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Sony tilldelas utmärkelser under TIPA
Awards 2020 för bland annat ”Best Photo
Innovation”
•
•
•
•

BEST PHOTO INNOVATION: Real-Time Tracking Technology
BEST FULL FRAME PROFESSIONAL CAMERA: α7R IV
BEST APS-C CAMERA EXPERT: α6600
BEST EXPERT COMPACT CAMERA: RX100 VII

Sony meddelar stolt att Technical Image Press Association återigen prisar
Sonys innovation och prestation inom digitalt foto med totalt fyra TIPAutmärkelser. En av dessa är "BEST PHOTO INNOVATION" för Real Time
Tracking Technology, som återfinns i många modeller inom Sonys Digital

Imaging-sortiment.
BEST PHOTO INNOVATION: Real-Time Tracking Technology
Sonys realtidsspårning tar autofokustekniken till en ny nivå. När fotografen
fokuserar på motivet med slutaren halvt nedtryckt, spåras motivet av
systemet oavsett var i bilden det rör sig. Tack vare ögonautofokus i realtid
(för människor och djur) plockar kameran automatiskt upp ögat i motivet.
Systemet använder AI och ”inlärd” objektinformation, inklusive färg,
ljusstyrka, avstånd och till och med ansikts- och ögonmönster för att
bibehålla fokus. Det möjliggör sömlös autofokuslåsning utan att du behöver
byta mellan autofokuslägen vilket ger en märkbar skillnad när det gäller
hastighet och noggrannhet i autofokusteknik.

BEST FULL FRAME PROFESSIONAL CAMERA: α7R IV

Sony α7R IV har en 61.2MP[i] CMOS fullformatssensor som kan konkurrera

med mellanformatskameror, men i en mer kompakt formfaktor. Dessutom har
kameran en funktion för flerbildstagning med skiftande bildpunkter för att ta
upp till 16 bilder i hög upplösning som sätts samman till en bild med en
filstorlek på 240MP. Trots den höga bildupplösningen bibehålls stillbilds- och
videofunktionerna, med en fotohastighet på upp till 10 bilder/s[ii] och video i
4K med full sensorbredd. A7R IV är även utrustad med Sonys system för
autofokus i realtid[iii] samt två medieplatser med stöd för UHS-II.

BEST APS-C CAMERA EXPERT: α6600
Sony α6600 passar fotografen som är ute efter en kompakt kamera som är
smidig att ta med, är mångsidig och har kreativa funktioner för både
stillbilder och video. Med filminspelning i 4K[iv] samt IBIS
stabiliseringssystem passar kameran även bra för rörligt skapande. Kameran
kan ta upp till 11 bilder per sekund och kommer med ett stort Z-batteri, som
ger den bästa batteritiden i sin klass[v]. Sony α6600 har dessutom funktionen
ögonautofokus i realtid[vi] som smidigt övergår från objektspårning till
ansiktsigenkänning och ögonigenkänning.

BEST EXPERT COMPACT CAMERA: RX100 VII
RX100 VII är kompaktkameran i perfekt fickstorlek med integrerat objektiv
och valmöjligheter som konkurrerar med professionella kameror. Den stöder
optisk bildstabilisering och har en bildhastighet på 20 bilder per sekund.vii
Kameran stöder även inspelning i 4K med motion video[vii]i på upp till 1000
bilder per sekund. Bildcensorn Exmor R CMOS och DRAM-minnet möjliggör
nya dimensioner av hastighet.
[i] Ungefärlig, effektiv
[ii] Upp till 10 bilder per sekund i kontinuerligt “Hi+”-läge, och upp till 8
bilder per sekund i kontinuerligt “Hi”-läge. Maximalt antal bilder per sekund
beror på kamerainställning.
[iii] « Tracking » i menyn. Funktionen spårar inte djurs ögon i filmläge.
[iv]3840×2160 pixlar. Klass 10 eller högre SDHC/SDXC minneskort krävs för
att filma i XAVC S-format. UHS-I (U3) SDHC/SDXC-kort krävs för 100Mbps.

[v]Bland spegellösa, utbytbara objektiv för digitalkameror utrustade med en
APS-C bildsensor. Från augusti 2019, baserat på undersökningar från Sony.
[vi]Funktionen spårar inte djurs ögon i filmläge.
[vi]iVid användning av den elektroniska slutaren med “Coutinuous shooting
mode: Hi”. Effektiv när slutarhastigheten är 1/60 eller mer.
[vii]i Ljudinspelning är inte tillgänglig. Klass 10 eller högre SDHC/SDXC
minneskort krävs.

Om Sony Corporation
Sony Corporation är ett kreativt underhållningsföretag på en solid grund av
teknik. Från spel och nätverkstjänster till musik, bild, elektronik, halvledare
och finansiella tjänster fyller Sony världen med känslor genom kreativitet och
teknik. För mer information, besök http://www.sony.net/
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