
Thông Tin Nâng Cấp Phần Cứng Mới Nhất

PXW-FX9 / PXW-FX9K Camera cảm biến full-frame 6K của Sony

Mới

** Góc nhìn được cắt bằng khoảng 83% so với độ phân giải full-frame và cao hơn 122% so với 
S35. (đường chéo)  ** Giới hạn ở mức 10-bit khi ghi hình ở tốc độ khung hình cao 100, 120fps.
***Việc này đòi hỏi phải nâng cấp phần cứng FX9 (phiên bản và thời lượng TBA).

Tải Sách Trắng S-Cinetone

Tốc độ Khung hình

Xuất định dạng RAW bằng XDCA-FX9 

Full-frame

Super 35

1-30p 31-60p 100,120p 150,180p
DCI 4K
4096x2160

**

* -

- -

-

-
-

DCI 2K 
2048x1080

DCI 4K 
4096x2160
QFHD 
3840x2160
DCI 2K 
2048x1080

Chế Độ Quét 
Hình Ảnh

Độ phân 
giải đầu 
ra

Full-frame

Super 35

1-30p 31-60p 100,120p 150,180p
DCI 4K
4096x2160 *

* *
*

**
**

-
-

-

-
-

-
-
-

QFHD
3840x2160
Full-HD
1920x1080
DCI 4K
4096x2160
QFHD
3840x2160
Full-HD
1920x1080

Quay bằng thẻ nhớ trong 

Độ phân 
giải khi ghi 
hình 

Chế Độ Quét 
Hình Ảnh

-

*** *** ***

Các tính năng ghi hình được cải tiến
Tính năng xuất file RAW 16-bit
Chế độ 16-bit RAW tăng khả năng sáng tạo tự do trong khâu hậu kỳ 
nhằm khai thác tối đa dải động 15+ bước đặc biệt của FX9. FX9 hỗ trợ 
xuất ra định dạng16-bit RAW cả ở độ phân giải 4K hoặc 2K thông qua bộ 
mở rộng XDCA-FX9 tùy chọn chỉ với một kết nối BNC qua cáp với các máy 
quay có chế độ RAW bên ngoài tương thích.
*Các dòng máy quay tương thích sẽ được liệt kê sau

Ghi hình ở độ phân giải full-frame 4K 60p/50p cùng với 
tính năng tăng tần số lấy mẫu và tốc độ FHD 180fps 
V2.0 cho phép đạt tốc độ khung hình cao hơn ở định dạng 4K 60p/50p 
cùng tính năng tăng tần số lấy mẫu cho Hình ảnh chất lượng tuyệt đỉnh 
nhờ cảm biến full-frame khổng lồ của FX9, được cắt khi ở chế độ 5K. Để 
ghi hình ở dạng chuyển động nhanh và chậm, bạn có thể lựa chọn tốc 
độ khung hình từ 1fps đến 180fps ở độ phân giải FHD. 
Tăng tốc xử lý dữ liệu cùng với 3D LUT và HLG
Tính năng 3D LUT Khởi Tạo Theo Người Dùng giúp bạn dễ dàng tùy biến 
giao diện của FX9 theo ý thích. Bạn có thể nhập tệp tin LUT từ thẻ SD và 
lưu trữ tới 16 tệp tin trên bộ nhớ trong của FX9 đồng thời có thể chuyển 
đổi giữa các tệp tin khi cần.
FX9 có thể ghi hình HDR nhờ tính năng S-Log3 hoặc Hybrid Log Gamma 
(HLG).

Tính năng lấy nét tự động được nâng cấp
Lấy nét tự động theo ánh mắt Eye AF
FX9 là máy quay chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới được tích hợp công 
nghệ bám đối tượng bằng mắt*. Khi ghi hình phỏng vấn hoặc ghi hình 
chân dung, bạn có thể sử dụng tính năng Eye AF để bắt trọn các biểu hiện 
tinh tế của đối tượng trong khi vẫn có thể tập trung vào việc phỏng vấn và 
chỉnh khung hình.
*Kể từ tháng 04/2020 

Điều khiển lấy nét cảm ứng
Điều Khiển Lấy Nét Cảm Ứng cho phép bạn cài đặt chính xác vùng lấy nét 
cho camera chỉ đơn giản bằng cách chạm vào màn hình LCD. Công nghệ 
này xử lý rất nhanh và trực quan – giúp bạn thỏa sức sáng tạo với tính 
năng lấy nét mạnh mẽ của FX9.

Điều khiển menu nhanh chỉ bằng Thao tác chạm
Màn Hình LCD của FX9 có menu điều khiển nhanh cho các tính năng thường 
xuyên sử dụng nhất.  Chỉ cần một lần chạm là bạn đã có thể thay đổi các cài 
đặt quan trọng ví dụ như:
   - Codec, Chế Độ Quét Hình Ảnh, Kích Thước Hình Ảnh và tần số.
   - Dải ISO/Độ nhạy sáng
   - Chế Độ Ghi Hình
   - Menu âm thanh
Với phần cứng phiên bản V2, menu điều khiển nhanh của FX9 sử dụng công 
nghệ UI tương tự với dòng camera VENICE nổi tiếng của Sony.

Truy cập trang web của chúng tôi để 
biết thêm thông tin

  *Khả dụng với phần cứng Phiên Bản 2.0 hoặc cao hơn. 
** Khả dụng với phần mềm điều khiển Phiên Bản 2.0 trở lên. 
 Góc nhìn được cắt bằng khoảng 83% so với độ phân giải full-frame và cao hơn 122% so với S35. 
(đường chéo)


