
CANON

(thích hợp) đối với bạn? 

EOS RP
EOS RP là máy ảnh EOS R nhỏ nhất và 
nhẹ nhất, nặng chỉ 450g (riêng
thân máy). 

Kích thước nhỏ gọn, cùng với giao 
diện người dùng trực quan, biến cho 
máy ảnh này thành lựa chọn hoàn hảo 
cho bất cứ ai muốn đi sâu vào thế giới 
nhiếp ảnh với Canon.  
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Chữ R nào là (R)ight

Phù hợp với

máy ảnh không gương lật "full-frame" đầu tiên cho người mới làm quen, nhiếp ảnh 
gia du lịch, nhiếp ảnh gia đường phố, nhiếp ảnh gia bình thường 

• 26 megapixel • Tính năng video 4K cơ 
bản 

• ISO gốc từ 100 đến 
40.000 

• Chế độ chụp ảnh liên 
tục có tốc độ lên đến 
5fps (khung hình mỗi 
giây) 

• Không có bộ chống 
rung hình ảnh trong thân 
máy; bộ chống rung hình 
ảnh chỉ với ống kính RF 
hoặc ống kính EF với IS 

• Công cụ xử lý hình ảnh 
DIGIC 8 với Dual Pixel 
CMOS AF cho khả năng 
lấy nét tự động nhanh và 
chính xác 

• Sử dụng thẻ SD có sẵn để 
lưu trữ 

EOS R
Các thông số kỹ thuật của EOS R vay 
mượn rất nhiều từ mẫu EOS 5D Mark 
IV được đánh giá cao, và không có gì 
ngạc nhiên khi điều này lại gây khó 
chịu cho các nhiếp ảnh gia khi được 
công bố vào năm 2018. 

Cho đến nay, đây vẫn là một mẫu máy 
ảnh đáng tin cậy mà nhiều nhiếp ảnh 
gia đam mê sẽ chứng thực là giúp họ 
có được bức ảnh họ muốn.  
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Phù hợp với

những người đam mê, nhiếp ảnh gia chân dung, nhiếp ảnh gia phong cảnh, nhiếp 
ảnh gia thực phẩm 

• 30.3 megapixel • Chất lượng video 4K 
với nhiều tùy chọn quay 
hơn; full HD ở mức 60p 

• ISO gốc từ 100 đến 
40.000 

• Chế độ chụp ảnh liên 
tục có tốc độ lên đến 
8fps 

• Bộ chống rung hình 
ảnh chỉ với ống kính 
RF hoặc ống kính EF 
với IS; cảm biến kép IS 
cung cấp tối đa 5 điểm 
dừng bù IS với ống kính 
tương thích 

• Công cụ xử lý hình 
ảnh DIGIC 8 với Dual 
Pixel CMOS AF cho 
khả năng lấy nét tự 
động nhanh và chính 
xác 

• Sử dụng thẻ SD có sẵn 
để lưu trữ 

EOS R6
EOS R6 sở hữu những đặc điểm tốt 
nhất của dòng R và làm cho các đặc 
điểm đó trở nên thậm chí còn tốt hơn.

Lần đầu tiên, Canon triển khai bộ 
chống rung hình ảnh trong thân máy 
không gương lật của mình, và với bộ 
xử lý hình ảnh DIGIC X mới, R6 định 
nghĩa lại tiêu chuẩn của máy ảnh 
không gương lật.
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Phù hợp với

những người đam mê nâng cao, dự phòng cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, 
chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, nhiếp ảnh gia đám cưới 

• 20 megapixel • Chất lượng video 4K 
với nhiều tùy chọn quay 
hơn; full HD ở mức 60p 

• ISO gốc từ 100 đến 
102.400 

• Chế độ chụp ảnh liên 
tục có tốc độ lên đến 
20fps 

• Bộ chống rung hình 
ảnh trong thân máy kết 
hợp với Ống kính IS cho 
phép Điều khiển phối 
hợp lên đến 8 điểm 
dừng IS  

• Bộ xử lý DIGIC X mới 
và Dual Pixel CMOS AF; 
nhanh chóng và chính 
xác, cho phép chạm và 
kéo AF 

• Khe cắm thẻ SD kép 

EOS R5
Được thiết kế cho các nhiếp ảnh gia 
có yêu cầu cao nhất, EOS R5 vẫn thoải 
mái hoàn thành nhiệm vụ bất kể khi 
chụp ảnh thể thao, phong cảnh ngoạn 
mục hay thời trang/chân dung trong 
studio.

Ngoài các tính năng chụp ảnh tuyệt 
vời, R5 cũng có một loạt các tùy chọn 
quay video ấn tượng, khiến R5 trở 
thành chiếc máy ảnh kiêm máy quay 
đích thực cho cả nhiếp ảnh gia và nhà 
quay phim.  
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Phù hợp với

nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những người đam mê nâng cao, nhà quay phim, 
nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, nhiếp ảnh gia thương mại và quảng cáo 

• 45 megapixel • Chất lượng quay 
video 8K; camera thuộc 
hệ thống R duy nhất 
có tính năng này. Các 
nhiếp ảnh gia yêu cầu 
các tính năng video 
thông số kỹ thuật cao 
sẽ cần đến R5 

• ISO gốc từ 100 đến 
51.200 

• Chế độ chụp ảnh liên 
tục có tốc độ lên đến 
20fps 

• Bộ chống rung hình 
ảnh trong thân máy kết 
hợp với Ống kính IS cho 
phép Điều khiển phối 
hợp lên đến 8 điểm 
dừng IS 

• Bộ xử lý DIGIC X mới 
và Dual Pixel CMOS AF; 
nhanh chóng và chính 
xác, cho phép chạm và 
kéo AF

• Khe cắm thẻ CF (mở 
rộng) và SD 


