
เซนเซอร์ Exmor™ R CMOS ความไวสูง และไฟ LED ในตัว

HXR-MC2500 มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอได้อย่างชัดเจน แม้ในสภาพแสง 
น้อยหรือในอาคาร เซนเซอร์ Exmor™ R CMOS ความไวสูง ใช้เทคโนโลยี Back- 
Illuminated ที่ช่วยให้เซนเซอร์ภาพสามารถใช้ประโยชน์จากแสงในเหตุการณ์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ (ความสว่างขั้นต�่า 0.7 ลักซ์*) ช่วยให้ตากล้องวิดีโอได้ภาพ 
ที่มีคุณภาพสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย ยิ่ง 
กว่าน้ัน HXR-MC2500 ยังมีไฟ LED ในตัวท่ีใช้ 
สะดวก ส�าหรับส่องพื้นที่ให้มีความสว่างเพิ่มเติมด้วย
* โหมดการตั้งค่าแมนนวล: ความเร็วชัตเตอร์ - 1/12 

วินาที, F1.8, เกน 33dB

ภาพมุมกว้าง, ช่องมองภาพ OLED 1.44 ล้านจุดที่มีคอนทราสต์สูง และ 
หน้าจอ LCD ความละเอียด 0.92 ล้านจุดขนาด 3 นิ้ว เพื่อให้ง่ายในการ 
จัดองค์ประกอบวัตถุขณะถ่าย

กล้องใหม่มาพร้อมกับช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ OLED Tru-Finder™ โดยให้ 
ความละเอียดสูงประมาณ 1.44 ล้านจุด พร้อมระดับคอนทราสต์ที่สูง เทคโนโลยี 
ช่องมองภาพของ Sony ช่วยให้สร้างภาพในโทนสีที่สวยขึ้น และมีรายละเอียด 
ของภาพที่ถ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าจอ LCD ความละเอียดสูง (ประมาณ  
0.92 ล้านจุด) ขนาด 3 นิ้วเพื่อให้สามารถชมภาพที่คมชัดและสว่างอีกด้วย

ฟังก์ชั่น Wi-Fi/NFC ส�าหรับการเชื่อมต่อไปยังสมาร์ทโฟนอย่างสะดวก 
สบาย

HXR-MC2500 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นการเฝ้าตรวจสอบ และการ 
ควบคุมระยะไกลต่าง ๆ เช่น การเริ่ม/หยุดการบันทึก, การควบคุมการซูม, การ 
ควบคุมรูรับแสง และระบบออโต้โฟกัสด้วยการสัมผัส นอกจากน้ี กล้องยังมี 
คุณสมบัติ NFC (การสื่อสารระยะใกล้) เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยัง 
อุปกรณ์พกพาที่ใช้ด้วยกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยสัมผัสเดียวอีกด้วย

กล้องวิดีโอ HD สไตล์พาดบ่าใหม่ ให้สมรรถนะสูงในการถ่ายที่มืดหรือในอาคาร และมีเสถียรภาพส�าหรับถ่าย 
เหตุการณ์ที่มีช่วงเวลายาวนาน

เหมาะส�าหรับการถ่ายเหตุการณ์ที่มีช่วงเวลายาวนาน ซึ่งเก็บบันทึกใน 
หน่วยความจ�าแฟลชภายในขนาด 32GB และมีการสิ้นเปลืองพลังงานต�่า

ระบบเก็บข้อมูลหน่วยความจ�าแฟลชภายในขนาด 32GB ในตัวของ HXR-MC2500  
ให้ช่วงเวลาการถ่ายที่นานกว่า โดยถ่ายได้มากกว่า 150 นาที นอกจากนี้ เมื่อใช้ 
หน่วยความจ�าแฟลชภายในและการ์ดหน่วยความจ�าในสล็อต MS/SD การ์ดร่วมกัน  
ก็สามารถใช้ฟังก์ชั่นการถ่ายแบบต่าง ๆ เช่น โหมด “หน่วงเวลา” และ “ต่อเนื่อง”  
เพื่อการส�ารองได้ เมื่อใช้แบตเตอรี่ InfoLithium L ซีรีส์ ของ Sony (เช่น  
NP-F970) กล้อง HXR-MC2500 ก็สามารถถ่ายต่อเนื่องได้นานถึง 14 ชั่วโมง  นี่ 
เป็นคุณสมบัติท่ีส�าคัญส�าหรับโอกาสท่ีส�าคัญ ซึ่งผู้ถ่ายไม่สามารถหยุดกล้องได้  
เช่น ระหว่างการถ่ายพิธีแต่งงาน หรือถ่ายรายการสดอื่น ๆ

คุณสมบัติระดับมืออาชีพมากขึ้นในการถ่ายเหตุการณ์ 

เลนส์ไวด์ 26.8 มม. – หนึ่งในเลนส์ที่มีมุมมองกว้างที่สุดในกล้องระดับนี้ ซึ่งช่วย 
ให้ถ่ายในมุมกว้างได้ แม้ในสถานที่มีขนาดเล็ก
หน่วยความจ�า DV – นอกจากสนับสนุนรูปแบบ AVCHD Full HD แล้ว การ 
สนับสนุนรูปแบบ SD ก็รวมถึงหน่วยความจ�า DV ด้วย
ฐานรองมัลติอินเตอร์เฟซ (MI) – เพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล เช่น เครื่องรับไมโครโฟนไร้สาย UWP-D11 และอินพุต
เสียง XLR ด้วยอะแดปเตอร์ XLR
เทอร์มินัล BNC คอมโพสิต – อนุญาตให้ใช้สายเคเบิล BNC ซึ่งป้องกันการหลุด 
ของสายเคเบิลระหว่างโอกาสส�าคัญต่าง ๆ เช่น การบันทึกรายการสด
การใช้ TC/UB – มีการใส่รหัสเวลาและบิตผู้ใช้ ส�าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  
การถ่ายด้วยกล้องหลายตัว

HXR-MC2500
(ส�าหรับระบบ PAL)
กล้องวิดีโอหน่วยความจ�าโซลิดสเตต



ข้อมูลจ�าเพาะ

อุปกรณ์เสริม

HXR-MC2500 (PAL)
ไวท์บาลานซ์ สามารถเลือกได้ระหว่าง พรีเซ็ต (ในอาคาร, นอกอาคาร, ช่วงการตั้งอุณหภูมิสี:2300- 

15000K), Onepush A, B, อัตโนมัติ
เกน สามารถเลือกได้ระหว่าง 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, อัตโนมัติ
อินพุต/เอาท์พุต
เอาต์พุตคอมโพสิต BNC (x1), PAL
เอาต์พุตเสียง RCA พิน
USB มินิ-AB  USB2.0 ความเร็วสูง/อุปกรณ์เก็บข้อมูล/โฮสต์ 
เอาต์พุตเฮดโฟน แจ็คสเตอริโอมินิ ø 3.5 มม. (x1)
เอาต์พุตล�าโพง โมโน
อินพุต DC แจ็ค DC
อินพุตเสียง แจ็คสเตอริโอมินิ ø 3.5 มม. (x1)
รีโมท แจ็คสเตอริโอมินิ ø 2.5 มม. (x1)
เอาต์พุต HDMI ชนิด A (x1)
ฐานรองอุปกรณ์เสริม ฐานรองมัลติอินเตอร์เฟซ (x1), ฐานรองแบบโคลด์ (x2)
หน้าจอดูภาพ
ช่องมองภาพ OLED 1.0 ซม. (ชนิด 0.39) ประมาณ 1.44M จุด
จอภาพ LCD ในตัว 7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ประมาณ 921K จุด
ไมโครโฟนในตัว
ไมโครโฟนในตัว สเตอริโออิเล็กเตร็ตคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน ชนิดรอบทิศทาง
มีเดีย
หน่วยความจ�าภายใน หน่วยความจ�าแฟลช 32GB
ชนิด Memory Stick Pro Duo™ และ SD/SDHC/SDXC คอมแพทิเบิล
ไฟ LED ในตัว
ความเข้มของการส่องสว่าง 1.0 ม. / ประมาณ 200 ลักซ์, 0.5 ม. / ประมาณ 800 ลักซ์
มุมแสงไฟ ประมาณ 30°
อุณหภูมิสี ประมาณ 5,500K
WiFi
รูปแบบที่สนับสนุน IEEE 802.11 b/g/n
แถบคลื่นความถี่ แบนด์วิดธ์ 2.4 GHz
ระบบรักษาความปลอดภัย WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC สอดคล้องกับ Type 3 Tag ของ NFC Forum
อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

ฮูดเลนส์ (1)
ฝาเลนส์ (1)
ฝาฐานรอง (1)
ยางรองตา EVF (1)
ไมโครโฟน (1)
ที่กันเสียงลม (1)
ตัวกระจายแสงวิดีโอ (1)
สายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB (1)
แบตเตอรี่แพคที่สามารถชาร์จได้ (NP-F570) (1)
CD-ROM: คู่มือการใช้งานในรูปแบบ PDF (1)
คู่มือการใช้งาน (1)
อะแดปเตอร์ AC รุ่น AC-L100C (1)
สายเคเบิล AC (1)
ใบรับประกัน (1)

HXR-MC2500 (PAL)
ทั่วไป
น�้าหนัก ประมาณ 2.80 กก. (6 ปอนด์ 2.8 ออนซ์) (ตัวกล้อง)

ประมาณ 3.10 กก. (6 ปอนด์ 13.3 ออนซ์)  
(พร้อมเลนส์ฮูด, ฝาเลนส์, ไมโครโฟน, ยางรองตา, ฝาฐานรอง, แบตเตอรี่ NP-F570)

ขนาด (ก x ส x ล) 265.0 x 235.0 x 455.0 มม. (10 1/2 x 9 3/8 x 18 นิ้ว) (ตัวกล้อง)
265.0 x 240.0 x 460.0 มม. (10 1/2 x 9 1/2 x 18 1/8 นิ้ว) (เมื่อใส่อุปกรณ์เสริม (เลนส์ฮูด, 
ฝาเลนส์, ไมโครโฟน, ยางรองตา) ไม่รวมสายกริป และรวมส่วนในการฉาย)

ความต้องการด้านพลังงาน 7.2 V (แบตเตอรี่แพค); 8.4 V (อะแดปเตอร์ AC)
การสิ้นเปลืองพลังงาน ประมาณ 3.3 วัตต์ (เมื่อเปิด EVF, ปิดไฟวิดีโอ)

ประมาณ 3.3 วัตต์ (เมื่อเปิดจอภาพ LCD, ปิดไฟวิดีโอ)
อุณหภูมิขณะท�างาน 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา -20°C ถึง +60°C (-4°F ถึง +140°F)
เวลาการท�างานแบตเตอรี่ 
(เวลาการบันทึกต่อเนื่อง)

ประมาณ 285 นาทีด้วยแบตเตอรี่ NP-F570 (ปิดไฟวิดีโอ)
ประมาณ 135 นาทีด้วยแบตเตอรี่ NP-F570 (เปิดไฟวิดีโอ)

รูปแบบการบันทึก 
(วิดีโอ)

HD รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 คอมแพทิเบิล
SD DV(AVI)

รูปแบบการบันทึก 
(เสียง)

HD Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz
SD Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz

อัตราเฟรมการบันทึก HD PS (28Mbps) 1920 x 1080/50P, 16:9
FX (24Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9
FH (17Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9
HQ (9Mbps) 1280 x 720/50p, 16:9

SD DV (25Mbps) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3
เวลาการบันทึก/การเล่น ประมาณ 145 นาที (สื่อภายใน, PS, LPCM)

ประมาณ 170 นาที (สื่อภายใน, FX, LPCM)
ประมาณ 225 นาที (สื่อภายใน, FH, LPCM)
ประมาณ 380 นาที (สื่อภายใน, HQ, LPCM)
ประมาณ 140 นาที (สื่อภายใน, DV, LPCM)

เลนส์
เลนส์เมาท์ คงที่
อัตราซูม 12x (ออปติคัล), 24x Clear Image Zoom, 200x ดิจิตอลซูม, เซอร์โว/แมนนวล
ความยาวโฟกัส f = 2.9-34.8 มม.  

เทียบเท่า f = 26.8-321.6 มม. บนเลนส์ 35 มม. (16:9)  
เทียบเท่า f = 32.8-393.6 มม. บนเลนส์ 35 มม. (4:3)

รูรับแสง F1.8 - F3.4 สามารถเลือกอัตโนมัติ/แมนนวลได้
โฟกัส สามารถเลือก AF/MF ได้, 10 มม. ถึง ∞ (ไวด์), 800 มม.ถึง ∞ (เทเล)
ระบบชดเชยการสั่น สามารถเลือก เปิด (มาตรฐาน/แอกทีฟ)/ปิด ได้, เลื่อนเลนส์
เส้นผ่านศูนย์กลางฟิลเตอร์ M37 มม.
ส่วนกล้อง
อุปกรณ์รับภาพ (ชนิด) เซนเซอร์แบบ Exmor R CMOS แบบ Back-Illuminated ชนิด 1/3.95 (4.6 มม.)
อุปกรณ์แสดงภาพ  
(จ�านวนพิกเซล)

ประมาณ 6590K พิกเซล

องค์ประกอบภาพที่มี
ประสิทธิภาพ

ประมาณ 6140K พิกเซล (16:9)/ประมาณ 4600K พิกเซล (4:3)

ความสว่างน้อยที่สุด 1.4 ลักซ์ (การตั้งค่าแมนนวล: SS 1/25 วินาที, รูรับแสง F1.8, เกน 33dB) 
0.7 ลักซ์ (การตั้งค่าแมนนวล: SS 1/12 วินาที, รูรับแสง F1.8, เกน 33dB) 

ความเร็วชัตเตอร์ 1/6 - 1/10,000 

ACC-L1BP
อะแดปเตอร์ AC/ 
เครื่องชาร์จ/ชุดแบตเตอรี่

2NP-F970/B
แบตเตอรี่แพคที่สามารถ
ชาร์จได้

UWP-D11/D12/D16
แพคเกจไมโครโฟนไร้สาย

MS-HX32B 
(32 GB, 16 GB, 8 GB) 
Memory Stick PRO-HG 
Duo™

ECM-XYST1M
ไมโครโฟนสเตอริโอ

XLR-K1M
ชุดอะแดปเตอร์ XLR

ECM-W1M
ไมโครโฟนไร้สาย

HVL-LBPC
ไฟวิดีโอแบตเตอรี่ LED

RM-1BP 
รีโมท คอมมานเดอร์

ADP-MAC
ชูอะแดปเตอร์

ECM-CG60
ไมโครโฟนช็อตกัน

SF-128P 
(128 GB, 64 GB, 32 GB) 
การ์ดหน่วยความจ�าโปร 
SDXC

SF-32UX 
(32 GB, 16 GB, 8 GB)
หน่วยความจ�า SD/SDHC 
การ์ด

HVL-LEIR1
ไฟ IR วิดีโอที่ใช้แบตเตอรี่

SMAD-P3
อะแดปเตอร์ยึดฐานรอง MI
* จ�าเป็นส�าหรับการท�างานโดยไม่ 
ต้องต่อสายเคเบิลกับ UWP-D11/ 
UWP-D12 

หน่วย: มม. (นิ้ว)
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Memory Stick และโลโก้ต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
AVCHD และโลโก้ AVCHD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation
ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ

pro.sony-asia.com


