HXR-MC2500

(NTSC အတြက)္
Solid-State မင္မိုရီ ကင္ေကာ္ဒါ
ပခံုးထမ္း HD ကင္မရာအသစ္သည္ ညဘက္ႏွင့္ အခန္းတြင္း ႐ိုက္ကူးရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားၿပီး
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ႐ိုက္ကူးရာတြင္လည္း တည္ၿငိမ္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အာ႐ံုခံႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေသာ Exmor™ R CMOS အာ႐ံုခံႏွင့္ နဂိုပါဝင္ေသာ LED မီးေရာင္
HXR-MC2500 သည္ အလင္းေရာင္နည္းပါးေသာ သို႔မဟုတ္ အခန္းတြင္း အေနအထားမ်ားတြင္
ရွင္းလင္းစြာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ အာ႐ံုခံႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေသာ Exmor™ R CMOS အာ႐ံုခံသည္
ပံုရိပ္အာ႐ံုခံအေနျဖင့္ ေစာင္း၍က်ေရာက္ေသာ အလင္းေရာင္ကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိရွိ
အသံုးခ်ႏိုင္ေစမည့္ (အနည္းဆံုး အလင္းေတာက္မႈ 0.8 lux*) ေနာက္ခံကိုအလင္းေပးေသာ
နည္းပညာကို အသံုးခ်ထားၿပီး အလင္းေရာင္နည္းေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ ႐ိုက္ကူးေသာအခါ၌ပင္
စိုျပည္ေသာပံုရိပ္အရည္အေသြးကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ HXR-MC2500 တြင္ အဖိုးတန္သည့္
အလင္းေပးစနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အဆင္ေျပေသာ LED
အလင္းေရာင္ ပါဝင္ၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။
* မန္ႏူရယ္ ဆက္တင္ မုဒ္ - ရွပ္တာ အျမန္ႏႈန္း - 1/15 sec ၊ F1.8 ၊ Gain33dB
ျမင္ကြင္းက်ယ္၊ ျခားနားမႈျမင့္မားေသာ အစက္ေပါင္း 1.44 သန္းပါဝင္သည့္ OLED viewfinder
ႏွင့္ အစက္ေပါင္း 0.92 သန္း ပါဝင္ေသာ 3 လက္မအက်ယ္ LCD ဒိုင္ခြက္မ်ားေၾကာင့္
အရာဝတၳဳမ်ားကို လြယ္ကူစြာခ်ိန္ရြယ္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤကင္မရာအသစ္တြင္ OLED Tru-Finder™ electronic viewfinder ပါဝင္ၿပီး
ျခားနားမႈအျမင့္ပိုင္းတြင္ အစက္ေပါင္း 1.44 သန္းပါဝင္သည့္ ျမင့္မားေသာ ပံုရိပ္ျပတ္သားမႈကို
ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Sony ၏ ကိုယ္ပိုင္ viewfinder နည္းပညာမ်ားသည္
အေရာင္အႏုအရင့္ ပိုမိုတိက်စြာ ျပန္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ အရာဝတၳဳမ်ား၏
ပိုၿပီးအေသးစိတ္က်ေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပံုရိပ္ျပတ္သားမႈ
ျမင့္မားေသာ 3 လက္မအက်ယ အက်ယ္ LCD ဒိုင္ခြက္ေၾကာင့္ (အစက္ေပါင္း 0.92 သန္းခန္႔
ပါဝင္) ျပတ္သားေတာက္ပေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။
စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမရွိ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ Wi-Fi/NFC လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
HXR-MC2500 သည္ Wi-Fi ဆက္သြယ္မႈမွတစ္ဆင့္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္
တက္ဘလက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ မိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္
႐ိုက္ကူးမႈ စတင္/ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ iris ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထိေတြ႔႐ံုျဖင့္
အလိုအေလ်ာက္ဆံုခ်က္ညိႇျခင္း အစရွိသည့္ အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားႏွင့္
လြယ္ကူေသာ တစ္ခ်က္ထိ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ NFC-capable
(အနီးတစ္ဝုိက္ ဆက္သြယ္မႈ) လည္း ပါဝင္ပါသည္။

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆက္တိုက္႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္ 32GB အတြင္းပိုင္း ဖလက္ရွ္မင္မိုရီႏွင့္
ပါဝါသံုးစြဲမႈ နည္းပါးျခင္းတို႔က လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
HXR-MC2500 တြင္ ပါဝင္ေသာ 32GB အတြင္းပိုင္း ဖလက္ရွ္မင္မိုရီ သိမ္းဆည္းမႈစနစ္သည္
႐ိုက္ကူးမႈ မိနစ္ 150 ထက္မနည္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အတြင္းပိုင္း
ဖလက္ရွ္မင္မိုရီ ႏွင့္ MS/SD အေပါက္တြင္းရွိ မင္မိုရီကဒ္တို႔ကို တြဲဖက္အသံုးျပဳၿပီး
“ျပန္လႊင့္မည္” ႏွင့္ “အဆက္မျပတ္လႊင့္မည္” အစရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
အရန္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Sony ၏ L-Series InfoLithium ဘက္ထရီမ်ား
(အပိုပစၥည္း NP-F970 ကဲ့သို႔) ကို အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ HXR-MC2500 သည္ 14
နာရီအၾကာအထိ ဆက္တိုက္႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ ဤစြမ္းရည္သည္ ႐ိုက္ကူးသူအေနျဖင့္
ကင္မရာကိုမရပ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားမ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားတိုက္႐ိုက္ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ အလြန္အေရးပါမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ႐ိုက္ကူးရန္အတြက္ ပညာရွင္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
26.8 mm ျမင္ကြင္းက်ယ္မွန္ဘီလူး – သည္ ဤအမ်ိဳးအစား ကင္မရာမ်ားတြင္
ျမင္ကြင္းအက်ယ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ေသးငယ္ေသာေနရာမ်ား၌ပင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာျမင္ကြင္းကို
ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
DV မင္မိုရီ – AVCHD Full HD ပံုစံကို ေထာက္ပံ့သည့္အျပင္ SD ပံုစံေထာက္ပံ့မႈတြင္ DV
မင္မိုရီ ပါဝင္ပါသည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ (MI) ေအာက္ခံျပား – သည္ UWP-D11 ႀကိဳးမဲ့
မိုက္ခ႐ိုဖုန္းရီစီဗာႏွင့္ XLR တြဲဆက္ကိရိယာႏွင့္ တြဲဆက္ၿပီး XLR အသံအဝင္ အစရွိသည့္
တြဲဆက္ပစၥည္းမ်ားကို ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား မပါဘဲအသံုးျပဳေစႏိုင္သည္။
BNC ကြန္းပိုးစစ္လိုင္း – သည္ BNC ေကဘယ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေစၿပီး တိုက္႐ိုက္အသံသြင္းမႈ
ကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားတြင္ ႀကိဳးမျပဳတ္သြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
TC/UB တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း – ကင္ရာ႐ိုက္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရမည့္
အေျခအေနမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုဒ္ႏွင့္ User Bit တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
HXR-MC2500 (NTSC)

အေထြေထြ
အေလးခ်ိန္

အနိမ့္ဆံုး အလင္းေရာင္ေတာက္ပမႈ
ရွပ္တာ အျမန္ႏႈန္း

1/8 - 1/10,000 (24p ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေသာအခါ 1/6 - 1/10,000)

(မွန္ဘီလူးအစြပ္၊ မွန္ဘီလူးဖံုး၊ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း၊ မ်က္စိကာ၊ ေအာက္ခံအစြပ္၊ NP-F570 ဘက္ထရီ

အျဖဴေရာင္ခ်ိန္ညိႇမႈ

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္မႈ (အတြင္း၊ အျပင္၊ အေရာင္ အႏုအရင့္ သတ္မွတ္မႈ ပမာဏ - 2300-15000K)၊

အပါအဝင္)
265.0 x 235.0 x 455.0 mm (10 1/2 x 9 3/8 x 18 လက္မ) (ကိုယ္ထည္)

တိုးတက္မႈ

တစ္ခ်က္ႏွိပ္ A ၊ B ၊ အလိုအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ
0 ၊ 3 ၊ 6 ၊ 9 ၊ 12 ၊ 15 ၊ 18 ၊ 21 ၊ 24 ၊ 27 ၊ 30 ၊ 33 dB ၊ အလိုအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ

အဝင္/အထြက္
ကြန္းပိုးစစ္ အထြက္
အသံ အထြက္
USB

BNC (x1) ၊ NTSC
RCA ပင္
မီနီ-AB/USB2.0 ျမန္ႏႈန္းျမင့္/သိုေလွာင္ေနရာမ်ား/ လက္ခံေနရာ

နားၾကပ္ အထြက္

စတီရီယို မီနီ ဂ်က္ ø 3.5mm (x1)

စပီကာ အထြက္

တစ္ဖက္ၾကား

DC အဝင္
အသံ အဝင္
အေဝးထိန္း

DC ဂ်က္
စတီရီယို မီနီ ဂ်က္ ø 3.5mm (x1)
စတီရီယို မီနီ ဂ်က္ ø 2.5mm (x1)
အမ်ဳိးအစား A (x1)
ၾကားခံမ်ားစြာျဖင့္ ေအာက္ခံ (x1) ၊ ခ်ိတ္တြဲရန္ ေအာက္ခံ (x2)

3.10 kg (6 lb 13.3 oz) ခန္႔

အတုိင္းအတာ (W x H x D)

265.0 x 240.0 x 460.0 mm (10 1/2 x 9 1/2 x 18 1/8 လက္မ) ((မွန္ဘီလူးအစြပ္၊
မွန္ဘီလူးဖံုး၊ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း၊ မ်က္စိကာ စသည့္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္)
လက္ကိုင္ႀကိဳးကြင္းမပါဝင္ဘဲ၊ ျပသမႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္သည္)
ပါဝါလိုအပ္ခ်က္မ်ား

7.2 V (ဘက္ထရီထုပ္)၊ 8.4 V (AC အဒက္ပတာ)

ပါဝါသံုးစြဲမႈ

3.3 W ခန္႔ (EVF ဖြင့္၊ ဗီဒီယိုအလင္းေပး ပိတ္ ျဖင့္)
3.3 W ခန္႔ (LCD ေမာ္နီတာ ဖြင့္၊ ဗီဒီယိုအလင္းေပး ပိတ္ ျဖင့္)

လုပ္ေဆာင္သည့္ အပူခ်ိန္

0°C မွ 40°C (32°F မွ 104°F)

သိမ္းဆည္းရန္အပူခ်ိန္

-20°C မွ +60°C (-4°F မွ +140°F)

ဘက္ထရီလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္

HXR-MC2500 (NTSC)

1.6 lux (MAN ဆက္တင္ - SS 1/30sec ၊ Iris F1.8 ၊ တိုးတက္မႈ 33dB)
0.8lux (MAN ဆက္တင္ - SS 1/15sec ၊ Iris F1.8 ၊ တိုးတက္မႈ 33dB)

2.80 kg (6 lb 2.8 oz) ခန္႔ (ကိုယ္ထည္)

NP-F570 ဘက္ထရီျဖင့္ 285 min ခန္႔ (ဗီဒီယိုအလင္းေပး ပိတ္)

(ဆက္တိုက္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးခ်ိန္)

NP-F570 ဘက္ထရီျဖင့္ 135 min ခန္႔ (ဗီဒီယိုအလင္းေပး ဖြင့္)

HDMI အထြက္
ေအာက္ခံ တြဲဖက္ပစၥည္း

မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ ပံုစံ

HD

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

(ဗီဒီယို)

ၾကည့္ရန္ေမာ္နီတာ

SD
HD
SD

DV(AVI)
Linear PCM 2ch ၊ 16bit ၊ 48kHz / Dolby Digital 2ch ၊ 16bit ၊ 48kHz
Linear PCM 2ch ၊ 16bit ၊ 48kHz

1.0 cm (0.39 အမ်ဳိးအစား) OLED 1.44M dots ခန္႔
7.5 cm (3.0 အမ်ဳိးအစား) 921K dots ခန္႔

HD

PS (28Mbps) 1920 x 1080/60P ၊ 16:9
FX (24Mbps) 1920 x 1080/60i ၊ 30p ၊24p ၊ 16:9 ၊ 1280 x 720/60p ၊ 16:9
FH (17Mbps) 1920 x 1080/60i ၊ 30p ၊ 24p ၊ 16:9 ၊ 1280 x 720/60p ၊ 16:9
HQ (9Mbps) 1280 x 720/60p ၊ 16:9
DV (25Mbps) 720 x 480/60i ၊ 16:9 ၊ 4:3
145 min ခန္႔ (အတြင္း မီဒီယာ၊ PS ၊ LPCM)
170 min ခန္႔ (အတြင္း မီဒီယာ၊ FX ၊ LPCM)
225 min ခန္႔ (အတြင္း မီဒီယာ၊ FH ၊ LPCM)
380 min ခန္႔ (အတြင္း မီဒီယာ၊ HQ ၊ LPCM)
140 min ခန္႔ (အတြင္း မီဒီယာ၊ DV ၊ LPCM)

Viewfinder
တစ္ပါတည္းပါဝင္ေသာ LCD ေမာ္နီတာ
တစ္ပါတည္းပါဝင္ေသာ မုိက္ခ႐ိုဖုန္း
တစ္ပါတည္းပါဝင္ေသာ မုိက္ခ႐ိုဖုန္း

ဦးတည္ရာ အစံုသြားႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္အားသံုး ကြန္ဒန္ဆာ စတီရီယို မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

မီဒီယာ
အတြင္းပိုင္း မင္မိုရီ

ဖလက္ရွ္ မင္မိုရီ 32GB

အမ်ဳိးအစား

Memory Stick Pro Duo™ ႏွင့္ SD/SDHC/SDXC ကိုက္ညီသည္

(အသံ)
မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးျခင္း
ဖရိန္ႏႈန္း

SD
မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးခ်ိန္/
ပေလးဘက္ဖြင့္ခ်ိန္

တစ္ပါတည္းပါဝင္ေသာ LED
အလင္း
ေတာက္ပမႈအား
အလင္းေထာင့္
အေရာင္ အႏုအရင့္
WiFi (ဝိုင္ဖိုင္)
ေထာက္ပံ့ေသာ ပံုစံ

မွန္ဘီလူးမ်ား
မွန္ဘီလူးတပ္ဆင္မႈ

အေသတပ္ထားသည္

ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕အခ်ိဳး

12x (အလင္း) ၊ 24x ႐ုပ္ပံုၾကည္လင္မႈ ခ်ဳံ႕ခ်ဲ႕၊ 200x ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ခ်ဳံ႕ခ်ဲ႕၊ စက္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္/
မန္ႏူရယ္

ဆံုတာ

f = 2.9-34.8 mm

2.4 GHz bandwidth

လံုျခံဳေရး

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC

NFC Forum အမ်ိဳးအစား 3 တဂ္ ခြင့္ျပဳထားသည္
မွန္ဘီလူးအစြပ္ (1)
မွန္ဘီလူးဖံုး (1)
ေအာက္ခံအစြပ္ (1)
EVF မ်က္စိကာ (1)
မိုက္ခ႐ိုဖုန္း
ေလကာစခရင္ (1)
ဗီဒီယိုအလင္းျဖန္႔ကိရိယာ (1)

35 mm မွန္ဘီလူးမ်ားတြင္ f = 32.8-393.6 mm ႏွင့္ တူညီသည္ (4:3)
F1.8 - F3.4 ေအာ္တို/မန္ႏူရယ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္

ဆံုခ်က္

AF/MF ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္၊ 10 mm ~ ∞ (အက်ယ္)၊ 800 mm ~ ∞ (အေဝး)

႐ုပ္ပံုၿငိမ္ကိရိယာ

ဖြင့္/ပိတ္/သက္ဝင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္၊ မွန္ဘီလူးေ႐ႊ႕

စစ္ထုတ္မႈ အခ်င္း

M37 mm

ကင္မရာက႑
ပံုရိပ္ဖမ္း ကိရိယာ (အမ်ိဳးအစား)

1/3.95 အမ်ိဳးအစား (4.6 mm) အလင္းျပန္ဟပ္မႈ Exmor R CMOS အာ႐ံုခံ

ပံုရိပ္ဖမ္း ကိရိယာ (ပစ္ဇယ္အေရအတြက္)

6590K pixels ခန္႔

ထိေရာက္ေသာ ႐ုပ္ပံု အရာဝတၳဳမ်ား

6140K pixels ခန္႔ (16:9)/4600K pixels ခန္႔ (4:3)

USB အဒက္ပတာႀကိဳး(1)
အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ ဘက္ထရီထုပ္ (NP-F570) (1)
CD-ROM - လုပ္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္မ်ား PDF (1)
လုပ္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္မ်ား (1)
AC-L100C AC အဒက္ပတာ (1)
AC ႀကိဳး (1)
အာမခံ (1)

တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား

အေဝးထိန္း ညႊန္ၾကားမႈ

HVL-LEIR1

ECM-W1M

ဘက္ထရီ ဗီဒီယို IR အလင္း

ႀကိဳးမဲ့ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

အတုိင္းအတာ

HVL-LBPC

ECM-CG60

ဘက္ထရီျဖင့္ဗီဒီယိုအလင္းေပး Shotgun မိုက္ခ႐ိုဖုန္း
LED

ADP-MAC

SF-128P

ေအာက္ခံ အဒက္ပတာ

(128 GB ၊ 64 GB ၊ 32 GB)
Pro SDXC မင္မိုရီကဒ္

UWP-D11/D12/D16
ႀကိဳးမဲ့ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း အထုပ္

SMAD-P3

XLR-K1M

MI ေအာက္ခံတပ္ဆင္မႈ
အဒက္ပတာ

XLR အဒက္ပတာ ပစၥည္း

*UWP-D11/UWP-D12 ျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့
လုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သည္

SF-32UX

(32 GB ၊ 16 GB ၊ 8 GB)
SD/SDHC မင္မိုရီကဒ္

455 (18)

MS-HX32B

(32 GB ၊ 16 GB ၊ 8 GB)
Memory Stick PRO-HG
Duo™
458 (18 1/8)

265 (10 1/2)

405 (16)

240 (9 1/2)

စတီရီယို မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

AC အဒက္ပတာ/
အားသြင္းကိရိယာ/
ဘက္ထရီ

229 (9 1/8)

ECM-XYST1M

RM-1BP

ACC-L1BP

127 (5)

အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ
ဘက္ထရီထုပ္

100 (4)

2NP-F970/B

IEEE 802.11 b/g/n

ႀကိမ္ႏႈန္း ဘန္

ေထာက္ပံ့ထားေသာတြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား

35 mm မွန္ဘီလူးမ်ားတြင္ f = 26.8-321.6 mm ႏွင့္ တူညီသည္ (16:9)
Iris

1.0m / 200 lx ခန္႔၊ 0.5m / 800lx ခန္႔
30° ခန္႔
5,500K ခန္႔

235 (9 3/8)

မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ ပံုစံ

324 (12 7/8)
134 (5 3/8)

460 (18 1/8)
ယူနစ္ - mm (လက္မ)

©2017 Sony Corporation of Hong Kong Ltd. မူပိုင္ခြင့္အားလုံး လက္ဝယ္တြင္ရွိသည္။

ျဖန္႔ခ်ိသူ

ခြင့္ျပဳထားေသာစာမရွိဘဲႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းအားတားျမစ္ထားသည္။
အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အတုိင္းအတာအရြယ္အစားဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည္။
Sony ႏွင့္ Sony လိုဂို တို႔သည္ Sony Corporation ၏ ထုတ္ကုန္အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
Memory Stick ႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လိုဂိုမ်ားသည္ Sony Corporation ၏ ထုတ္ကုန္အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
AVCHD ႏွင့္ AVCHD လိုဂိုမ်ားသည္ Panasonic Corporation ႏွင့္ Sony Corporation ၏
ထုတ္ကုန္အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အျခားေသာထုတ္ကုန္အမွတ္အသားမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

YBP00793-062017-AR-V1

ေဟာင္ေကာင္တြင္ပံုႏွိပ္သည္

pro.sony-asia.com

