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CHIẾC MÁY ẢNH NÀO 
PHÙ HỢP VỚI BẠN

Nếu bạn thường xuyên đăng tải trên các phương tiện truyền 
thông xã hội như Instagram và Facebook, thì bạn là (vô tình hay 
hữu ý) một người sáng tạo nội dung. Bạn biết bạn giỏi gì nhất 
hoặc hứng thú điều gì nhất là một khởi đầu tuyệt vời để hoàn 

thiện các kỹ năng nhiếp ảnh của bạn. Nếu bạn vẫn đang không 
chắc chắn về phong cách nhiếp ảnh nào mà bạn thích nhất, hãy 

để chúng tôi giúp bạn với thông tin hình ảnh này.

PHONG CÁCH NHIẾP ẢNH CỦA BẠN LÀ GÌ &

Bạn là nhiếp ảnh gia của gia đình và trong nhóm bạn 
bè. Bạn thích chụp ảnh bởi vì bạn yêu thích sự sáng tạo, 

nghệ thuật nhiếp ảnh và chân dung.

Mục tiêu của bạn: Nhiếp ảnh gia Chân dung

GIA ĐÌNH, BẠN BÈ VÀ TÔI

Thiết bị của bạn: EOS M6 Mark II và EF-M32mm f/1.4 STM 
cho việc sử dụng linh hoạt trong nhà hoặc ngoài trời.

Bạn yêu thời trang và chọn OOTD là một trong những cách để 
cho thế giới thấy phong cách của bạn. Tài khoản Instagram của 
bạn chứa đầy những bức ảnh OOTD và bạn bè của bạn thường 

xuyên tìm đến bạn để xin các lời khuyên.

Mục tiêu của bạn: Nhiếp ảnh gia Thời trang

THỜI TRANG LÀ TẤT CẢ

Thiết bị của bạn: Hãy thử dùng EOS M100 siêu nhẹ, là 
thiết bị đi kèm với màn hình cảm ứng LCD nghiêng 

180 độ và quay video full HD 60p.

Bạn yêu thích đắm mình vào cảnh quan thiên nhiên và đô thị. 
Sự nhộn nhịp của đô thị và các làng quê yên tĩnh mang đến 

cho bạn nguồn cảm hứng vô tận và khuyến khích bạn thúc đẩy 
bản thân để quan sát và chụp những bức ảnh của riêng bạn.

Mục tiêu của bạn: Nhiếp ảnh gia Phong cảnh

Thiết bị của bạn: Với 4.779 điểm AF có thể lựa chọn, thực 
hiện kiểm soát và độ chính xác cao hơn với hệ thống lấy 
nét tuyệt vời của EOS RP cho phép bạn chọn các điểm 

lấy nét mong muốn trong khung hình.

CẢNH QUAN VÔ TẬN VÀ 
CÁC THÀNH PHỐ LỚN

Các sự kiện thể thao cung cấp adrenaline cho bạn và thúc đẩy 
bạn tạo nên những bức hình nghệ thuật tuyệt vời thông qua 

nhiếp ảnh. Bạn yêu thích tốc độ và những điều không thể đoán 
trước được, sự trình diễn và sự cống hiến.

Mục tiêu của bạn: Phóng viên ảnh Thể thao

Thiết bị của bạn: Sử dụng EOS R cực nhanh với tốc độ chụp 
AF 0.05 giây để ghi lại các chuyển động và không bao giờ 

bỏ lỡ những cơ hội chụp những bức ảnh tuyệt vời.

NGƯỜI YÊU THỂ THAO VÀ CÁC 
BỨC ẢNH CHUYỂN ĐỘNG

Bạn yêu thích khám phá thiên nhiên và chụp những bức 
ảnh về động vật và thiên nhiên hoang dã. Các loài động vật 
mê hoặc bạn, điều này thúc đẩy bạn khám phá thiên nhiên 

hoang dã và những loài sống trong đó.

Mục tiêu của bạn: Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã

Thiết bị của bạn: EOS 7D Mark II tự hào có chế độ chụp 
liên tục AF lấy nét chéo 65 điểm và 10 khung hình/giây có 

thể chụp những chuyển động không thể đoán trước.

THIÊN NHIÊN VÀ CÁC LOÀI 
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Bạn dành nhiều thời gian trên đường phố để quan sát mọi 
người, địa điểm và những thứ đang diễn ra xung quanh 

bạn. bạn không ngại khám phá chúng theo cách của bạn 
và thường kết thức chuyến khám phá với vô số hình ảnh 

trong máy ảnh của bạn.

Mục tiêu của bạn: Nhiếp ảnh gia đường phố

Thiết bị của bạn: EOS M5 là một máy ảnh không gương 
lật được thiết kế đẹp mắt và cùng với hệ thống màn hình 

cảm ứng AF cho phép bạn chọn điểm lấy nét nhanh 
chóng và dễ dàng.

SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 
ĐƯỜNG PHỐ

Bạn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chụp những món ăn của bạn 
(hoặc của bạn bè). Bạn yêu thích các món ăn nhưng bạn còn 
thích chụp ảnh chúng hơn. Bạn thường xuyên chia sẽ những 

bức hình các món ăn với bạn bè và gia đình mình.

Mục tiêu của bạn: Nhiếp ảnh gia đồ ăn

Thiết bị của bạn: PowerShot G5X Mark II có thân máy 
nhỏ, là một thiết bị hoàn hảo để mang theo tới các bữa 

ăn. Trên hết, nó đi kèm với ống kính a f/1.8-2.8 cho độ sâu 
trường ảnh hoàn hảo.

ĐỒ ĂN LÀ TÌNH NHÂN

Có một sự quyến rũ nhất định của thành phố về đêm và 
bạn biết điều đó. Bạn quan sát ánh đèn theo nhiều cách 

khác nhau và thường là những ánh sáng tuyệt đẹp từ các 
tòa nhà và trên các con phố.

Mục tiêu của bạn: Nhiếp ảnh gia đêm

Thiết bị của bạn: EOS R đi kèm với giới hạn lấy nét điểm 
tối của EV-6, cho phép bạn lấy nét đối tượng và chụp hiệu 

quả kể cả trong các điều kiện ánh sáng rất tối.

NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ VỀ ĐÊM


