
MÁY ẢNH KHÔNG GƯƠNG LẬT

CANON

ĐẦU TIÊN CỦA BẠN MANG ĐẾN 
ĐIỀU GÌ?

Dù bạn là người mới bước chân vào lĩnh vực nhiếp ảnh, với vốn kiến thức 
chụp ảnh từ điện thoại thông minh, hay một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp 

muốn sở hữu một thân máy thứ hai gọn nhẹ hơn, máy ảnh không gương lật 
sẽ mang đến tính linh hoạt đáp ứng các nhu cầu của bạn. Trên hết, máy 

ảnh không gương lật chứa vô vàn các tính năng khiến việc chụp ảnh trở nên 
thú vị và thuận tiện mà vẫn cho ra những tấm ảnh chất lượng tuyệt đỉnh.

GỌN, NHẸ & LINH HOẠT

Nhỏ và nhẹ hơn máy ảnh DSLR Để bạn dễ dàng mang theo mà 
không phải chật vật vì nặng khi 

đeo trên cổ hoặc tay

HÌNH ẢNH CHẤT LƯỢNG TỐT HƠN

Cho ra hình ảnh chất lượng tốt hơn 
so với máy ảnh trên điện thoại 

thông minh

Được trang bị cảm biến hình ảnh 
tiên tiến giúp duy trì chất lượng 
hình ảnh ngay cả trong những 

khung hình khó như chụp vật thể 
chuyển động nhanh hoặc chụp 

dưới ánh sáng yếu

MỘT MÁY ẢNH, NHIỀU ỐNG KÍNH

Tương thích với nhiều ống kính 
dòng EOS M 

Có thể dùng với trên 70 loại ống 
kính EF nhờ vào Ngàm Chuyển Đổi 

Canon EF-OES M

!!

KẾT NỐI DỄ DÀNG

Kết nối với các thiết bị tương thích 
qua Wi-Fi và NFC cho phép truyền 

dữ liệu dễ dàng

Sử dụng ứng dụng Canon Camera 
Connect, bạn có thể xem hình ảnh 

trong máy ảnh ngay trên điện 
thoại/máy tính bảng, chụp 

ảnh/chỉnh sửa từ xa bằng thiết bị 
thông minh, hoặc đăng ảnh lên các 

nền tảng truyền thông xã hội

TRẢI NGHIỆM SỬ DỤNG TUYỆT VỜI

Lấy nét và chụp ảnh ngay trên màn 
hình LCD cảm ứng của máy ảnh

Màn hình điều chỉnh được khiến 
cho các góc chụp khó (như chụp 
trên mặt đất hoặc trên đầu đám 

đông) trở nên dễ dàng, cho bạn vô 
vàn khả năng sáng tạo


