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Dzięki kompaktowym 
aparatom cyfrowym 
z serii PowerShot 
zarejestrujesz wszystkie 
nowe doświadczenia. 
Wiosna/lato 2014

Czas na Twój 
kolejny krok
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SELPHY
Spraw, by zdjęcia ożyły
Znakomita drukarka Compact Photo Printer

PowErSHot SX600 HS
Uchwyć ważne chwile
Moc superzoomu na każdą okazję 

PowErSHot SX510 HS
Nie ma za trudnych tematów
Aparaty typu Bridge

PowErSHot SX700 HS
Podróżowanie na lekko
Ultrakompaktowy aparat z silnym zoomem

SEria iXUS
Twoje życie nabierze pełni 
Odwiedź stronę canon.pl/IXUS

PowErSHot D30
Bez ograniczeń
Idealny do dokumentowania przygód 
na trasie

ZaawanSowanY
Seria zaawansowanych aparatów 
kompaktowych firmy Canon 
Zrób kolejny krok

chcę...

stworzyć skarbnicę 
wspomnień
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chcę...

zobaczyć świat 
z nowej 
perspektywy
Każda nowa przygoda to nowe doświadczenie.  
Nasze kompaktowe aparaty fotograficzne dla turystów 
pozwolą Ci uchwycić te chwile w niezmienionym kształcie.

wSKaZÓwKi  
DLa tUrYStÓw

Nie spiesz się! Potrzeba 
tylko kilku minut, aby 

płomienny zachód słońca 
zmienił się w magiczny, 
głęboki, błękitny zmrok.
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DoSKonaŁEJ JaKoŚCi oStroŚĆ, 
KoLor i SZCZEGÓŁY oBraZU 

Fotografowanie nocą może powodować 
rozmycie obrazu, szczególnie jeśli nie 
umieścisz aparatu na stabilnym podłożu. 
Rozwiązanie HS System firmy Canon 
gwarantuje znakomite nocne zdjęcia, 
nawet te robione z ręki.

rEJEStrowaniE PrawDZiwEJ 
atMoSFErY BEZ LaMPY

Lampa błyskowa może zepsuć atmosferę 
zdjęcia, powodując, że twarze są blade, 
a kolory nienaturalne. Dzięki naszemu 
rozwiązaniu HS System nie trzeba używać 
lampy błyskowej, aby robić piękne zdjęcia.

Bardzo mały aparat PowerShot SX700 HS nie stanowi 
zbędnego balastu w podróży. Ma 30-krotny zoom, 
który umożliwia przybliżanie bardzo odległych obiektów, 
rozwiązanie HS System, funkcję nagrywania filmów  
w jakości Full HD (60 kl./s) oraz obsługę Wi-Fi i funkcję 
NFC do szybkiego i łatwego udostępniania zdjęć i filmów.

naJważniEJSZE CECHY
Lekki, przenośny i bardzo mały aparat z 30-krotnym zoomem 
optycznym 

 Doskonałe zdjęcia w dzień i w nocy — HS System; 16,1 MP 

 Ostre zdjęcia i płynne, stabilne filmy dzięki inteligentnej  
stabilizacji obrazu

Łatwe łączenie i udostępnianie oraz tworzenie kopii zapasowych 
dzięki funkcjom Wi-Fi i NFC

Szczegółowe i płynne filmy w jakości Full HD (60 kl./s)

ProCESor DiGiC 
FirMY Canon 

Procesor obrazu DIGIC 
firmy Canon to mózg 

każdego aparatu cyfrowego 
firmy Canon. Obsługuje 
rozwiązanie HS System 
i zapewnia optymalną 
jakość zdjęć i szybką 

pracę aparatu.

Ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale) 

16,1 MEGaPiKSELiFULL HD 60p

HYBrYDowa 
aUtoMatYKa

intELiGEntnY 
StaBiLiZator oBraZU

trYB 
SMart 
aUto: 
58 SCEn

Wspaniałe  
zdjęcia w każdych 
warunkach
Innowacyjne rozwiązanie HS System 
firmy Canon pozwala robić znakomite 
zdjęcia w każdych warunkach, nawet 
przy słabym świetle.

bez rozw
iązania H

S System

z rozwiązaniem
 H

S System

wi-Fi
nFC

HS SYStEM

30-KrotnY 
ZooM 
oPtYCZnY
60-KrotnY 
ZooMPLUS

z rozwiązaniem HS System
 i bez niego
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naJważniEJSZE CECHY
 Kompaktowy aparat z szerokokątnym obiektywem 25 mm, 
20-krotnym zoomem optycznym i 40-krotnym zbliżeniem 
w trybie ZoomPlus
HS System: matryca CMOS 12,1 MP i procesor DIGIC 6
 Inteligentny stabilizator obrazu oraz zaawansowany dynamiczny 
stabilizator obrazu, zapewniające ostre zdjęcia i stabilne filmy
Funkcja Wi-Fi — szybkie udostępnianie
 Filmy Full HD (1080p) przy prędkości 60 kl./s — nagrywanie 
płynniejszych filmów

Kompaktowy aparat PowerShot SX280 HS oferuje wszystko, 
czego potrzebujesz do dokumentowania swoich podróży 
i dzielenia się wspomnieniami z nich: 20-krotny zoom optyczny, 
nagrywanie płynnych filmów Full HD 60 kl./s, rozwiązanie HS 
System, dodawanie znaczników GPS oraz obsługę sieci Wi-Fi. 
Gdziekolwiek będziesz, pamiętaj, aby zabrać ze sobą tego 
doskonałego towarzysza podróży.

Wspaniałe filmy
Utrwal niezapomniane chwile podróży na zdumiewająco 
realistycznych, płynnych filmach w jakości Full HD 
z krystalicznie czystym dźwiękiem stereo. 

9

ZDJĘCia i FiLMY

Funkcje hybrydowej 
automatyki oraz Movie 
Digest przed zrobieniem 
każdego zdjęcia 
nagrywają 4-sekundowe 
filmy, tworząc zabawny 
bonus w postaci 
filmowego 
podsumowania 
całego dnia.

intELiGEntnY 
StaBiLiZator oBraZU

Oglądanie niestabilnego 
filmu nie sprawia 
przyjemności. Nasz optyczny 
stabilizator obrazu potrafi 
wykryć różne sytuacje 
filmowe, dostosować się 
do nich i usunąć drgania 
w pięciu różnych osiach.

FiLMY wiDEo 60P 

Dzięki potężnym 
możliwościom procesora 
DIGIC 6 możliwe jest 
nagrywanie filmów 
w jakości Full HD 60p 
(60 klatek na sekundę) 
zapewniającej 
niesamowicie realistyczne 
efekty w przypadku 
dynamicznych scen.

GPS

DiGiC 6
intELiGEntnY StaBiLiZator oBraZU

HS SYStEM

20-KrotnY 
ZooM oPtYCZnY

40-KrotnY 
ZooMPLUS

wi-Fi

12,1 MEGaPiKSELi

FULL HD 60p

Ekran LCD o przekątnej 
7,5 cm (3 cale)
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chcę...

zrobić 
niepowtarzalne 
zdjęcie
Nasze wszechstronne aparaty fotograficzne typu Bridge pozwalają 
zbliżyć się do wydarzeń dzięki zoomom optycznym, uchwytowi 
w stylu stosowanym w lustrzankach oraz możliwości kreatywnego 
fotografowania przy użyciu ręcznych ustawień. Od rozległych 
krajobrazów po zbliżenia za pomocą teleobiektywu — wszystkie 
Twoje zdjęcia będą zachwycające.

PUŚĆ woDZE  
wYoBraŹni

Poproś znajomego o ustawienie 
się na pierwszym planie i dodaj 

głębi pejzażowi. Wykorzystaj 
możliwości obiektywu 

z superzoomem i perfekcyjnie 
skadruj zdjęcie.

11
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Aparat PowerShot SX510 HS jest wyposażony w 30-krotny 
zoom, rozwiązanie HS System, Wi-Fi i filmowanie w trybie 
Full HD, dzięki czemu można zawsze łatwo udostępniać 
materiały.

naJważniEJSZE CECHY 

Wszechstronny, poręczny, miniaturowy aparat z 30-krotnym 
zbliżeniem

Doskonałe zdjęcia w dzień i w nocy — HS System

Ostre zdjęcia i stabilne filmy — inteligentny stabilizator obrazu

Doskonałe filmy Full HD z dźwiękiem stereo w powiększeniu 
i jakości HDMI

Łatwe udostępnianie w Internecie dzięki łączności Wi-Fi

Jeszcze bliżej i jeszcze 
lepiej dzięki  
zoomowi  
optycznemu

PoMoC w KaDrowaniU 
PrZY PowiĘKSZEniU

trYB SMart aUto: 32 SCEnYFULL HD

HS SYStEM

intELiGEntnY 
StaBiLiZator 

oBraZU

30
-krotny zoom optyczny

60-krotny ZoomPlus

Zoom optyczny firm

y CanonZo
om

 cy

fro
wy w smartfonie

Zoom optyczny zapewnia uzyskiwanie 
znakomitych, wyraźnych zdjęć z dużej 
odległości, co nie jest możliwe przy 
użyciu zoomu cyfrowego w smartfonie. 
Jeśli trzeba zbliżyć się jeszcze bardziej, 
do dyspozycji jest funkcja ZoomPlus 
niepowodująca obniżenia jakości zdjęć.

ZooM 
oPtYCZnY

Ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale)

30-KrotnY 
ZooM oPtYCZnY

60-KrotnY 
ZooMPLUS

wi-Fi
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Superzoom  
zawsze pod ręką
Dzięki najnowszej technologii możemy wbudować małe, ale silne 
obiektywy z zoomami optycznymi w niewielkie, przenośne korpusy. 
Seria kompaktowych aparatów fotograficznych PowerShot SX oferuje 
szeroki zakres superzoomu — od 16- aż do 50-krotnego zoomu 
optycznego.

Potężny teleobiektyw pozwala wykonywać doskonałe 
zdjęcia z 50-krotnym powiększeniem. Inteligentny 
stabilizator obrazu przeciwdziała drganiom, a pomoc 
w kadrowaniu przy powiększeniu ułatwia utrzymanie 
obiektów w kadrze. Obiektyw wysokiej klasy, tryby 
ręczne i obsługa RAW zapewniają zaawansowane 
możliwości.

naJważniEJSZE CECHY 

 Ultraszerokokątny obiektyw (24-1200 mm) z 50-krotnym 
zoomem optycznym
 Inteligentny system stabilizacji obrazu dostosowuje 
mechanizm optycznej stabilizacji obrazu do ujęcia
 12,1-megapikselowe rozwiązanie HS System oparte 
na procesorze DIGIC 5 
 Filmy Full HD (1080p): zoom optyczny, dźwięk stereo 
i obsługa standardu HDMI-CEC
 Ekran LCD PureColor II VA o zmiennym kącie i przekątnej 
7,1 cm (2,8 cala) z elektronicznym poziomowaniem 
kadru oraz wizjer EVF

75-LEtniE  
DoŚwiaDCZEniE

firmy Canon w projektowaniu 
i produkcji obiektywów najwyższej 

jakości oznacza gwarancję 
najlepszych wyników nawet na 

największych zbliżeniach.  
Nasza funkcja optycznej stabilizacji 

obrazu daje pewność, że zdjęcia 
nie stracą ostrości nawet przy 
maksymalnym zbliżeniu lub 

w słabym świetle.

©JoEL SantoS. Canon EXPLorEr

15

Ekran LCD o zmiennym kącie 
i przekątnej 7,1 cm (2,8 cala)

12,1 MEGaPiKSELi

FULL HD intELiGEntnY StaBiLiZator oBraZU

HS SYStEM

raw

50-KrotnY 
ZooM 
oPtYCZnY

100-KrotnY 
ZooMPLUS
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chcę...

poznać granice 
swoich 
możliwości

woDooDPornY 
(do 25 m)

oDPornY na 
UPaDKi (do 2,0 m)
MroZooDPornY 
(do -10 oC)

12,1 MEGaPiKSELi

HS 
SYStEM

FULL HD

5-KrotnY ZooM 
oPtYCZnY

intELiGEntnY 
StaBiLiZator 

oBraZU

GPS

ZEJDŹ PoD woDĘ
Uzupełnij dowolny zgodny 

aparat Canon wodoodporną 
obudową i rób podwodne 

zdjęcia nawet na głębokości 
40 m. Znakomite rozwiązanie 

do nurkowania zarówno z butlą, 
jak i z fajką, zabezpieczające także 

przed piaskiem, wodą morską 
i śniegiem.

Doskonała praca pod wodą (do 25 m) 
dzięki wytrzymałemu i niezawodnemu 
aparatowi PowerShot D30. Ten 
stworzony do przygód na łonie natury 
aparat zawiera rozwiązanie HS System 
zapewniające doskonałe zdjęcia oraz 
moduł GPS do śledzenia przygód.

naJważniEJSZE CECHY

Możliwa praca nawet 25 m pod wodą

 Odporność na upadki (maks. z 2 m) i mróz (-10°C) 
pozwala stawiać czoła wszelkim przygodom

 Doskonałe zdjęcia w dowolnym oświetleniu dzięki 
rozwiązaniu HS System

 Inteligentna stabilizacja obrazu zapewnia ostre  
i stabilne zdjęcia i filmy

 Śledź przebieg swoich podróży dzięki GPS  
i rejestratorowi

EKran LCD CZYtELnY 
w ŚwiEtLE SŁonECZnYM

MroZooDPornYwoDooDPornY

WP-DC49 dla aparatów Pow
erShot SX280 H

S

oDPornY na UPaDKi

2,0 m

Ekran LCD o przekątnej 
7,5 cm (3 cale)
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a MożE  
SPrÓBowaĆ

kreatywnie podejść do zdjęć 
grupowych? Rób zdjęcia pod 
niezwykłymi kątami i używaj 
funkcji zdalnego wyzwalania 

migawki przez Wi-Fi lub 
samowyzwalacza, aby były 

bardziej naturalne.
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chcę...
skoncentrować się 
na najważniejszych 
sprawach
W rodzinie naszych kompaktowych aparatów znajdziesz wszystko, 
co jest potrzebne do uchwycenia najważniejszych chwil. Obiektywy 
ultraszerokokątne nie obetną żadnej osoby na zdjęciu, a superzoom 
jest znakomity do zbliżeń. Dzięki niewielkim rozmiarom, smukłej 
sylwetce i przenośności aparatu nigdy nie stracisz możliwości 
zrobienia zdjęcia.
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Udostępniaj najlepsze zdjęcia rodzinie i znajomym 
za pomocą sieci Wi-Fi i używaj funkcji NFC 
do połączenia aparatu ze smartfonem. Dodaj 
do zdjęcia lokalizacje GPS i siebie i łącz się 
z drukarkami i innymi urządzeniami.

Podłącz 
i udostępniaj

21

Aparat PowerShot SX600 HS z mocnym, 18-krotnym zoomem 
w cienkiej obudowie, która mieści się w kieszeni, ma wszystkie 
funkcje potrzebne do rejestrowania wysokiej jakości zdjęć 
i filmów, a łączność Wi-Fi pozwala łatwo udostępniać je 
w Internecie.

naJważniEJSZE CECHY

Możliwość bycia bliżej wydarzeń — 18-krotny zoom i 36-krotny 
ZoomPlus 

Smukły i kompaktowy aparat, który zawsze można mieć przy sobie

Niezawodna jakość Canon i rozwiązanie HS System 16 MP

Brak niestabilnych zdjęć lub filmów dzięki inteligentnej 
stabilizacji obrazu

 Udostępnianie wspomnień przez smartfon dzięki Wi-Fi i funkcji NFC

intELiGEntnY StaBiLiZator oBraZU

DiGiC 4+

ZDaLnE FotoGraFowaniE ZE SMartFona 

Znajdź się w centralnym miejscu znakomitych zdjęć 
grupowych dzięki dostępnej na smartfonie funkcji 
zdalnego fotografowania. Wystarczy połączyć aparat 
z telefonem przez Wi-Fi i można ustawić migawkę, 
zoom, lampę błyskową i samowyzwalacz, korzystając 
z podglądu kadru w trybie Live View w specjalnej 
aplikacji.
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y

Dostępność funkcji różni się w zależności od modelu aparatu.
Facebook i logo Facebook są znakami towarowymi firmy 
Facebook Inc.
Oznaczenie FLICKR jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym firmy Yahoo! Inc.
Obsługa Wi-Fi zależy od obszaru geograficznego i rodzaju 
urządzenia. 

Łącz się ze smartfonami 
oraz tabletami 

i udostępniaj zdjęcia

Przesyłaj zdjęcia 
bezprzewodowo między 

różnymi aparatami Canon

Drukuj zdjęcia 
bezprzewodowo na 
licznych zgodnych 

drukarkach

Dodawaj informacje 
o położeniu do zdjęć i filmów 

przy użyciu modułu GPS 
smartfona

 Twórz kopie zapasowe zdjęć 
w serwisie CANON iMAGE 

GATEWAY, Flickr, na Dysku 
Google i na swoim komputerze

Udostępniaj zdjęcia 
i filmy w popularnych 

serwisach 
internetowych

18-KrotnY 
ZooM oPtYCZnY

36-KrotnY 
ZooMPLUS

16 MEGaPiKSELi

wi-Fi
nFC

HS SYStEM

FULL HD

Ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale)
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Bądź 16-krotnie bliżej obiektu i wykonuj bogate w 
szczegóły zdjęcia 16 MP i filmy HD kompaktowym, 
rodzinnym aparatem PowerShot SX170 IS. 
Inteligentny stabilizator obrazu zapewnia ostre 
obrazy nawet na najdłuższej ogniskowej.

naJważniEJSZE CECHY

Obiektyw szerokokątny 28 mm z 16-krotnym 
zoomem optycznym

Rozdzielczość 16 megapikseli zapewnia 
szczegółowe zdjęcia

System optycznej stabilizacji obrazu z inteligentną 
funkcją IS

Duży ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale) 
z pomocnymi wskazówkami i poradami

 Tryb Smart Auto wykrywa 32 sceny — wystarczy 
wycelować i zrobić zdjęcie

DiGiC 4

trYB SMart 
aUto: 32 SCEnY

Filmy HDintELiGEntnY 
StaBiLiZator 

oBraZU

16 MEGaPiKSELi

FiLtrY KrEatYwnE
Uwolnij swoją kreatywność 
i baw się całą gamą filtrów 

kreatywnych, takich jak rybie 
oko, tryb monochromatyczny, 
efekt aparatu zabawki i efekt 

Super Vivid.

SMart aUto z funkcją 
wykrywania twarzy 
automatycznie wybiera 
najlepsze ustawienia 
z 58 zmiennych, aby 
zapewnić najlepszy wynik.

Ekran LCD 
o przekątnej 
7,5 cm (3 cale) 

Doskonałe 
rezultaty za 
każdym razem

16-KrotnY 
ZooM oPtYCZnY

32-KrotnY 
ZooMPLUS
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Dzięki nowatorskiemu tylnemu aparatowi do 
nagrywania użytkownika, doskonałej jakości obrazu 
i rozszerzonym opcjom połączeń aparat Canon 
PowerShot N100 pozwala tworzyć i zmieniać 
zdjęcia w opowieści.

naJważniEJSZE CECHY

Przedstaw swoją część opowieści za pomocą tylnego 
aparatu do nagrywania użytkownika i funkcji Hybrid Auto

 Wspaniałe zdjęcia w każdych warunkach — rozwiązanie 
HS System

 Twórz albumy filmowe z najlepszych zdjęć za pomocą 
funkcji głównych wydarzeń 

 Jeszcze pojemniejszy kadr dzięki ultraszerokokątnemu 
obiektywowi

 Udostępniaj swoje opowieści za pomocą Wi-Fi 
i funkcji NFC

5-KrotnY ZooM 
oPtYCZnY

10-KrotnY 
ZooMPLUS

HS SYStEM

FULL HD

aParat Do naGrYwania 
UżYtKowniKa

ZMiEniaJ ZDJĘCia 
w oPowiEŚCi

Opowiedz historię fotografa  
robiącego serię zdjęć — użyj aparatu 

do nagrywania użytkownika, drugiego 
aparatu umieszczonego powyżej 

monitora LCD i rejestrującego Twoje 
reakcje na fotografowane tematy. 

Uzyskane materiały  
możesz wykorzystać  

do stworzenia filmów i zdjęć  
z dwóch aparatów.PoCHYLanY, 

DotYKowY EKran 
LCD o ŚrEDniCY 
7,5 cm (3 cale)

DiGiC 6

intELiGEntnY StaBiLiZator oBraZU

12,1 MEGaPiKSELi

wi-Fi
nFC
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aparaty zasługują, 
aby je chronić
Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć 
swój aparat czy ulepszyć swoje zdjęcia, w ofercie 
firmy Canon znajdziesz szeroki wybór obudów 
ochronnych i akcesoriów do naszych nagradzanych 
kompaktowych aparatów cyfrowych. 

ZaSiLaniE 
Dodatkowe baterie,  

ładowarki i zestawy zasilające AC 
Adapter Kit umożliwiają robienie 
zdjęć i nagrywanie filmów przez 

dłuższy czas — nie musisz się więc 
obawiać, że baterie wyczerpią się 

zbyt szybko.

DCC-750  
do aparatu  
PowerShot SX170 IS

FUtEraŁY 
Chroń aparat kompaktowy 
i bezpiecznie przechowuj 

dokumenty podróżne, 
korzystając ze stylowego 

futerału DCC-2550†.

DCC-850  
do aparatu  
PowerShot SX50 HS

DCC-1570  
do aparatu  
PowerShot SX700 HS

DCC-970  
do aparatu  
PowerShot SX510 HS

LaMPY BŁYSKowE 
Zewnętrzna lampa błyskowa 
nada ujęciom nowy wymiar. 

Użyj lampy błyskowej o dużej 
mocy, aby dodatkowo 

oświetlić kadr.

HF-DC2

aCK-DC40

Informacje na temat zgodności akcesoriów można znaleźć na stronie www.canon-europe.com
 † Niezgodność z aparatami PowerShot SX50 HS i PowerShot SX510 HS

nB-6L/nB-6LH



2929

  
SE

LP
H

Y

Drukarka SELPHY CP910 nie zajmie w domu dużo 
miejsca. Jest idealna do bezprzewodowego drukowania 
ze smartfonów i z cyfrowych aparatów fotograficznych.

naJważniEJSZE CECHY

 Łatwe drukowanie ze smartfonów i z aparatów przez Wi-Fi

 Wydruki o wysokiej jakości uwieczniają wspomnienia

 Szybkie i łatwe drukowanie dzięki instrukcjom wyświetlanym 
na ekranie

 Drukowanie bezpośrednie z kart SD i pamięci USB w domu

 Wytrzymałe wydruki i wybór wykończenia standardowego 
papieru fotograficznego

Połączenie Wi-Fi
Wbudowany bezprzewodowy punkt dostępu umożliwia bezpośrednie 
połączenie z drukarką i drukowanie ze smartfona lub z aparatu cyfrowego 
bez konieczności wyszukiwania routera Wi-Fi. Można też nawiązać połączenie 
i łatwo drukować z dowolnego urządzenia Apple za pośrednictwem AirPrint™ 
bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. 

Prezentowany model: CP900

Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., 
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
AirPrint jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

chcę...

ożywić swoje 
zdjęcia
Dzięki drukarce z serii SELPHY możesz zmienić 
zdjęcia w piękne, trwałe wydruki, a także 
eksperymentować z efektami kreatywnymi, 
układami i formatami wydruku.

Drukowanie z kom
putera

Drukowanie z aparatu

 Drukowanie ze sm
artfona
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Prosta i bardzo mała domowa drukarka fotograficzna, 
która jest łatwa w obsłudze dla całej rodziny i drukuje zdjęcia 
w jakości typowej dla punktu usług fotograficznych w mniej 
niż 1 minutę.

naJważniEJSZE CECHY

Proste drukowanie bezpośrednio z aparatów i karty pamięci

Wydruki o wysokiej jakości uwieczniają wspomnienia

Łatwa i prosta obsługa dla całej rodziny

 Niewielka i stylowa, idealna drukarka fotograficzna do domu

 Wytrzymałe wydruki i wybór wykończenia standardowego 
papieru fotograficznego
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KC-18IS  
Kwadratowe naklejki

KC-18IL 
Mininaklejki

Drukowanie zdjęć do 
dokumentów tożsamości

Twórz 
Drukarki kompaktowe SELPHY pozwalają uwolnić kreatywność. 
Drukuj zdjęcia bezpośrednio z telefonu i eksperymentuj 
z różnymi formatami, takimi jak kwadratowe naklejki, 
mininaklejki i zdjęcia do dokumentów.

Zestaw atramentu 
i papieru
Zestawy atramentu i papieru SELPHY 
zawierają ilość papieru i atramentu 
odpowiednią do liczby zdjęć, 
które zamierzasz wydrukować.

DUża PrĘDKoŚĆ DrUKU 
w wiELU ForMataCH 

Przy użyciu nowatorskiej technologii 
termosublimacyjnej można wydrukować 

zdjęcie o wysokiej jakości w mniej 
niż minutę. Zdjęcia będą kolorowe, 

szczegółowe i suche zaraz po 
opuszczeniu drukarki. Osoby kreatywne 
mają do dyspozycji naklejki w kształcie 
karty kredytowej i kwadratowe, idealne 

do wydruków „Instagram”.

Papier 10 x 15 cm (6" x 4") Minina-
klejki

Kwadratowe 
naklejki

naklejki 
w formacie 
karty 
kredytowej



Seria PowerShot — 
porównanie modeli

PowerShot  
SX170 IS

PowerShot 
SX600 HS

PowerShot 
SX280 HS

PowerShot 
SX700 HS

PowerShot 
SX510 HS

PowerShot
SX50 HS

PowerShot  
N100

Opcje kolorów            

HS System      

Rozdzielczość/matryca 16 MP / CCD 16,0 MP / CMOS 12,1 MP / CMOS 16,1 MP / CMOS 12,1 MP / CMOS 12,1 MP / CMOS
12,1 MP / CMOS

Typ 1/1.7

Procesor DIGIC 4 DIGIC 4+ DIGIC 6 DIGIC 6 DIGIC 4 DIGIC 5 DIGIC 6

Maks. przysłona f/3.5 f/3.8 f/3.5 f/3.2 f/3.4 f/3.4 f/1.8

Zoom  
(odpowiednik ogniskowej aparatów 35 mm)

28 –> 448 mm
16-krotny optyczny

32-krotny ZoomPlus

25 –> 500 mm
Optyczny 18-krotny
36-krotny ZoomPlus

25 –> 500 mm
Optyczny 20-krotny
40-krotny ZoomPlus

25 –> 750 mm
Optyczny 30-krotny
60-krotny ZoomPlus

24 –> 720 mm
Optyczny 30-krotny
60-krotny ZoomPlus

24 –> 1200 mm
Optyczny 50-krotny

100-krotny ZoomPlus

24 –> 120 mm
Optyczny 5-krotny

10-krotny ZoomPlus

Optyczny stabilizator obrazu

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator 

obrazu

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator 

obrazu

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator 

obrazu

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator 

obrazu

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator 

obrazu

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator 

obrazu

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator 

obrazu

Maksymalna wartość ISO 1600 3200 6400 3200 3200 6400 6400

Ekran

7,5 cm (3 cale)
(około 230 tys. punktów)

7,5 cm (3 cale)
(około 461 tys. punktów)

PureColor II G

7,5 cm (3 cale)
(około 461 tys. punktów)

PureColor II G

7,5 cm (3 cale)
(około 922 tys. punktów 

sRGB)
PureColor II G

7,5 cm (3 cale)
(około 461 tys. punktów)

Odchylany
7,1 cm (2,8 cala)

(około 461 tys. punktów)
Odchylany PureColor II

Odchylany ekran dotykowy
7,5 cm (3 cale)

(około 922 tys. punktów)
PureColor II G

Filmy HD
(maks. param. tech.)

HD
(720p, 25 kl./s)

HD
(1080p, 24 kl./s)

Full HD
(1080p, 60 kl./s)

Full HD
(1080p, 60 kl./s)

Full HD
(1080p, 24 kl./s)

Full HD
(1080p, 24 kl./s)

Full HD
(1080p, 30 kl./s)

HDMI
Zgodność ze standardem 

HDMI-CEC
Zgodność ze standardem 

HDMI-CEC
Zgodność ze standardem 

HDMI-CEC
Zgodność ze standardem 

HDMI-CEC
Zgodność ze standardem 

HDMI-CEC
Zgodność ze standardem 

HDMI-CEC

Wi-Fi /NFC      

Rodzaj akumulatora NB-6LH (litowo-jonowy) NB-6LH (litowo-jonowy) NB-6L (litowo-jonowy) NB-6LH (litowo-jonowy) NB-6LH (litowo-jonowy) NB-10L (litowo-jonowy) NB-12L (litowo-jonowy)

Masa  
(łącznie z baterią i kartą)

Około 251 g Około 188 g Około 233 g Około 269 g Około 349 g Około 595 g Około 289 g

Wymiary  
(szer. x wys. x dł.)

108,0 x 71,0 x 43,9 mm 103,8 x 61,0 x 26,0 mm 106,4 x 62,8 x 32,6 mm 112,7 x 65,8 x 34,8 mm 104,0 x 69,5 x 80,2 mm 122,5 x 87,3 x 105,5 mm 104,5 x 67,5 x 35,8 mm

Funkcje specjalne
GPS za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych
GPS za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych
GPS za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych
GPS za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych
RAW

GPS za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych

Strzałka pozwala szybko rozpoznać funkcję, która została udoskonalona w stosunku do poprzedniego modelu z tej samej kategorii. 
Wszystkie dane techniczne są dokładne w czasie przekazywania materiału do druku. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmiany 
tych danych technicznych bez powiadomienia. Pełne dane techniczne dostępne są pod adresem www.canon-europe.com

PowerShot  
D30





12,1 MP / CMOS

DIGIC 4

f/3.9

28 –> 140 mm
Optyczny 5-krotny

Przesuwanie soczewek
Inteligentny stabilizator obrazu

3200

7,5 cm (3 cale)
(około 461 tys. punktów)

Ekran LCD PureColor II z funkcją 
pracy w świetle słonecznym

Full HD
(1080p, 24 kl./s)

Zgodność ze standardem 
HDMI-CEC

NB-6LH (litowo-jonowy)

Około 218 g

109,4 x 68,0 x 27,5 mm

GPS, wodoodporność, 
wstrząsoodporność, 

mrozoodporność

33



3535

chcę...

realizować 
pasje

Dzięki rewelacyjnemu połączeniu 
najnowocześniejszej technologii, jednych 
z najlepszych na rynku układów optycznych 
i intuicyjnego sterowania ręcznego nasze 
zaawansowane aparaty kompaktowe pozwolą 
rozwinąć pasję fotograficzną i uzyskać wspaniałe 
wyniki. 

Zapoznaj się z broszurą dotyczącą zaawansowanych 
aparatów kompaktowych i odkryj aparat idealny 
dla siebie pod adresem canon.pl/expertbrochure

Przenieś swoje zdjęcia na wyższy poziom 
dzięki serii zaawansowanych aparatów 
kompaktowych.

G1 X Mark ii

Dzięki dużej matrycy i szybkiemu 
obiektywowi zmiennoogniskowemu 
f/2 aparat PowerShot G1 X Mark II 
zapewnia wydajność 
i wszechstronność typowe 
dla lustrzanek, ale w aparacie 
kompaktowym.

G16

Superszybki aparat PowerShot G16 oferuje 
szybkość i wysoką jakość, jest wyposażony 
w funkcję szybkiej rejestracji obrazu, jasny 
obiektyw f/1.8-2.8 z 5-krotnym zoomem, 
rozwiązanie HS System z procesorem 
DIGIC 6 i filmuje w rozdzielczości Full HD 
przy 60 kl./s. 

S120

Dzięki jasnemu obiektywowi f/1.8, 
rozwiązaniu HS System, szybkiemu 
trybowi zdjęć seryjnych oraz obsłudze 
Wi-Fi aparat PowerShot S120 
zapewnia szybkość, łączność 
i doskonałe parametry osobom 
zajmującym się fotografią.

PowerShot SPowerShot G
Wszechstronne aparaty PowerShot serii G cieszą się 
opinią urządzeń zapewniających wyjątkową jakość obrazu 
także dla profesjonalnych fotografów. Stanowią idealną 
alternatywę dla lustrzanek lub ich uzupełnienie.

S200

PowerShot S200 pozwala kreatywnym 
fotografom zdalnie udostępniać swoje 
artystyczne zdjęcia. Dzięki rozwiązaniu 
HS System i jasnemu obiektywowi f/2 
aparat oferuje wyjątkową wydajność 
w każdym oświetleniu.

Seria PowerShot S oferuje jakość zdjęć i sterowanie 
podobne do serii G, ale w całkowicie kieszonkowej postaci.
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