
Sony ၏ PXW-Z150 ပညာရွင္အဆင့္သံုး ကင္ေကာ္ဒါတြင္ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာ 4K ပံုရိပ္အရည္အေသြး၊ HFR Full-HD အေႏွးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ 120 
fps ႏွင့္အတူ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္ပါတည္းတပ္ဆင္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ရက္စနစ္တို႔ 
ပါဝင္သည့္အတြက္ မည္သို႔ေသာ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ိဳးကိုမဆို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Exmor RS™ အာ႐ံုခံျဖင့္ ႐ုပ္ထြက္အားေကာင္းမြန္မႈ

ေသးငယ္ေသာ ကင္ေကာ္ဒါတြင္ ယခင္ကမျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ပံုေဖာ္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ရရွိေစရန္အတြက္ Sony သည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး 1.0 လက္မ အမ်ိဳးအစား အထပ္ပါေသာ 
CMOS ပံုရိပ္အာ႐ံုခံကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပညာရွင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မည့္ 
အံၾသဖြယ္ရာ ပံုရိပ္ေဖာ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ယူေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ 
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Exmor RS အာ႐ံုခံ
အဆင့္ျမင့္ 'အထပ္ပါေသာ' အာ႐ံုခံဒီဇိုင္းသည္ ေသးငယ္ေသာေအာက္ခံေဘာင္တြင္ 
ပစ္ဇယ္အရြယ္အစားကို မေလွ်ာ့ခ်ဘဲ အခ်က္ျပလႈိုင္း တြက္ခ်က္မႈဧရိယာကို 
ပိုက်ယ္ေစပါသည္။

Exmor R

ပစ္ဇယ္ ဧရိယာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အခ်က္ျပလႈိင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ပတ္လမ္း

1လက္မ

Exmor RS

အမ်ားဆံုး 24× ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ႏိုင္ေသာ Sony ၏ G မွန္ဘီလူးမ်ား

သင့္ပံုရိပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို အျမင့္ဆံုးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ PXW-Z150 
တြင္ ျမင့္မားေသာပံုရိပ္ျပတ္သားမႈႏွင့္ ပံုရိပ္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား 
ေပၚေစမည့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ 12x ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕မွန္ဘီလူးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ Sony ၏ အဆင့္ျမင့္ 
ပံုရိပ္အခ်ံဳ႕အခ်ဲ႕ရွင္းလင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပံုရိပ္ခ်ဲ႕အားကို 4K QFHD ျဖင့္ 
႐ိုက္ကူးခ်ိန္တြင္ 18x ဆအထိ၊ HD ႐ိုက္ကူးခ်ိန္တြင္ 24x အထိ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ေပးၿပီး 
PXW-Z150 ၏ ႀကီးမားေသာ 1.0 လက္မ အမ်ိဳးအစား အထပ္ပါအာ႐ံုခံမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို 
အျပည့္အဝ အသံုးခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

"G" မွန္ဘီလူးမ်ား
အလင္းျပန္႔ႏႈန္း အလြန္နည္းေသာ (ED) ဖန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စက္လံုးပံုမဟုတ္ေသာ 
မွန္ဘီလူးသည္ ျခားနားခ်က္ျမင့္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားအတြက္ စက္လံုးပံုေသြဖီျခင္းမ်ားကို 
လံုးဝဖယ္ရွားေပးၿပီး ပိုမိုတိက်ေသာ အေရာင္မ်ားကို ရရွိေစပါသည္။

ဖန္ စက္လံုးပံုမွန္ဘီလူး

ဆံုခ်က္ျပင္ညီ
ဆံုခ်က္ျပင္ညီ

ဆံုခ်က္ျပင္ညီ

ED ဖန္ စက္လံုးပံုမဟုတ္ေသာ 
မွန္ဘီလူး

က်စ္လစ္၍ ေပါ့ပါးေသာ ကိုယ္ထည္

PXW-Z150 ကို အေလးခ်ိန္ေပါ႔ပါးၿပီး ႐ိုက္ကူးရာတြင္ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ 
တြက္ခ်က္ၿပီး ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မန္ႏူရယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ 
သီးျခားမွန္ဘီလူးကြင္း သံုးခုကို အသံုးျပဳၿပီး ဆံုခ်က္စူးစိုက္ျခင္း၊ ခ်ဲ႕ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
iris ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေခ်ာေမြ႔ၿပီး သဘာဝက်ေသာ ခ်ိန္ညႇိွမႈမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကင္ေကာ္ဒါကို လံုးဝေအာ္တို 
အေနအထား သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးဉာဏ္ရွိသလို အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
မန္ႏူရယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အေနအထားမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲထားရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ပါဝါစားသက္သာမႈ 6.3W ရွိသည့္အတြက္ ေသးငယ္ၿပီး လက္မွကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
ကိုယ္ထည္တြင္ ဘက္ထရီသက္တမ္းကို မထိခိုက္ေစဘဲ ျမင့္မားေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ NP-F970 ဘက္ထရီျဖင့္ 400 မိနစ္အထိ 
အသံုးျပဳႏုိင္သည္။*
* LCD ဖြင့္၍ XAVC 1080/50i သို႔မဟုတ္ 60i ၊ 50Mbps ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္။

ေပါင္းစပ္အမ်ဳိးအစား ေလာ့ဂ္ဂမ္မာ

Z150 သည္ HLG (ေပါင္းစပ္အမ်ဳိးအစား ေလာ့ဂ္ဂမ္မာ) မ်ဥ္းေကြးႏွင့္ BT.2020 
အေရာင္နယ္ေျမတို႔ျဖင့္ HDR ႐ိုက္ကူးမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကမၻာ့ပထမဆံုး 
လက္ကိုင္ကင္ေကာ္ဒါတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ HLG သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ HDR 
ပံုရိပ္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေရြ႔လ်ားခ်ိန္မ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး အေရာင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ားႏွင့္မတူဘဲ SDR နည္းပညာေၾကာင့္ 
ေစ်းႀကီးေသာ ထပ္တိုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္မလိုဘဲ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ 
ပိုမိုလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လြယ္ကူေကာင္းမြန္ေသာ 4K ႏွင့္ Full HD မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ

ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာ 4K ပံုရိပ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 4K QFHD (3840x2160) XAVC 
Long GOP မွ 100Mbps ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ၿပီး တည္ရွိၿပီးသား ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းတြဲဖက္ရာတြင္ ႐ိုးရွင္းေစရန္အတြက္ Full HD ႐ိုက္ကူးရာတြင္ XAVC 
Long GOP (4:2:2/10bit 50Mbps) ႏွင့္ MPEG-2 HD (50Mbps/35Mbps) တို႔ကို 
အသံုးျပဳထားပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေကာင္းမြန္မႈ တိုးျမႇင့္ေစရန္ 
AVCHD ကိုပင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ျမန္ဆန္ေသာ ေရြ႕လ်ားမႈအတြက္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႈ

PXW-Z150 တြင္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ယက္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 
ပိုမိုေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တစ္ပါတည္းတပ္ဆင္ထားေသာ Wi-Fi® 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ အျခားအပိုပစၥည္းမ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ကင္ေကာ္ဒါမွ 
ဖိုင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ FTP လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ပြဲမ်ားမွ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားကိုလည္း 
တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Sony ၏ ထူးျခားေသာ QoS နည္းပညာ 1 Sony 
၏ Content Browser Mobile 2 ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳၿပီး PXW-Z150 ကို စမတ္ဖုန္း 
သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္တစ္ခုမွ ဆံုခ်က္၊ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕၊ iris ၊ ႐ိုက္ကူးမႈ စတင္/ရပ္တန္႔ 
စသည့္ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ားအျပင္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။
 
1 QoS သည္ ကနဦး ဖမ္းဝဲအဆင့္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ PWS-110RX1 လက္ခံစက္ လိုအပ္ပါသည္။ 
2 Content Browser Mobile အပလီေကးရွင္းကို Google Play Store သို႔မဟုတ္ App 
Store မွ အပိုကုန္က်စရိတ္မရိွဘဲ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

PXW-Z150
1.0 အမ်ဳိးအစား RS™ CMOS အာ႐ံုခံ
4K ျဖင့္ က်စ္လစ္ေသာ XDCAM ကင္ေကာ္ဒါ



PXW-Z150
တိုးတက္မႈ -3 ၊ 0 ၊ 3 ၊ 6 ၊ 9 ၊ 12 ၊ 15 ၊ 18 ၊ 21 ၊ 24 ၊ 27 ၊ 30 ၊ 33 dB ၊ AGC
ဂမ္မာ မ်ဥ္းေကြး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ
အဝင္/အထြက္
အသံ အဝင္ XLR အမ်ဳိးအစား 3 ပင္ (အမေခါင္း) (x2)၊ လိုင္း/မိုက္ခ႐ိုဖုန္း/ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း +48 V ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ
ဗီဒီယို အထြက္ မာတီ/မိုက္ခ႐ို ပူးေပါင္းထားေသာ USB ဂ်က္ (x1)၊ RCA ပင္ (x1)၊ ကြန္းပိုးစစ္ 1.0Vp-p ၊ 75 Ω
အသံ အထြက္ မာတီ/မိုက္ခ႐ို ပူးေပါင္းထားေသာ USB ဂ်က္ (x1)၊ RCA ပင္ (တစ္ဖက္ၾကား)(x1)
SDI အထြက္ BNC (x1) ၊ 3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259  စံမ်ား
HDMI အထြက္ HDMI ခ်ိတ္ဆက္ေခါင္း (အမ်ဳိးအစား A)
USB မာတီ/မိုက္ခ႐ို USB ဂ်က္ (x1)
နားၾကပ္ အထြက္ စတီရီယို မီနီ ဂ်က္ (x1)
စပီကာ အထြက္ တစ္ဖက္ၾကား
DC အဝင္ DC ဂ်က္
အေဝးထိန္း စတီရီယို မီနီ-မီနီဂ်က္ (ø2.5 mm)
ၾကည့္ရန္ေမာ္နီတာ

LCD ေမာ္နီတာ 8.8 cm (3.5 အမ်ဳိးအစား)၊ 1.56M dots ခန္႔
Viewfinder 1.0cm(0.39 အမ်ိဳးအစား)OLED 1.44M dots ခန္႔

တစ္ပါတည္းပါဝင္ေသာ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

ဦးတည္ရာ အစံုသြားႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္အားသံုး ကြန္ဒန္ဆာ စတီရီယို မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

မီဒီယာ
အမ်ဳိးအစား MS/SD(1)၊ SD(1)
Wi-Fi/NFC
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပံုစံ IEEE 802.11 b/g/n
ႀကိမ္ႏႈန္း ဘန္ 2.4 GHz bandwidth
လံုျခံဳေရး WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC NFC Forum အမ်ိဳးအစား 3 တဂ္ ခြင့္ျပဳထားသည္
ေထာက္ပံ့ထားေသာတြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား

မွန္ဘီလူးအစြပ္ (1)
မ်က္စိကာ (1)
ေအာက္ခံအစြပ္ (1)
ေအာက္ခံပစၥည္းစံု (ေအာက္ခံပစၥည္း (1) ၊ ေအာက္ခံျပား (1) ၊ ဝက္အူ (4))

USB ႀကိဳး (1)
AC အဒက္ပတာ (AC-L100 C) (1)

ပါဝါႀကိဳး (ပင္မႀကိဳးေခါင္း) (1)

အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ ဘက္ထရီထုပ္ (NP-F770) (1)
အားသြင္းကိရိယာ(BC-L1) (1)

ႀကိဳးမဲ့ အေဝးထိန္း ညႊန္ၾကားမႈ (RMT-845) (1)

လီသီယမ္ ဘက္ထရီ (ႀကိဳးမဲ့ အေဝးထိန္း ညႊန္ၾကားမႈအတြက္ CR2025) (1)၊ 
ႀကိဳးမဲ့ အေဝးထိန္း ညႊန္ၾကားမႈတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္

လုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ (2)

CD-ROM " Solid-State Memory ကင္ေကာ္ဒါ" အသံုးျပဳလမ္းညႊန္မ်ား* (1)
အာမခံ (1)

* အတုိင္းအတာအရြယ္အစားဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည္။

HVL-LBPC
ဘက္ထရီျဖင့္ဗီဒီယိုအလင္းေပး  
LED

UWP-D11/D12/
D16
ႀကိဳးမဲ့ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း အထုပ္

ECM-VG1
လွ်ပ္စစ္အားသုံး 
ကြန္ဒန္ဆာ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

SMAD-P3
MI ေအာက္ခံတပ္ဆင္မႈ 
အဒက္ပတာ
*UWP-D11/UWP-D12 ျဖင့္ 
ႀကိဳးမဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ လုိအပ္သည္ 

SF-32P/64P/128P
Pro SD ကဒ္

RM-1BP
အေဝးထိန္း ညႊန္ၾကားမႈ

VCT-SP2BP
ကင္ေကာ္ဒါ 
အေထာက္အပံ့

RM-30BP
က်စ္လစ္ေသာ 
ဘက္စံုသုံး
အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
(LANC)

LCS-G1BP
ထည့္စရာအိတ္ေပ်ာ့

ACC-L1BP
AC အဒက္ပတာ/
အားသြင္းကိရိယာ/
ဘက္ထရီ

2NP-F970B
အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ 
ဘက္ထရီထုပ္
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အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား

အတုိင္းအတာ
ယူနစ္ - mm (လက္မ)

ပံုစံ ဘစ္ႏႈန္း အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးျခင္း ဖရိန္ႏႈန္း အသံ ပံုစံ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးခ်ိန္ 
64G SD ကဒ္

4K
XAVC အရွည္
MPEG-4 AVC/H.264

100Mbps
3840x2160

29.97p ၊ 25p ၊ 23.98p

Linear PCM 2ch ၊ 24bit ၊ 48kHz 

65 min ခန္႔
60Mbps 29.97p ၊ 25p ၊ 23.98p 100 min ခန္႔

HD

XAVC အရွည ္
MPEG-4 AVC/H.264

50Mbps
      1920x1080 59.94p ၊ 50p ၊ 59.94i ၊50i ၊ 29.97p ၊ 25p ၊ 23.98p

120 min ခန္႔
      1280x720 59.94p ၊ 50p

35Mbps       1920×1080 59.94p ၊ 50p ၊ 59.94i ၊ 50i ၊ 29.97p ၊ 25p ၊ 23.98p 170 min ခန္႔
25Mbps       1920×1080 59.94i ၊ 50i 220 min ခန္႔

MPEG HD 4:2:2
(MPEG-2 422P@HL)

50Mbps
      1920×1080 59.94i ၊ 50i ၊ 29.97p ၊ 25p ၊ 23.98p

120 min ခန္႔
      1280x720 59.94p ၊ 50p

MPEG HD 4:2:0
(MPEG-2 MP@HL)

35Mbps
      1920×1080 59.94i ၊ 50i ၊ 29.97p ၊ 25p ၊ 23.98p

Linear PCM 2ch ၊ 16bit ၊ 48kHz 170 min ခန္႔      1440×1080 59.94i ၊ 50i
      1280×720 59.94p ၊ 50p

AVCHD 
MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0
ပံုစံျဖင့္ ကိုက္ညီသည္

28Mbps       1920×1080 59.94p ၊ 50p

Linear PCM 2ch ၊ 16bit ၊ 48kHz

Dolby Digital 2ch ၊ 16bit ၊ 48kHz

290 min ခန္႔

24Mbps
      1920×1080 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p

340 min ခန္႔
      1280×720 59.94p ၊ 50p

17Mbps
      1920×1080 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p

450 min ခန္႔
      1280×720 59.94p ၊ 50p

9Mbps       1280×720 59.94p ၊ 50p 750 min ခန္႔

PXW-Z150
အေထြေထြ
အေလးခ်ိန္ 1895g ခန္႔ (ကိုယ္ထည္ တစ္ခုတည္း)

2270 g  ခန္႔ (မွန္ဘီလူးအစြပ္၊ မ်က္စိကာ၊ NP-F770 ဘက္ထရီ အပါအဝင္)
အတုိင္းအတာ (W x H x D) * 171.3 × 187.8 × 371.3 mm ((မွန္ဘီလူးအစြပ္၊ မွန္ဘီလူးဖံုး၊ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း၊ မ်က္စိကာ 

စသည့္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္)လက္ကိုင္ႀကိဳးကြင္းမပါဝင္ဘဲ၊ ျပသမႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္သည္)

ပါဝါလိုအပ္ခ်က္မ်ား DC အဝင္ - 8.4V ၊ ဘက္ထရီ - 7.2 V
ပါဝါသံုးစြဲမႈ 6.3 W ခန္႔ (viewfinder ႏွင့္ XAVC HD 1080/60i 50 Mbps ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္)

6.6 W ခန္႔ (LCD ႏွင့္ XAVC HD 1080/60i 50 Mbps ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္)

လုပ္ေဆာင္သည့္ အပူခ်ိန္ 0°C မွ 40°C (32°F မွ 104°F)

သိမ္းဆည္းရန္အပူခ်ိန္ -20°C မွ +60°C (-4°F မွ +140°F)

ဘက္ထရီလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ NP-F770 ဘက္ထရီျဖင့္ 260 min ခန္႔
(LCD ၊ XAVC 1080/60i ၊ 50 Mbps ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္)

NP-F970 ဘက္ထရီျဖင့္ 400 min ခန္႔
(LCD ၊ XAVC 1080/60i ၊ 50 Mbps ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္)

မွန္ဘီလူးမ်ား
မွန္ဘီလူးတပ္ဆင္မႈ အေသတပ္ထားသည္

ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕အခ်ိဳး 12x (အလင္း) ၊ စက္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ဆုံတာ f=9.3 - 111.6 mm  35 mm မွန္ဘီလူးမ်ားတြင္ f = 29.0 - 348.0 mm ႏွင့္ တူညီသည္ (16:9) 

Iris F2.8 - F4.5 ေအာ္တို/မန္ႏူရယ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္

ဆံုခ်က္ AF/MF ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္၊ 10 mm ~ ∞ (အက်ယ္) ၊ 1000 mm ~ ∞ (အေဝး)

႐ုပ္ပံုၿငိမ္ကိရိယာ ဖြင့္/ပိတ္/သက္ဝင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္၊ ေနရာေျပာင္းႏိုင္သည့္မွန္ဘီလူး

စစ္ထုတ္မႈ အခ်င္း M62 mm
ကင္မရာက႑
ပံုရိပ္ဖမ္း ကိရိယာ (အမ်ိဳးအစား) 1.0 အမ်ိဳးအစား (13.2 mm x 8.8 mm) အလင္းျပန္ဟပ္မႈ Exmor RS CMOS အာ႐ံုခံ
ထိေရာက္ေသာ ႐ုပ္ပံု အရာဝတၳဳမ်ား 3840 (H) x 2160 (V)
တစ္ပါတည္းပါဝင္သည့္ 
အလင္းစစ္ထုတ္သည့္အရာမ်ား ND စစ္ထုတ္မႈမ်ား ပိတ္ - ၾကည္လင္ 1 - 1/4ND 2 - 1/16ND 3 - 1/64ND

အနိမ့္ဆံုး အလင္းေရာင္ေတာက္ပမႈ 1.7 lux (Lux အနိမ့္)
ရွပ္တာ အျမန္ႏႈန္း [60i] - 1/8 - 1/10,000 (24p ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေသာအခါ 1/6 - 1/10,000)

[50i] - 1/6 -1/10,000 
အေႏွး ႏွင့္ အျမန္ ေရြ႕လ်ားျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ [60i] - XAVC HD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 1.2.4.8.15.30 ၊ 60 fps

[50i] - XAVC HD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 1.2.3.6.12.25 ၊ 50 fps

[60i] - MPEG HD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 1.2.4.8.15.30 fps

[50i] - MPEG HD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 1.2.3.6.12.25 fps

[60i] - AVCHD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 1.2.4.8.15.30 ၊ 60 fps

[50i] - AVCHD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 1.2.3.6.12.25 ၊ 50 fps
စူပါအေႏွး ေရြ႕လ်ားျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ [60i] - XAVC HD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 120 fps

[50i] - XAVC HD - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္း 100 fps

အျဖဴေရာင္ခ်ိန္ညိႇမႈ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္မႈ
(အတြင္း - 3200K ၊ အျပင္ - 5600K±7 ဆင့္ ၊ အေရာင္ အႏုအရင့္ သတ္မွတ္မႈ ပမာဏ - 2300-
15000K)၊ 
တစ္ခ်က္ႏွိပ္ A ၊ B ၊ အလိုအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ
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ထုတ္ကုန္အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
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