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- Các nền tảng mạng xã hội đang bùng nổ trên 
toàn cầu và để đi trước người khác, Canon EOS RP 
sẽ là thiết bị phù hợp để bạn khởi đầu hành trình 
xây dựng nội dung Instagram độc đáo để trở thành 
ngôi sao kỹ thuật số.
Sau đây là cách mà bạn có thể làm như vậy với sự 
kết hợp giữa công nghệ EOS RP với khiếu thẩm mỹ 
cá nhân:

—

Công nghệ EOS RP
Được kết hợp các công nghệ máy ảnh tiên tiến, chất 
lượng ảnh chụp của Canon EOS RP là vô cùng hoàn mỹ.

AF nhận diện mắt giúp tiêu 
điểm luôn được đặt lên đối 
tượng của bạn cho dù họ 
đang di chuyển.

Màn hình LCD đa góc có thể 
được điều chỉnh để phù hợp với 
bố cục góc mắt linh hoạt, cho 
phép bạn tự do sáng tạo.

Chức năng Wifi cho phép 
bạn truyền gửi ảnh nhanh 
chóng và dễ dàng sang điện 
thoại, trong khi công nghệ 
Bluetooth cho phép kiểm 
soát máy ảnh và chụp ảnh từ 
xa từ điện thoại thông minh.

Tính thẩm mỹ
Ứng dụng các quy tắc và phong cách thẩm mỹ là vô cùng quan trọng  
để có được những bức ảnh Instagram tuyệt đẹp cho trang mạng xã hội  
của bạn!

Khám phá bố cục cơ bản như Quy Tắc Một Phần 
Ba và Tỷ Lệ Vàng

Thử sức với tam giác phơi sáng để trải nghiệm phong 
cách phơi sáng mạnh hoặc phơi sáng yếu.

Sử dụng và thể nghiệm các yếu tố trong 
môi trường.

Chỉnh Sửa Trong Máy Ảnh

*Hỗ Trợ Sáng Tạo có các cài đặt chụp sẵn 
có thể điều chỉnh được và các cấu hình tự 
động trong khi chụp tự động điều chỉnh 
những thông số như độ sáng, độ tương 
phản, độ bão hòa và tông màu. Để đạt 
được bức ảnh và hiệu ứng mong muốn, 
Hỗ Trợ Sáng Tạo có thể thay đổi khẩu độ, 
tốc độ màn trập và cân bằng trắng tương 
ứng của máy ảnh.

Tại sao bạn không tận dụng các chức 
năng chỉnh sửa trong máy ảnh của Canon 
EOS RP để nâng tầm giá trị cho sản phẩm 
của mình?

Chức năng Chạm và Kéo và 
4779 vị trí AF có thể lựa chọn 
của Canon EPS RP.


