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Các loài chim để chụp dành cho các bạn mới bắt đầu

Các loài chim phù hợp cho các bạn trung cấp thực hành

01  Chức năng tự động nhận dạng 
mắt của động vật, giúp định vị và 
theo vết của chủ thể để giúp hình  
ảnh sắc nét

01  Chỉ số khung hình cao giúp ghi 
lại những khoảnh khắc bay, ăn hay 
săn mồi.

01  Khả năng zoom từ góc nhìn 
rộng giúp bạn tìm được các chú 
chim một cách dễ dàng

01  Tăng tốc độ tự động làm  
rõ hình, giúp nâng cao độ  
chính xác

02  Khả năng ổn định hình ảnh và 
khả năng chụp ảnh với độ IS cao 
giúp các bạn mới vào nghề có thể 
chụp được những bức ảnh  
sắc nét.

02  Khả năng chụp ảnh với chỉ số 
ISO cao

02  Với khẩu độ rộng f/5.6 sẽ rất 
hữu dụng trong các tình huống 
yếu sáng, giúp tách biệt chủ thể 
của tấm hình và nền

02  Tăng tầm với với tiêu độ  
dài hơn

03  Giá cả phải chăng

03  Khả năng tự động tìm mắt 
động vật giúp tìm và theo vết chủ 
thể để giúp tấm ảnh được rõ nét

03  Siêu nhẹ và dễ dàng di chuyển

03  Có thể dùng kèm với thiết bị 
nối RF 1.4x hoặc RF 2x

04  Là một lựa chọn để đầu tư 
sứng đáng dành cho cả những  
bạn mới bắt đầu và các bạn  
chuyên nghiệp

Họ chim hút mật

Họ gõ kiến

Họ gà rừng

Đại bàng biển 
bụng trắng

Họ gà nước

Họ chim đớp ruồi

Máy ảnh EOS R6 Ống kính EF70-300mm 
f/4-5.6 IS II USM

Ống kính
RF100-500mm 
f/4.5-7.1L IS USM

Ống kính
RF600mm  
f/11 IS STM

Ống kính
RF800mm 
f/11 IS STM

Những gợi ý cho các bạn mới bắt đầu

Những gọi ý cho người dùng khi muốn nâng 
cấp đồ nghề

Máy ảnh EOS R6 Máy ảnh EOS R5


