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MELINDUNGI KAMERA ANDA
SAAT MELAKUKAN PEMOTRETAN

DI CUACA DINGIN
Meskipun memotret di cuaca dingin bisa menjadi tantangan, 

jangan biarkan hal itu merusak kesenangan Anda. Temukan cara 
menjaga kamera Anda agar tetap dapat nerfungsi dengan baik saat 

suhu menurun dengan infografis keren ini.

Bawa baterai cadangan dalam suhu dingin 
karena baterai akan menjadi lebih cepat habis 
dalam cuaca dingin daripada cuaca hangat.

Bawa ransel tahan air 
untuk melindungi dan 
menyekat peralatan Anda 
dari cuaca dingin.

Bawa tas Ziploc 
yang cukup besar 
agar muat dengan 
kamera dan lensa 
Anda setelah 
melakukan 
pemotretan.

Pakai liner di 
bawah sarung 
tangan Anda 
untuk menjaga jari 
tetap hangat dan 
bisa terus 
membidik.

Simpan baterai cadangan di dalam saku 
jaket bagian dalam atau kantong celana 
yang paling dekat dengan tubuh Anda 
dari hawa dingin. Hal ini akan 
memastikan peralatan Anda tetap hangat 
saat dipasang kembali ke kamera Anda.

Bersihkan lensa 
Anda menggunakan 
blower untuk 
menghilangkan salju 
dan kotoran.

Gunakan penutup 
lensa saat tidak 
sedang memotret 
untuk menghindari 
terbentuknya embun 
beku di atasnya.

Carilah fitur di lanskap yang 
menambah warna untuk 
menghadirkan titik fokus 
pada gambar Anda.

Bidik dengan kompensasi rana 
yang lebih tinggi daripada yang 
disarankan kamera kepada Anda 
untuk memastikan gambar Anda 
terekspos dengan benar.

Tangkap detail kecil seperti 
es yang terbentuk pada daun 
setelah hari bersalju untuk 
mendapatkan efek maksimal 
pada foto Anda.

Masukkan kamera dan lensa ke dalam kantong Ziploc saat Anda 
masih di luar ruangan sehingga kelembapan terbentuk di bagian luar 
tas. Kemudian simpan di ransel Anda sebelum Anda kembali ke 
dalam rumah.

Tempatkan kamera Anda di samping jendela agar menghangat lebih 
lambat, jika kondisi di luar dingin dan kering.
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CARA

DENGAN PERSIAPAN PENGUASAAN YANG BAIK TERHADAP PERALATAN DAN LINGKUNGAN 
ANDA, FOTO CUACA DINGIN BISA MENJADI PENGALAMAN YANG LUAR BIASA.

SAAT MEMOTRET

SEBELUM MEMOTRET
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Kemas bersama blower 
lensa untuk menjaga 
kebersihan lensa Anda.
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TIPS PEMOTRETAN

SETELAH MEMOTRET


