A Canon öt kategóriában is elnyerte a TIPA elismerését
Budapest, 2010. április 26. – A Canon, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalata a tavalyi évhez
hasonlóan idén is öt Technical Image Press Association (TIPA) elismerésben részesült. A TIPA, Európa vezető fotós,
és képalkotással foglalkozó szakújságírói szervezetének bizottsága minden évben kiválasztja az év legjobb fotó és
képalkotási termékeit: idén a Canon fényképezőgépeinek és nyomtatóinak piacvezető minőségét díjazta.
•

Legjobb haladó DSLR: Canon EOS 550D

•

Legjobb szakértő DSLR: Canon EOS 7D

•

Legjobb szakértő kompakt fényképezőgép: Canon PowerShot G11

•

Legjobb többcélú fotónyomtató: Canon PIXMA MP990

•

Legjobb nagy formátumú nyomtató: Canon imagePROGRAF iPF6350

„A TIPA Awards független testületként díjazza a piac leginnovatívabb termékeit, melyek a legmodernebb
technológiát és magas minőséget képviselnek,

valamint egyszerű használatot

biztosítanak.

A

Canon

fényképezőgépei és nyomtatói egyaránt elismerésben részesültek, mely bizonyítja a Canon elkötelezettségét a
kiváló képalkotó eszközök iránt; és megmutatja, hogy magas minőség jellemzi egész termékkínálatunkat” – mondta
Nigel Taylor, a Canon Europe Canon Consumer Imaging csoportjának marketing kommunikációs igazgatója.
Legjobb haladó DSLR: Canon EOS 550D
A 18 MP Canon EOS 550D DSLR fényképezőgép 1920 x 1080 képpont felbontású full-HD videó móddal, hatékony
élőképes felvételi funkcióval, valamint lenyűgöző beállítási lehetőségekkel és funkciókkal rendelkezik: megfelel a
professzionális és amatőr fotósok igényeinek egyaránt.
Legjobb szakértő DSLR: Canon EOS 7D
A Canon az EOS 7D fényképezőgéppel bebizonyította, hogy a kis képérzékelős APS-C nem jelent akadályt a kiváló
képminőség elérésében, mivel az új CMOS 18 MP EOS 7D 3200 ISO beállítással is magas minőséget eredményez.
Az akciófotósok szívesen fényképeznek majd az 1/8000 záridővel és az ultragyors képfrekvenciával, a HD videófelvételi funkció pedig tökéletes választás a professzionális videók készítői számára.
Legjobb szakértő kompakt fényképezőgép: Canon PowerShot G11
A PowerShot G11 praktikus felépítésű, felhasználóbarát készülék, és minden olyan kézi funkcióval rendelkezik,
amelyre egy fényképésznek szüksége lehet. A 28-140 mm-nek megfelelő zoom és a 10 MP-re korlátozott

képérzékelő is bizonyítja, hogy a fényképezőgép megfelel a professzionális és kezdő felhasználók igényeinek
egyaránt.
Legjobb többcélú fotónyomtató: Canon PIXMA MP990
A Canon PIXMA MP990 megkönnyíti a fotónyomtatást, mivel számos újítást – többek között többzónás expozíció
korrekciót, az arcfelismerés finomítását, témaelemzést, világosság és telítettség korrekciót is – tartalmaz. A PIXMA
MP990 az Auto Photo Fix II funkció alkalmazásával segíti a fotósokat, hogy a legtöbbet hozzák ki a fényképekből, és
hozzájárul a leggyakoribb fényképezési hibák – például az alulexponáltság – javításához.
Legjobb nagy formátumú nyomtató: Canon imagePROGRAF iPF6350
A 24 hüvelykes imagePROGRAF iPF6350 nyomtató a Canon 12 színű LUCIA EX pigmentalapú tintarendszerét és
innovatív nyomtatási technológiáját alkalmazza. A nagyobb pontosságú és kiterjedt színskálájú nyomatok
megfelelnek a professzionális felhasználók kifinomult nyomtatási minőség iránti igényeinek. A kiemelkedő
képpontosság mellett a modell színkalibrációs funkcióval is rendelkezik, mely a nagy teljesítményű belső
érzékelőkkel pontosan észleli, beállítja és korrigálja a nyomtatófejek sűrűségének változásait, ezáltal állandó
színhűséget és pontos színeket biztosít.
TIPA
A Technical Image Press Association (TIPA) 13 ország 29 fotós és képalkotási magazinja által delegált tagokból áll. A
TIPA szerkesztői évente egyszer értékelik a képalkotási termékeket, hogy megkönnyítsék a választást a lelkes amatőr
és a professzionális fényképészek számára egyaránt. Vásárlási javaslatukat elsősorban az innováció, az ergonómia, az
egyszerű használhatóság, a formatervezés, a hatékonyság és az ár-érték arány figyelembe vételével teszik meg.
Emellett a TIPA további tevékenységei közé tartoznak a tagmagazinok olvasói körében végzett felmérések, a gyárak
látogatása világszerte, valamint a folyamatos kapcsolattartás a kutató és fejlesztő mérnökökkel, hogy lépést
tartsanak a képalkotási technológiák újításaival.

