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Canon PowerShot G7 X Mark II là một 
chiếc máy ảnh nhỏ gọn và dễ sử dụng cho 
cuộc phiêu lưu dưới đại dương của bạn. 
Được trang bị cảm biến hình ảnh mạnh 
mẽ và nhiều tính năng, chiếc máy ảnh này 
sẽ giúp bạn chụp được những thước hình 
chi tiết rõ nét đáng kinh ngạc,

VỎ CHỐNG NƯỚC2

Một vỏ bọc chống nước cho máy ảnh 
thật sự quan trọng bởi vì nó giúp bảo 
về máy ảnh của bạn khỏi việc tiếp xúc 
với nước. Đảm bảo rằng vỏ được làm 
sạch và khóa trước khi bạn mang 
xuống nước,

DỤNG CỤ TẢN SÁNG3

If you intend to shoot with flash, use a 
diffuser to help soften the light. A diffuser 
also spreads out the light, which is great 
when shooting wide-angle photos.

DÂY BUNGEE4

Để tránh trượt máy ảnh ra khỏi tay, hãy 
dùng một sợi dây bungee để buộc vỏ 
máy vào áo phao.
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Nắm từng chế độ và đặc điểm 
của nó là thật sự quan trọng. 
Chỉnh chế độ cho máy ảnh của 
bạn bằng cách mở chế độ Thủ 
công, và điều chỉnh các thiết 
lập dựa theo bối cảnh và độ 
sâu của nước để có hiệu ứng 
mong muốn tốt nhất có thể.

Điều chỉnh mức nổi phù 
hợp và xem xét đến trọng 
lượng của máy ảnh và vỏ 
máy. Nếu không chắc chắn, 
hãy nhờ tư vấn từ tư vấn 
viên hoặc bạn bè của bạn, 
những người có nhiều kinh 
nghiệm hơn. 

Nghĩ về phong cách ảnh 
chụp mà bạn mong muốn 
trong chuyến đi này, liệu 
rằng là chụp những bức 
ảnh cận cảnh các sinh vật 
biển hay những bức ảnh 
cahr biển ở góc rộng
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Chụp ngang tầm mắt hay từ 
góc độ thấp hơn đến chụp 
một thước hình sinh động của 
sinh vật biển. Cẩn thận xem 
xét phông nền cho chủ thể 
của bạn và loại bỏ những yếu 
tố gây xao nhãng khi có thể.

Tôn trọng sinh cảnh biển bằng 
cách không quấy rối hoặc làm 
nguy hại đến các sinh vật biển. 
Không chạm, giẫm hoặc lấy bất 
cứ thứ gì dưới nước, và hay để 
thiên nhiên tự trình diễn vẻ đẹp 
của chính nó thay vì cố gắng 
điều khiển những bức hình.

Những đốm trắng li ti trên 
ảnh được gọi là backscatter. 
Chúng được tạo ra bởi điều 
kiện dưới nước và ánh sáng 
chói, và có thể làm giảm đi 
bằng cách sử dụng một tấm 
tản sáng.
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