
Aprox. L279mm × A239mm × 

P424mm 
(Com a lente, adaptador de montagem 
de lente, capa de lente e visor. Não 
incluindo as peças de extrusão.)

Requisitos de alimentação
ENTRADA CC: 12 V 
Bateria: 11 V até 17 V 

Consumo de energia
Aprox. 20 W (durante gravação, com 

visor, I/O Selecionar: Desligado)
Aprox. 23,5 W (durante gravação, com 

visor, com RM-B170, I/O Selecionar: 
HD SDI e HD HDMI)

Temperatura de funcionamento
0°C ~ +40°C

Temperatura em armazenamento
–20°C ~ +60°C

Especificações

Geral
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Tempo de funcionamento da bateria
Aprox. 1,2 horas com bateria BP-U30 

(durante gravação, com visor, I/O 
Selecionar: Desligado)

Aprox. 2,4 horas com bateria BP-U60/
BP-U60T (durante gravação, com 
visor, I/O Selecionar: Desligado)

Aprox. 3,6 horas com bateria BP-U90 
(durante gravação, com visor, I/O 
Selecionar: Desligado)

Formato de gravação (vídeo)

XAVC
Modo XAVC-I: CBG, taxa de bits 

máxima: 112 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264

Modo XAVC-L50: VBR, taxa de bits 
máxima: 50 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264

Modo XAVC-L35: VBR, taxa de bits 
máxima: 35 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264

Modo XAVC-L25: VBR, taxa de bits 
máxima: 25 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264

MPEG-2 GOP Longo
Modo HD422: CBR, taxa de bits 

máxima: 50 Mbps., MPEG-2 
422P@HL

Modo HQ: VBR, taxa de bits máxima 35 
Mbps, MPEG-2 MP@HL

Modo SP: CBR, taxa de bits máxima 25 
Mbps, MPEG-2 MP@H-14

Modo SD: MPEG IMX, DVCAM

Formato de gravação (áudio)

exFAT
Modo XAVC-I: LPCM 24-bit, 48 kHz, 

4 canais

UDF
Modo HD422: LPCM 24-bit, 48 kHz, 

4 canais
Modo XAVC-L: LPCM 24-bit, 48 kHz, 

4 canais
Modo HQ: LPCM 16-bit, 48 kHz, 

4 canais

Modo SD MPEG IMX: LPCM 
16/24-bit, 48 kHz, 4 canais

Modo DVCAM SD: LPCM 16-bit, 
48 kHz, 4 canais

FAT
Modo HQ: LPCM 16-bit, 48 kHz, 

4 canais
Modo SD: LPCM 16-bit, 48 kHz, 

2 canais

Taxa de gravação de quadros

exFAT
Modo XAVC-I: CBG, taxa de bits 

máxima: 112 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P 

23.98P
1280 × 720/59,94p, 50p

Modo XAVC-L50: VBR, taxa de bits 
máxima: 50 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 

23.98P
1280 × 720/59.94P, 50P

Modo XAVC-L35: VBR, taxa de bits 
máxima: 35 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 

23.98P
Modo XAVC-L25: VBR, taxa de bits 

máxima: 25 Mbps, MPEG-4 AVC/
H.264
1920 × 1080/59.94i, 50i

UDF
Modo HD422 50: MPEG-2 422P@HL, 

50 Mbps / CBR
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 

23.98p
1280 × 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 

23.98p
Modo HD 420 HQ: MPEG-2 MP@HL, 

35 Mbps / VBR
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 

23.98p
1440 × 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 

23.98p
1280 × 720/59.94p, 50p, 23.98p
Especificações
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Modo SD MPEG IMX:
720 × 486/59.94i, 29.97PsF
720 × 576/50i, 25PsF

Modo SD DVCAM:
720 × 486/59.94i, 29.97PsF
720 × 576/50i, 25PsF

FAT
Modo HD HQ 1920: MPEG-2 MP@HL, 

35 Mbps / VBR
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 

23.98p
Modo HD HQ 1440: MPEG-2 MP@HL, 

35 Mbps / VBR
1440 × 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 

23.98p
Modo HD HQ 1280: MPEG-2 MP@HL, 

35 Mbps / VBR
1280 × 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 

23.98p
Modo HD SP 1440: MPEG-2 MP@H-

14, 25 Mbps / CBR
1440 × 1080/59.94i, 50i, 23.98p 

(2-3 reduzido)
Modo SD DVCAM:

720 × 480/59.94i, 29.97PsF
720 × 576/50i, 25PsF

Tempo de gravação/reprodução

exFAT
Modo XAVC-I:

Ao usar SBP-128B (128 GB): 
Aprox. 120 minutos

Ao usar SBP-64B / SBS-64G1A 
(64 GB): Aprox. 60 minutos

Ao usar SBS-32G1A (32 GB): 
Aprox. 30 minutos

Modo XAVC-L50:
Usando SBP-128B (128 GB): 

Aprox. 240 minutos
Usando SBP-64B/SBS-64G1A 

(64 GB):
Aprox. 120 minutos

Usando SBS-32G1A (32 GB):
Aprox. 60 minutos

Modo XAVC-L35:
Usando SBP-128B (128 GB):

Aprox. 340 minutos
Usando SBP-64B/SBS-64G1A 

(64 GB):
Aprox. 170 minutos

Usando SBS-32G1A (32 GB):
Aprox. 85 minutos

Modo XAVC-L25:
Usando SBP-128B (128 GB):

Aprox. 440 minutos
Usando SBP-64B/SBS-64G1A 

(64 GB):
Aprox. 220 minutos

Usando SBS-32G1A (32 GB):
Aprox. 110 minutos

UDF
Modo HD422
Modo SD IMX50:

Usando SBP-128B (128 GB): 
Em torno de 240 minutos

Usando SBP-64B / SBS-64G1A 
(64 GB): Em torno de 120 minutos

Usando SBS-32G1A (32 GB): 
Em torno de 60 minutos

Modo HQ:
Usando SBP-128B (128 GB): 

Em torno de 360 minutos
Usando SBP-64B / SBS-64G1A 

(64 GB): Em torno de 180 minutos
Usando SBS-32G1A (32 GB): 

Em torno de 90 minutos
Modo SD DVCAM:

Usando SBP-128B (128 GB): 
Em torno de 440 minutos

Usando SBP-64B / SBS-64G1A 
(64 GB): Em torno de 220 minutos

Usando SBS-32G1A (32 GB): 
Em torno de 110 minutos

FAT
Modo HQ:

Usando SBP-128B (128 GB): 
Em torno de 400 minutos

Usando SBP-64B / SBS-64G1A 
(64GB): Em torno de 200 minutos

Usando SBS-32G1A (32GB): 
Em torno de 100 minutos
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Modo SP:
Usando SBP-128B (128 GB): 

Em torno de 560 minutos
Usando SBP-64B / SBS-64G1A 

(64GB): Em torno de 280 minutos
Usando SBS-32G1A (32GB): 

Em torno de 140 minutos
Modo SD: DVCAM

Usando SBP-128B (128 GB): 
Em torno de 520 minutos

Usando SBP-64B / SBS-64G1A 
(64GB): Em torno de 260 minutos

Usando SBS-32G1A (32GB): 
Em torno de 130 minutos

Observação

Estes tempos aproximados de gravação/reprodução 
dependem das condições operacionais, da memória 
disponível, etc.

Montagem da lente

PMW-300K1
Suporte EX tipo Sony 1/2 polegada

PMW-300K2
Sony montagem de baioneta tipo 1/2

Taxa de zoom

PMW-300K1
14×, servo/manual comutável

PMW-300K2
16×, servo/manual selecionável

Extensão do foco

PMW-300K1
5,8mm a 81,2mm

(35 mm equivalente: 31,4 mm a 
439 mm)

PMW-300K2
5,8mm a 93mm 

(35 mm equivalente: 31,4 mm a 
503 mm)

Diafragma
Auto/Manual selecionável
F1,9 a F16 e C (próximo)

Foco

PMW-300K1
Auto/Manual selecionável
Distâncias: 
800mm a ∞ (Macro OFF)
50mm a ∞ (Macro ON, Wide)
735mm a ∞ (Macro ON, Tele)

PMW-300K2
Selecionável Auto./Manual
Classificação:
800mm a ∞ (Macro DESL., Amplo)
1.500mm a ∞ (Macro DESL., Tele)
50mm a ∞ (Macro LIG., Amplo)
782mm a ∞ (Macro LIG., Tele)

Estabilizador de imagem (PMW-300K1 
apenas)

Selecionável ON/OFF, sistema de troca 
de lentes

Diâmetro de filtro

PMW-300K1
M77mm, 0,75mm de espaçamento

PMW-300K2
M82mm, passo 0,75mm

Dispositivo de imagem (tipo)
Sensor de imagem de três chips Full HD 

CMOS Exmor de 0,5 polegadas 

Elementos efetivos de imagem
1920 (H) × 1080 (V)

Sistema óptico
Sistema de prisma F1.6

Lente inclusa

Seção da câmera
Especificações
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Filtros óticos integrados
DESLIGADO: Limpo
1: 1/4ND
2: 1/16ND
3: 1/64ND

Sensibilidade (2000 lx, 89,9% reflectância)
F11 (típico) (modo 1920 × 1080/59.94i)

Iluminação mínima
0,12 lx (típico) (modo 1920 × 1080/

59.94i, F1.9 , +18 dB de ganho, com 
64 quadros de acumulação, Gama 
desligado, 100% de nível de vídeo)

0,02 lx (típico) (modo 1920 × 1080/
59.94i, F1.9 , +18 dB de ganho, com 
64 quadros de acumulação, Gama 
ligado, 50% de nível de vídeo)

Índice S/N
60 dB (Y) (típico)

Resolução horizontal
1.000 linhas de TV ou mais (modo 

1920 × 1080i)

Velocidade do obturador
1/32 ~ 1/2000 seg.

Obturador lento (SLS)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, 64 quadros

Função de movimento lento e rápido
720p: 1 ~ 60 quadros (1 ~ 50 quadros 

para área PAL, UDF)
1080p: 1 ~ 30 quadros (1 ~ 25 quadros 

para área PAL, UDF)

Balanço de branco
Modo Predefinição (3200K), modo 

Memória A, modo Memória B/ATW

Ganho
–3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC

Curva de Gama
Selecionável

Entr. Áudio
Tipo XLR de 3 pinos (2), fêmea, LINE/

MIC/MIC+48V alternado
LINHA: +4 dBu
MIC: -70 dBu a -30 dBu

Saída de vídeo
Tipo BNC (1), sinal HD-Y/composto
1,0 Vp-p, 75 Ω

Saída Áudio
Pino RCA (CH-1, CH-2)

Saída SDI
Tipo BNC (2), selecionável com HD/SD
SMPTE292M/259M

i.LINK
IEEE 1394, conector de 4 pinos (1), 

entrada/saída HDV (HDV 1080i), 
entrada/saída DV, S400

Entrada de código de tempo
Tipo BNC (1), alternado com o conector 

TC OUT, SMPTE 12M-2-2008
0,5 V a 18 Vp-p, 10 kΩ

Saída de código de tempo
Tipo BNC (1), alternado com o conector 

TC IN, SMPTE 12M-2-2008
1,0 Vp-p, 75 Ω

Entrada GENLOCK
Tipo BNC (1)
1,0 Vp-p, 75 Ω

USB
Conector USB (tipo A) (1), conector 

USB (mini-B) (1)

Saída de fone de ouvido
miniconector estéreo (1)
-18 dBu 16 Ω

Saída de alto-falantes
Monofônico
Saída: 150 mW

Entradas/Saídas
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Alimentação CC
Conector DC

Remoto
8 pinos

Remoto da lente
Arredondado de 8 pinos (1)

Saída HDMI
Tipo A (1)

Visor
Monitor LCD de 3,5 polegadas a cores: 

960 (H) × 3 (RGB) × 540 (V), 16:9

Microfone integrado
Microfone condensador de eletreto 

estéreo omnidirecional

Tipo
ExpressCard/34 (2)

Lente (1)
Proteção da lente com a tampa da lente 
(PMW-300K1) (1) (pré-anexado à lente)
Capa da lente (PMW-300K2) (1) (pré-conectada 
na lente)
Tampa da lente (PMW-300K2) (1)
Adaptador de montagem de lente (PMW-300K2) 
(1)
Visor (1)
Kit sapata fria (1)
Controle remoto infravermelho (1)
Carregador de bateria (1)

Bateria de íons de lítio BP-U30 (1)
Cabo USB (1)
Alça de ombro (1)
Bateria de lítio (CR2032 reserva) (1)

Pré-instalada na câmera.
Bateria de lítio (CR2025 para o Controle Remoto 
IR) (1)

Pré-instalada no Controle Remoto IR.
Antes de utilizar esta unidade (1)
CD-ROM (Instruções de operação) (1)

Downloads de software

Se a unidade estiver sendo usada com uma 
conexão com o PC, faça o download de unidades 
de dispositivo, plug-ins e softwares de aplicativos 
que forem necessários nos seguintes sites.

Site dos produtos Sony Professional:
E.U.A. http://pro.sony.com
Canadá http://www.sonybiz.ca
América Latina http://sonypro-latin.com
Europa http://www.pro.sony.eu/pro
Oriente Médio, África

http://sony-psmea.com
Rússia http://sony.ru/pro/
Brasil http://sonypro.com.br
Austrália http://pro.sony.com.au
Nova Zelândia http://pro.sony.co.nz
Japão http://www.sonybsc.com
Ásia-Pacífico http://pro.sony-asia.com
Coreia http://bp.sony.co.kr
China http://pro.sony.com.cn
Índia http://pro.sony.co.in

Sony Creative Software, página de download do 
software:
http://www.sonycreativesoftware.com/
download/software_for_sony_equipment

Bateria
BP-U30, BP-U60, BP-U60T, BP-U90

Carregador da bateria/adaptador de energia
BC-U1, BC-U2

cartão de memória SxS
Série SxS PRO+
Série SxS PRO
Série SxS-1

Leitor/gravador USB de cartão de memória SxS
SBAC-US20

Monitoramento

Microfone integrado

Mídia

Acessórios fornecidos

Acessórios Opcionais
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Adaptador de Mídia
QDA-EX1 (para cartões de memória XQD)
MEAD-SD02 (para cartões SDHC)

Adaptador sem fio
CBK-WA100

Módulo de LAN sem fio USB
IFU-WLM3

Microfone condensador de eletreto
ECM-VG1, ECM-673, ECM-674, 
ECM-678, ECM-MS2, ECM-680S

Microfone sem fio
UWP-V1*, UWP-V2*

Unidade de controle remoto
RM-B170

* Para anexar acessórios à base do acessório 
traseiro, utilize o kit de base frio (fornecido).

O design e as especificações estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.

Dimensões 

23
9

405

259

(em mm)

PMW-300K1

23
9

445
263

PMW-300K2
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Notas
• Faça sempre uma gravação de teste e verifique 

se foi bem sucedida. 
A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
DANOS DE QUALQUER TIPO, 
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADOS A, 
COMPENSAÇÃO OU REEMBOLSO 
DEVIDO A AVARIA DESTA UNIDADE 
OU DOS RESPECTIVOS MEIOS DE 
GRAVAÇÃO, SISTEMAS DE 
ARMAZENAMENTO EXTERNOS OU 
QUAISQUER OUTROS MEIOS OU 
SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO 
PARA REGISTRAR CONTEÚDO DE 
QUALQUER TIPO.

• Verifique sempre se a unidade está 
funcionando corretamente antes de a usar. 
A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
DANOS DE QUALQUER TIPO, 
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADOS A, 
COMPENSAÇÃO OU REEMBOLSO 
DEVIDO A PERDA DE LUCROS ATUAIS 
OU FUTUROS NO DECORRER DA 
AVARIA DESTA UNIDADE, QUER 
DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 
OU POR QUALQUER OUTRA RAZÃO.

• A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
QUEIXAS DE QUALQUER TIPO 
APRESENTADAS POR UTILIZADORES 
DESTA UNIDADE OU POR TERCEIROS.

• A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA PERDA, REPARAÇÃO OU 
REPRODUÇÃO DE QUAISQUER DADOS 
GRAVADOS NO SISTEMA DE 
ARMAZENAMENTO INTERNO, 
SUPORTES DE GRAVAÇÃO, SISTEMAS 
DE ARMAZENAMENTO EXTERNO, OU 
EM QUAISQUER OUTROS SUPORTES 
OU SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO.

• A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELO TÉRMINO OU DESCONTINUAÇÃO 
DE QUAISQUER SERVIÇOS 
RELACIONADOS COM ESTA UNIDADE 
QUE POSSAM RESULTAR DEVIDO A 
CIRCUNSTÂNCIAS DE QUALQUER 
TIPO.
Especificações
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A
Abertura  65
Adaptador de CA  21
Adaptador de Mídia  37
Adaptador de montagem de lente  30
Aj. Ganho  91
AjusteFB Auto  110
Alarme Bat.  112
Alavanca de montagem da lente  29
Alavanca REC HOLD  44
Alimentação CA  22
Alimentação DC IN  22
Alinhamento de imagem  59
Alto-falante embutido  76
Ampla Conv.  98
Arquivo da lente  32
Arquivo(s) da lente

carregando  144
carregando automaticamente  145
configurando dados  144
salvando  144

Articulação  66
Assist. MF  92
ATW  46
Auto Naming  44
Auto Shutter  48

B
Barra de Cores  92
Bateria  21
Bateria reserva  146
Bit Usuários  51, 107
Botão Branco <B>  97
Botão de focagem do óculo  25
Botão DURATION/TC/U-BIT  51
Botão EXPAND FOCUS  50
Botão FULL AUTO  43
Botão IRIS  49
Botão MENU  89
Botão PLAY/PAUSE  75
Botão REC REVIEW  44
Botão REC START/STOP  44
Botão RELEASE  32

Botão rotativo  89
Botão SLOT SELECT  74
Botão THUMBNAIL  74
Botão WHT BAL  47
Botão ZEBRA  47
Botão ZOOM no punho  49
Botões AUDIO LEVEL  53
Botões de VOLUME  53, 76
Botões programáveis  55, 111
Botões SEL/SET  89
Branco  63
Branco Antich.  97

C
Cabo USB  122
Câmera lenta e câmera rápida  58
Carregador da Bateria  21
Cartões de Memória SxS  34
Cartões de Memória XQD  37
Cartões SDHC  37
Cintilações  51
Clip Cont. Rec  57, 94
Clipe  44, 75, 115, 122
Código de tempo  51, 106, 126
Comando PEAKING  50
Compensação dióptrica  25
Conector DC IN  22
Conector de fones  53
Conector GENLOCK IN  126
Conector HDMI OUT  121
Conector i.LINK  121
Conector LENS REMOTE  50
Conector SDI OUT  121
Conector TC IN  127
Conector TC OUT  128
Conector VIDEO OUT  121
Config.  109
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA  91
Contagem de carga  87
Contar  111
Controle BRIGHT  25
Controle CONTRAST  25
Controle Gravação SDI  102, 121
Controle Remoto IR  17, 33, 112
Conversor Inferior  102
Cop. Tudo  116
Copiar  66

Índice
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Correção de Cor  62

D
Dad. Câm.  110
Dados de configuração  68
Dados de tempo  51
Dados PP  67
Detalhe  63
Detalhe HD  63
Detalhe SD  64
Detalhe Tom Pele  64
Detecção Área  67
Detecção Cor  67
Digitando uma cadeia de caracteres  90
Direct Menu  19, 112
DISP CLIP INFO  79
Distância focal da flange  30
Drives Flash USB  38

E
Edição não linear  125
Entr. Áudio  99
Entrada ExpressCard  122
Equilíbrio de brancos  46
Equilíbrio de brancos automático  47
EX SLS  48
Excluir Clipes  68
Excluir marcas de captura  83
Exib. Nome Clipe  117
EXPAND (COARSE)  82
EXPAND (FINE)  82

F
F.Sys.  113
Fila  76
Foco  50
Form. Mí.  116
Formato  38, 113
Formato TC  107
Formatos de vídeo  45
Fuso Hor.  23, 110

G
Gama  66
Gama Preto  66
Ganho  47
Genlock  112

Girar SEL/SET  89
Gravação a intervalos  55, 93
Gravação de fotogramas  56, 94
Gravação de imagem de cache  57
Gravar sinais de áudio  52

H
HD/SD  113
Hora e data  23
Hours Meter  112

I
i.LINK  18, 124
Indicação de profundidade de campo  19
Indicador do histograma  19
Indicadores de aviso  149
Indicadores de erro  149
INFO Bat.  112
Informações  108
Interruptor DISPLAY  13
Interruptor MACRO  51
Interruptor MIRROR  26
Interruptor WHITE BAL  46
Interruptores AUDIO SELECT  53
Inv. Imag.  98
Íris automática de um toque  49

L
Lâmpadas ACCESS  34
Language  110
Lente Bayonet Mount  30
Lente de suporte tipo EX Sony 1/2 polegada  

29
LENTE Menu Arquivo  108
Limitações de entradas/saídas  142

M
Marcação de início de gravação  57, 78
Marcador  47, 103
Marcador OK  54
Marcas de captura  53, 76, 83
Matriz  61
Matriz Multi  62
MEAD-SD02  37
Menu CONFIG. VÍDEO  101
Menu de CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO  

99
Índice
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Menu de Operação do Clipe  77
Menu TC/UB SET  106
Menus de Configuração  88, 91
Metadados de planejamento  69
Microfones estéreo incorporados  52
Mídia Cheia  35
Mídia Quase Cheia  35
Modo AGC  48
Modo Completamente automático  43
Modo completamente MF  50
Modo de memória A  46
Modo de Memória B  46
Modo Disparo  112, 124
Modo Macro  51
Modo Predefinição  46
Monitoramento de áudio  53
Monitorar o áudio  53
Monitores externos  121
Mov S&Q  94, 129

N
Níveis de gravação de áudio  52
Nome do clipe  44
Nome do Perfil  61

O
Obtur.  91
Obturador Aut.  48
Óculo  28
Operação  108
OUTROS menu  110

P
P.Cache Rec  94
Padrão zebra  47
País  113
PAUSE  82, 83
Peaking  50, 103
Perfis de imagem  60
Plan.Metadata  70, 116
Ponto de apoio  32
Preto  66
Prevenir erros de comutação  44

R
Rastreamento automático de equilíbrio de 

brancos  46

Reconfiguração  67
Red. Tud.  110
Redes  118
Redução de cintilação  51, 92
Relógio  23
Remote Commander Wi-Fi  40
Revisão da Gravação  55, 96
Rol. Menu  120

S
Saída 23.98P  102
Saída Áudio  100
SAT de Chave Baixa  66
SBAC-US20  122
Sel. SDI/HDMI/i.LINK I/O  101
Seleção Fonte Entrada  101
Sensores de imagem CMOS  134
SHOT MARK  53, 77
Sinais de entrada externos  125
Sinal de saída  136
Sinal KP  54
Sinal NG  54
Sinal OK  54
Sincronização externa  126
Sistema  113
SLS/EX SLS  92
Software SxS Device Driver  122
Status de AUDIO  86
Steady Shot  51
Suporte do microfone  52

T
Tampa da lente  43
TC Out  128
Tela de Status CAMERA  85
Tela de Status da Bateria/Mídia  87
Tela de Status de Botão/Controle Remoto  

87
Tela de Status de Vídeo  86
Tela em miniatura OK-Clipe  74
Tela em miniatura Todos Clipes  74
Tela EXPAND CLIP  77, 81
Tela On/Off  104
Tela SHOT MARK  77, 82
Telas de Status  85
Telas em miniatura  73, 77
TLCS  19, 43, 97
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Tom de referência  53
Trans. Zoom  93

U
UTC  23

V
Vel. ATW  97
Velocidade de Zoom  49, 93
Ver. Superior  120
Versão  120
VF  103
VF CONFIG. Menu  103
Visor  23

W
Wi-Fi  118

Z
Zebra  47, 104
Zoom  49, 93
Zoom motorizado  49
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