
FOTOGRAFER 
PONSEL

Cyril menggunakan 
ponsel cerdasnya untuk 
memotret sebagian besar 
fotonya, namun dia ingin 
meningkatkan 
fotografinya ke tingkat 
selanjutnya. Dia memiliki 
pemahaman dasar 
tentang istilah fotografi 
seperti exposure, 
kontras, suhu, sorotan, 
bayangan dan potongan. 
Cyril ingin memotret 
gambar dengan resolusi 
lebih tinggi dan rentang 
dinamis yang lebih baik 
pada media sosial untuk 
menciptakan umpan 
yang lebih mengesankan.

Kamera yang disarankan:

EOS M100 EOS M6 EOS M100 

Kamera yang disarankan: Kamera yang disarankan: Kamera yang disarankan:

JETSETTER

Alisha sering bepergian ke 
luar negeri setidaknya 
empat kali dalam setahun. 
Memilki kamera ringan 
sangat penting baginya 
karena lebih mudah untuk 
dibawa secara bersamaan 
dengan lensa yang 
menyertainya selama 
perjalanan. Sebagai 
seorang pemula, Alisha 
menggunakan kamera 
tanpa cermin untuk 
mendokumentasikan 
kisah perjalanannya dan 
melakukan eksperimen 
dengan berbagai lensa 
(wide angle, zoom, macro, 
dll) untuk jenis fotografi - 
arsitektur, pemandangan, 
satwa liar dan makanan.

FOTOGRAFER 
SEHARI HARI
Ning Ong mengambil 
foto dari semua hal, mulai 
dari perkumpulan teman, 
acara keluarga, hingga 
OOTD dan jalanan. Dia 
menikmati fotografi dan 
merupakan fotografer 
yang selalu ditunjuk pada 
permintaan untuk 
kesempatan berfoto. 
Ning Ong akrab dengan 
istilah fotografi dan sering 
meneliti berbagai fitur 
fotografi dan peralatan 
kamera baru secara 
online.

FOTOGRAFER 
PROFESIONAL
Niksha adalah fotografer 
profesional yang 
menggunakan kamera 
DSLR untuk pekerjaan 
sehari-harinya. Seperti 
pada pemotretan biasa, 
terutama pada saat 
bepergian ke luar negeri, 
dia menggunakan kamera 
tanpa cermin untuk 
kenyamanannya. Niksha 
memiliki pemahaman 
mendalam tentang 
fotografi dan tahu 
bagaimana cara membuat 
foto yang indah. Dia juga 
akrab dengan berbagai 
lensa yang tersedia dan 
bagaimana 
menggunakannya secara 
maksimal.

EOS M5 EOS M6 EOS M5

EOS M100EOS M6EOS M5

High-speed continuous shooting of up to 9.0fps
Full HD 60p 
Layar LCD Tilt-type
Wi-Fi / NFC
Mode Self-Portrait
Creative Assist
Ringan & mudah dibawa bepergian

Dual Pixel CMOS AF

Apakah Anda berencana untuk membeli kamera tanpa cermin namun tidak 
yakin apa yang lebih cocok untuk Anda? Dalam panduan singkat ini, kami 

membagikan keperluan fotografi untuk membantu Anda menemukan 

KAMERA APA YANG AKAN ANDA PILIH?

CANON
KAMERA TANPA CERMIN APA 

YANG TEPAT 
UNTUK SAYA?


