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KAMERA MANA YANG BAGUS 
UNTUK ANDA

Jika Anda mem-posting di media sosial seperti Instagram dan 
Facebook, Anda (secara sadar atau tidak sadar) adalah 

pembuat konten. Mengetahui apa yang paling Anda kuasai 
atau tertarik pada adalah awal yang baik untuk 

menyempurnakan keterampilan fotografi Anda. Jika Anda 
masih ragu dengan genre fotografi yang paling Anda sukai, 

izinkan kami membantu dengan infografis ini.

APA GAYA FOTOGRAFI ANDA &

Ada pesona tertentu di kota pada malam hari dan Anda tahu itu 
Anda mengamati cahaya dengan cara yang berbeda dan sering 

mencari cahaya indah dari bangunan dan di jalan-jalan.

Tujuan Anda: Fotografer Malam

Peralatan Anda: EOS R hadir dengan batas fokus gelap EV-6, 
memungkinkan Anda untuk fokus pada subjek dan memotret 

dengan mudah bahkan dalam kondisi yang sangat gelap.

FOTOGRAFI 
CITYSCAPE MALAM

KELUARGA SAYA, TEMAN-TEMAN 
SAYA, DAN SAYA

Anda adalah fotografer yang ditunjuk dalam keluarga dan grup 
teman Anda. Anda menikmati menjadi fotografer karena kecintaan 

Anda pada kreativitas, fotografi, dan seni memotret.

Tujuan Anda: Fotografer Potret

Peralatan Anda: EOS M6 Mark II dan lensa EF-M32mm 
f/1.4 STM untuk penggunaan dalam ruangan dan luar 

ruangan yang serbaguna.

Anda menyukai fashion dan menggunakan OOTD adalah 
salah satu cara untuk menunjukkan kepada dunia selera 
gaya Anda. Instagram Anda penuh dengan OOTD dan 

teman-teman Anda akan sering mendatangi Anda untuk 
meminta saran tentang mode.

Tujuan Anda: Fotografer Mode

FASHION ADALAH SEGALANYA

Peralatan Anda: Cobalah EOS M100 yang ringan yang juga 
dilengkapi dengan layar sentuh LCD miring 180 derajat dan 

perekaman video penuh HD 60p.

Anda suka membenamkan diri di kota dan alam. Getaran kota 
dan pedesaan yang tenang memberi Anda inspirasi tanpa akhir 

dan mendorong Anda untuk mendorong diri sendiri untuk 
mengamati dan menyelesaikan pemotretan Anda.

Tujuan Anda: Fotografer Lanskap

Peralatan Anda: Dengan posisi AF 4,779 yang dapat dipilih, 
lakukan lebih banyak kontrol dan akurasi dengan sistem fokus 
EOS RP yang luar biasa yang memungkinkan Anda memilih 

tempat yang Anda inginkan dalam bingkai.

KOTA-KOTA BESAR DAN 
LANSKAP TANPA BATAS

Acara olahraga memberi Anda adrenalin dan mendorong 
Anda untuk menciptakan seni luar biasa melalui fotografi. 
Anda menyukai kecepatan dan ketidakpastian, kecakapan 

memainkan pertunjukan dan dedikasi

Tujuan Anda: Jurnal Foto Olahraga

Peralatan Anda: Gunakan AF EOS R 0,05 detik yang 
sangat cepat untuk menangkap aksi cepat dan jangan 

pernah lagi melewatkan peluang foto yang hebat.

PECINTA OLAHRAGA DAN 
PEMOTRETAN AKSI

Anda menikmati menjelajahi alam dan mengambil foto 
binatang dan tumbuhan liar. Binatang memikat Anda, yang 
memotivasi Anda untuk menjelajahi lebih jauh alam liar dan 

yang tinggal di dalamnya.

Tujuan Anda: Fotografer Satwa Liar

Peralatan Anda: EOS 7D Mark II menawarkan semua tipe 
silang AF 65-titik dan pemotretan beruntun 10 fps untuk 

menangkap gerakan yang tidak dapat diprediksi.

HUTAN BELANTARA DAN MEREKA 
YANG TINGGAL DIDALAMNYA

Anda menghabiskan banyak waktu di jalanan untuk 
mengamati orang, tempat, dan hal-hal yang terjadi di sekitar 

Anda. Anda tidak keberatan menjelajahinya sendiri, dan sering 
kali berakhir dengan banyak foto di rol kamera Anda.

Tujuan Anda: Fotografer Jalanan

Peralatan Anda: EOS M5 adalah kamera tanpa cermin yang 
dirancang dengan indah dan dilengkapi dengan operasi AF 

layar sentuh untuk membantu Anda memilih titik fokus Anda 
dengan cepat dan mudah.

KREATIVITAS ADA DI JALANAN

Anda tidak pernah melewatkan kesempatan untuk 
mengambil foto makanan Anda (atau teman Anda'). Anda 
menyukai makanan tetapi Anda lebih suka memotretnya 

Anda akan sering berbagi foto-foto ini secara online dengan 
teman dan keluarga Anda setelahnya.

Tujuan Anda: Fotografer Makanan

Peralatan Anda: PowerShot G5X Mark II hadir dalam tubuh 
kecil, yang merupakan peralatan yang sempurna untuk dibawa 
keluar saat makan. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan lensa 

f/1.8-2.8 untuk kedalaman bidang dangkal yang indah.

MAKANAN ADALAH BAE


