
CANON

Semua yang Perlu Anda Ketahui Mengenai

ISTILAH-ISTILAH 
KAMERA CANON 

Tingkatkan pengetahuan mengenai 
kamera Canon anda dengan 
mengakrabkan diri dengan 12  
istilah-istilah Canon ini beserta 
fungsinya

—

EOS terdiri dari Sistem 
Elektro-Optik dan sudah 
digunakan Canon untuk 
kamera digitalnya yang 
memiliki fitur lensa yang 
bisa diganti.

Ekstensi file CR2 
mengacu pada file 
gambar Raw Canon 
yang dibuat oleh kamera 
digital Canon.
File ini tidak terkompresi 
dan berkualitas sangat 
tinggi.

Teknologi LCD dari 
beragam sudut mengacu 
pada layar yang 
terartikulasi sepenuhnya, 
bisa dimiringkan dan 
diputar menggunakan 
semacam engsel dan/
atau inden.

EOS 1 2 3CR2 Vari-angle LCD

Istilah-Istilah DSLR

Fv 64 5

Mode Tv mengacu 
pada mode prioritas 
kecepatan rana kamera.
Hal ini berarti pengguna 
memiliki kendali 
terhadap pengaturan 
kecepatan rana kamera 
selama kamera bekerja 
menentukan pengaturan 
ISO dan bukaan terbaik 
untuk mendampingi 
pengaturan rana.

Mode Av, atau mode 
prioritas bukaan kamera, 
membuat fotografer bisa 
mengatur bukaan yang 
pasti selama kamera 
dalam mode yang bisa 
menentukan kecepatan 
rana dan ISO yang 
terbaik dan sesuai untuk 
mendapatkan eksposur 
yang seimbang untuk 
hasil akhir foto anda.

Av Tv

Mode Fv mengacu 
pada Nilai Fleksibel. 
Mode ini mengatur 
kamera ke mode 
Eksposur Otomatis 
Prioritas Fleksibel dan 
membuat pengguna bisa 
berganti pengaturan 
eksposur antara auto 
dan manual kapan saja 
dengan sentuhan satu 
tombol sementara saling 
berganti antara mode 
Program, Av, Tv, dan 
mode manual.

Autofokus 
One-Shot 7

Autofokus One-Shot 
bekerja dengan mengunci 
fokusnya pada satu 
subyek atau daerah.

Autofokus 
Servo AI 8

AF Servo AI melacak 
titik yang anda pilih 
untuk memastikan agar 
titik tersebut selalu 
berada dalam fokus.

Bantuan Kreatif 
membantu anda 
menyesuaikan 
kecerahan, kontras, 
saturasi, kekaburan 
latar belakang dan 
lebih banyak lagi dalam 
parameter kamera untuk 
mencapai suatu gaya 
atau tampilan sebelum 
mengambil foto 

Filter Kreatif membantu 
anda mengaplikasikan 
filter yang sudah diatur 
sebelumnya seperti 
Mata Ikan, B/W kasar, 
Fokus Lembut dan lebih 
banyak lagi pada ambilan 
foto anda.

Bantuan Kreatif Filter Kreatif11 12

10ALO

Dikenal sebagai lampu 
kilat otomatis Melalui-
Lensa Evaluatif, E-TTL 
adalah teknologi 
Speedlite Canon dimana 
kamera menggunakan 
informasi yang 
didapatkan melalui lensa 
untuk menghitung 
seberapa besar cahaya 
yang lampu kilat perlukan 
untuk pancarkan agar 
mencapai kecerahan 
yang sesuai.

E-TTL 9

ALO mengacu pada 
Pengoptimal Cahaya 
Otomatis, dan 
merupakan fitur dimana 
kamera membuat 
penyesuaian pada 
bayangan dan hightlight 
untuk menyeimbangkan 
antara titik tergelap 
dengan titik paling 
terang pada foto.

Speedlite 
Terintegrasi

PEMANCAR Pengoptimal
Cahaya Otomatis

Bantuan Kreatif


