
CANON

(R) ตัวไหนทีเ่หมาะกับคุณ 

EOS RP

EOS RP เป็ นกล้อง EOS R ท่ี เล็ก
และเบาท่ี สดุ โดยมี น้ำ าหนักเพี ยง 
450 กรัม (เฉพาะตัวกล้องเท่านั้ น) 
ด้วยขนาดกะทัดรัด ประกอบกับอิน
เทอร์เฟซท่ี ใชง้านง่าย ทำาให้กล้อง   
รุ่ นน้ี เป็ นกล้องท่ี สมบูรณ์แบบ
สำาหรับทกุคนท่ี ต้องการก้าวเข้าสู่
โลกของการถ่ายภาพด้วย Canon  

1

เหมาะสำาหรบั

กล้องมิ เรอร์เลสฟูลเฟรมตัวแรกของมื อใหม่ ช่างภาพการท่องเท่ี ย, ช่าง
ภาพแนวสตรี ท ช่างภาพท่ั วไป 

• 26 เมกะพิ กเซล • มี วิ ดีโอ 4K ขั้ นพื้ น
ฐาน 

• Native ISO จาก 100 
ถึง 40,000

• โหมดถ่ายต่อเนื่ อง
ความเร็วสงูสดุ 5fps (เฟรม
ต่อวิ นาที )

• ไม่มี ระบบป้องกัน
ภาพส่ั นไหวในตัว; ระบบ
ป้องกันภาพสั่ นไหวเฉพาะ
กับเลนส์  RF หรื อเลนส์  
EF ท่ี มี  IS เท่านั้ น

• ระบบประมวลผลภาพ 
DIGIC 8 พร้อม Dual 
Pixel CMOS AF เพื่ อการ
โฟกัสอัตโนมัติ ท่ี รวดเร็ว
และแม่นยำา 

• ใช้้ การ์ด SD ท่ี พร้อมใช้งาน
สำาหรับการจัดเก็บ 

EOS R

ข้อมูลจำาเพาะของ EOS R นั้ น
ใกล้เคียงกับ EOS 5D Mark 
IV อันโด่งดัง และไม่น่าแปลก
ใจเลยว่าทำาไมช่างภาพจึงต่ื น
เต้นกันยกใหญเ่มื่ อเปิ ดตัวในปี  
2018 จนถึงปัจจุบันก็ยงัคงเป็ น
กล้องท่ี เชื่ อถือได้  ซ่ึ งผู้นิ ยม
การถ่ายภาพหลายคนยื นยัน
ถึงคณุสมบัติ ในการถ่ายภาพท่ี
ต้องการได้อย่างดี   
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เหมาะสำาหรบั

ผู้ท่ี ชื่ นชอบการถ่ายภาพ ช่างภาพพอร์ตเทรต ช่างภาพทิ วทัศน์  ช่าง
ภาพอาหาร 

• 30.3 ล้านพิ กเซล • วิ ดีโอ 4K พร้อมตัวเลือก
การบันทึกมากมาย full HD 
@ 60p 

• Native ISO จาก 100 
ถึง 40,000 

• โหมดถ่ายต่อเนื่ อง
ความเร็วสงูสดุ 8fps 

• ระบบป้องกันภาพสั่ น
ไหวสำาหรับเลนส์  RF หรื อ
เลนส์  EF ท่ี มี  IS เท่านั้ น 
ส่วน Dual sensing IS 
ให้การชดเชย IS สงูสดุ 5 
สต็อปสำาหรับเลนส์ท่ี เข้า
กันได้  

• ระบบประมวลผลภาพ 
DIGIC 8 พร้อม Dual 
Pixel CMOS AF เพื่ อการ
โฟกัสอัตโนมัติ ท่ี รวดเร็ว
และแม่นยำา 

• ใช้้ การ์ด SD ท่ี พร้อมใช้
งานสำาหรับการจัดเก็บ 

EOS R6

EOS R6 มี ท้ั งสิ่ งท่ี ดี ท่ี สดุของ 
R และทำาให้ดียิ่ งขึ้ นไปอีก เป็ น
ครั้ งแรกท่ี  Canon ติดต้ั งระบบ
ป้องกันภาพสั่ นไหวในตัวในกล้อง
มิ เรอร์เลส และด้วยโปรเซสเซอร์
ภาพ DIGIC X ใหม่ R6 ได้สร้าง
มาตรฐานใหมส่ำาหรับกล้องมิ เรอ
ร์เลส   
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เหมาะสำาหรบั

ผู้ชื่ นชอบการถ่ายภาพขั้ นสงู การสำารองข้อมูลสำาหรับช่างภาพมื อ
อาชี พ การถ่ายภาพในท่ี แสงน้อย ช่างภาพงานแต่งงาน 

• 20 เมกะพิ กเซล •  วิ ดีโอ 4K พร้อมตัว
เลือกการบันทึกอีก
มากมาย full HD @ 60p

• Native ISO จาก 100 
ถึง 102,400 

• โหมดถ่ายต่อเนื่ อง
ความเร็วสงูสดุ 20fps 

• ระบบป้องกันภาพสั่ น
ไหวในตัวกล้องท่ี ผสานกับ
เลนส์  IS ทำาให้การควรคุม 
IS ได้สงูสดุถึง 8 สต็อป  

• โปรเซสเซอร์  DIGIC 
X ใหม่และ Dual Pixel 
CMOS AF II ท่ี รวดเร็ว
และแม่นยำา ช่วยให้
สามารถใช้  AF แบบแตะ
แล้วลากได้

• ช่องเสี ยบ SD การ์ดสอง
ช่อง 

EOS R5

ออกแบบมาสำาหรับช่างภาพที
พิ ถี พิ ถันท่ี สดุ EOS R5 ใชง้านได้
สะดวกไม่ว่าจะถ่ายภาพในสนาม
กีฬา ทิ วทัศน์ท่ี งดงามตระการ
ตา หรื อภาพแฟชั่ น/ภาพบุคคลใน
สตูดิโอ นอกเหนื อจากคณุสมบัติ
ภาพถ่ายท่ี ยอดเยี่ ยมแล้ว R5 ยงั
มี ตัวเลือกการบันทึกภาพวิดีโอท่ี
น่าประทับใจมากมาย ซึ่ งทำาให้  R5 
เป็ นกล้องไฮบริ ดท่ี แท้จริ งสำาหรับ
ท้ั งช่างภาพและช่างวิดีโอ   

4

เหมาะสำาหรบั

ช่างภาพมื ออาชี พ ผู้ท่ี ชื่ นชอบถ่ายภาพข้ั นสงู ช่างวิ ดีโอ ช่างภาพสัตว์
ป่า ช่างภาพเชิ งพาณิ ชย์และโฆษณา 

• 45 เมกะพิ กเซล • บันทึกวิดีโอ 8K เป็ น
กล้องระบบ R ตัวเดียวท่ี
มี คณุสมบัติ นี้  ช่างภาพ
ท่ี ต้องการคณุสมบัติการ
บันทึกวิดีโอคณุภาพสงู
จะต้องชอบ R5 

• Native ISO จาก 100 
ถึง 51,200 

• โหมดถ่ายต่อเนื่ อง
ความเร็วสงูสดุ 20fps 

• ระบบป้องกันภาพสั่ น
ไหวในตัวกล้องท่ี ผสานกับ
เลนส์  IS ทำาให้การควรคุม 
IS ได้สงูสดุถึง 8 สต็อป 

• โปรเซสเซอร์  DIGIC 
X ใหม่และ Dual Pixel 
CMOS AF II ท่ี รวดเร็ว
และแม่นยำา ช่วยให้
สามารถใช้  AF แบบแตะ
แล้วลากได้

• CF(เอ็กเพรส) และช่อง
เสี ยบ SD การ์ด


