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Senang memotret dengan ponsel cerdas Anda? Infografis ini 
menyampaikan kelebihan kamera tanpa cermin dibandingkan kamera 

ponsel cerdas.

KINERJA

FLEKSIBEL

Sensor kamera tanpa cermin 
lebih besar, yang 
memungkinkan untuk 
menangkap lebih banyak 
cahaya. Misalnya, sensor 
CMOS APS-C 24 megapiksel 
pada kamera Canon EOS M5 
tanpa cermin yang 
memungkinkan Anda 
memotret gambar yang lebih 
jernih dibandingkan kamera 12 
megapiksel pada ponsel cerdas.

Kemampuan untuk memotret 
pada pengaturan ISO tinggi 
ini berarti foto dengan detail 
yang lebih tajam dan lebih 
berwarna, bahkan dalam 
situasi sedikit cahaya. Foto 
kamera tanpa cermin akan 
memiliki bitnik yang jauh lebih 
sedikit.

Kamera tanpa cermin 
membantu Anda fokus 
mengabadikan foto yang 
Anda inginkan. Dengan ponsel 
cerdas, mungkin saja terdapat 
panggilan masuk dan 
gangguan pada saat Anda 
akan memotret, dan 
kemudian momen tersebut 
pun menghilang.

Bebas GangguanKinerja Sedikit CahayaKualitas Gambar

KENDALI PENUH PADA KREATIVITAS

ISO

Kamera tanpa cermin 
menghadirkan fleksibilitas 
lensa kamera yang dapat 
diganti dalam bentuk yang 
ringkas. Kompatibel dengan 
lensa EF-M, serta lensa EF 
dan EF-S dengan 
menggunakan Adaptor 
EF-EOS M, mereka cukup 
fleksibel untuk digunakan 
dalam pemotretan close-up, 
pemandangan dan satwa liar.

Lensa kamera tanpa cermin 
memungkinkan zoom optik, 
yang membantu Anda 
memotret objek yang jauh 
dan tetap mempertahankan 
kualitasnya. Ponsel cerdas 
menggunakan zoom digital, 
yang hanya memotong dan 
memperbesar foto asli, 
menyebabkan kualitas gambar 
menjadi berkurang.

Karena kamera ponsel cerdas 
memiliki sensor yang lebih 
kecil dan fokus yang lebih 
pendek, mereka berjuang 
untuk memotret kedalaman 
ruang yang dangkal - kecuali 
pada jarak yang sangat dekat. 
Kamera tanpa cermin 
memungkinkan Anda 
mengatur aperture sendiri, 
misalnya f/2.8 untuk 
kedalaman ruang yang 
dangkal, untuk menghasilkan 
Anda latar belakang buram 
yang indah sehingga subjek 
lebih menonjol.
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Mode manual memungkinkan 
Anda menyempurnakan 
semua detail, termasuk ISO, 
Aperture, Kecepatan Shutter 
dan lainnya. Anda 
benar-benar dapat 
menyesuaikan pengaturan 
sesuai dengan gaya Anda.

Anda tidak lagi memerlukan 
filter lainnya untuk posting di 
media sosial melalui Mode 
Creative Assist yang terdapat 
di kamera Canon tanpa 
cermin. Anda dapat 
menyesuaikan filter Anda 
sendiri berkat kombinasi 
kecerahan, saturasi, warmth 
dan pengaturan lainnya yang 
tersedia.

Ya, beberapa ponsel cerdas 
kini mampu mengekspor file 
RAW. Namun, file RAW dari 
kamera tanpa cermin berisi 
data yang diproses secara 
minimal karena sensor gambar 
yang lebih besar, hal ini berarti 
terdapat lebih banyak ruang 
untuk pemrosesan lanjutan.
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