
Aparat Instax LiPlay czarny
Indeks: 156606 Producent: Fujifilm Kod producenta: FujiFilm Instax mini LiPlay black

Cena: 833.94 zł

Opis

Aparat Instax LiPlay czarny
Producent: Fujifilm

Właściwości
Model Instax LiPlay 
Opis mini LiPlay Elegant Black LiPlay jest być może najmniejszym instaxem w historii, ale ten nowy
hybrydowy aparat natychmiastowy 2-w-1 kryje w sobie prawdziwą moc. Jeśli chodzi o dobrą zabawę, LiPlay
potrafi wyprowadzić potężne ciosy. Żyj i baw sięPo pierwsze, w LiPlay jest wiele rzeczy do kochania. Na
początek nie jest to tylko aparat do zdjęć natychmiastowych. Jest to również mała, inteligentna drukarka,
dzięki czemu możesz drukować bezpośrednio ze swojego smartfona. Jedno zdjęcie, drugie, trzecieDzióbek.
Uśmiech. Znad ramienia. Jakąkolwiek pozę wybierzesz, daj się ponieść chwili i uchwyć ten moment za
pomocą LiPlay. Teraz wszyscy razem.LiPlay aż rwie się do strzelania fotek, ale jeśli zechcesz, będziesz mógł
również znaleźć się na każdym ujęciu. Tym małym aparacikiem instax możesz zdalnie sterować prosto ze
swojego smartfona przez Bluetooth. Zmień swój wygląd.Chce ktoś skrzydła? Albo koronę na głowie, a może
wąsy? Na odbitce można umieścić też komiksowy dymek lub efekt zdjęcia w zdjęciu. LiPlay pozwoli Ci to
usłyszeć.Wybierz tryb Dźwięk, by nagrać krótki klip dźwiękowy przy każdym ujęciu. Teraz po prostu wydrukuj
odbitkę i zeskanuj ją swoim smartfonem, aby odtworzyć nagrany dźwięk. Brzmi nieźle, nie? Przejdź szybko do
rzeczy.Swoje własne preferencje to chyba nic złego, prawda? Dla Twojej wygody w LiPlay z boku aparatu
umieszczone zostały trzy przyciski skrótów. Wybierz swoje ulubione ramki, przypisz do przycisków i miej je
teraz zawsze pod ręką.
Rodzaj aparatu Natychmiastowy
Wymiary przetwornika obrazu
Pozostałe parametry matrycy
Ogniskowa (obiektywy) 28 mm
Pozostałe parametry obiektywu
Wizjer Nie
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 2,7''
Pozostałe parametry wyświetlacza Kolorowy monitor LCD TFT o przekątnej 2,7 cala Liczba pikseli: Około
230.000 pikseli
Wbudowana lampa błyskowa Tak
Balans bieli Automatyczny
Tryby migawki Pojedyncze zdjęcie
Tryby / Efekty Automatyczny
Rozdzielczość JPEG (maks.) 2560 x 1920 px
Nagrywanie filmów Nie
Funkcje specjalne
Typ kart pamięci microSD
Standard pamięci SD / CF SDHC (4GB - 32GB)
Złącza microUSB



Marka Fujifilm

Model Instax Mini LiPlay

Kod producenta 16631801

Kolor czarny

EAN 4547410413229

Funkcje samowyzwalacz

Komunikacja Bluetooth

Konstrukcja ekran LCD, wbudowana lampa błyskowa

Zasilanie wbudowane

Złącza micro USB

Pamięć karty pamięci

Cechy dodatkowe Bluetooth, USB

Szerokość produktu 8.25

Wysokość produktu 12.29

Głębokość produktu 3.67

Waga produktu 255

Stan Nowy

Zasilanie (lista) Nie dotyczy
Akcesoria w zestawie Pasek na rękę Kabel USB (do ładowania akumulatora) Instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 82.5
Szerokość 122.9
Głębokość 36.7
Waga 255
Pozostałe parametry Zakres tonalny wydruku - 256 odcieni na kolor (RGB) Obsługiwany format graficzny -
obrazy JPEG wykonane niniejszym aparatem oraz obrazy JPEG przeniesione ze smartfona przez Bluetooth
Czas wydruku - Około 12 sekund Funkcja drukowania - Możliwość wydruku zdjęć przechowywanych w pamięci
wewnętrznej i zdjęć przechowywanych na karcie pamięci Wydruk ponowny - Możliwość ponownego
wydrukowania do 50 ostatnich odbitek (do 50 zdjęć przechowywanych w historii wydruku) Detekcja filmu - Tak
(Automatyczne wysunięcie, gdy jest włożony)

Parametry

Zdjęcia
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