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• ประเภท
ประเภท: กลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วทีม่รีะบบโฟกัสอัตโนมัต/ิ

เปิดรับแสงอัตโนมัตพิรอ้มแฟลชในตัวกลอ้ง
สือ่จัดเก็บขอ้มลู: เมมโมรีก่ารด์ SD, เมมโมรีก่ารด์ SDHC, เมมโมรีก่ารด์ SDXC
ขนาดของเซนเซอรภ์าพ: ประมาณ 22.3 x 14.9 มม.
เลนสท์ีร่องรับ: เลนสแ์คนนอน EF (รวมทัง้เลนส ์EF-S)

*ไมร่องรับเลนส ์EF-M
(มมุมองของเลนส ์35 มม. เทยีบเทา่กบัประมาณ 1.6 เทา่ของ
ความยาวโฟกัสทีร่ะบไุวบ้นเลนส)์

เมาทเ์ลนส:์ เมาทแ์คนนอน EF

• เซนเซอรภ์าพ
ประเภท: เซนเซอร ์CMOS
พกิเซลใชง้านจรงิ: ประมาณ 24.1 ลา้นพกิเซล

*ปัดเศษใกลส้ดุที ่100,000 พกิเซล
อัตราสว่นภาพ: 3:2
ระบบลบภาพฝุ่ น: ผนวกขอ้มลูลดฝุ่ น ทําความสะอาดดว้ยตนเอง

• ระบบการบนัทกึ
รปูแบบการบันทกึ: หลักการออกแบบระบบไฟลก์ลอ้ง 2.0 (Design rule for 

Camera File System)
ชนดิของภาพ: JPEG, RAW (14 บติ แบบฉบับแคนนอน)

สามารถบันทกึไฟลข์นาด RAW+JPEG ไดใ้นเวลาเดยีวกนั
พกิเซลทีบั่นทกึ: L (ใหญ่) : 24 ลา้นพกิเซล (6000 x 4000)

M (กลาง) : ประมาณ 10.6 ลา้นพกิเซล (3984 x 2656)
S1 (เล็ก 1) : ประมาณ 5.9 ลา้นพกิเซล (2976 x 1984)
S2 (เล็ก 2) : ประมาณ 2.5 ลา้นพกิเซล (1920 x 1280)
S3 (เล็ก 3) : ประมาณ 350,000 พกิเซล (720 x 480)
RAW : 24 ลา้นพกิเซล (6000 x 4000)
*ปัดเศษใกลส้ดุที ่100,000 พกิเซล (สําหรับ S3 ปัดเศษใกล ้
สดุที ่100,000 พกิเซล)

สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร:์ ทําได ้
หมายเลขไฟลภ์าพ: ตอ่เนือ่ง, รเีซ็ตอัตโนมัต,ิ รเีซต็ดว้ยตนเอง

• การประมวลผลภาพระหวา่งถา่ยภาพ
รปูแบบภาพ: อัตโนมัต,ิ ปกต,ิ ภาพบคุคล, ภาพววิ, ภาพเป็นกลาง, ภาพตามจรงิ,

ภาพขาวดํา, ผูใ้ชกํ้าหนด 1 - 3
พืน้ฐาน+: ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศหรอืถา่ยภาพตามแสงหรอื

บรรยากาศ
สมดลุแสงขาว: อัตโนมัต ิ(ตามบรรยากาศ), อัตโนมัต ิ(กําหนดสขีาว), ตัง้ไว ้

(แสงแดด, แสงในร่ม, เมฆครึม้, หลอดไฟทังสเตน, แสงหลอด
ฟลอูอเรสเซนตข์าว, แสงแฟลช), กําหนดเอง
สามารถปรับแกส้มดลุแสงขาวและถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
*เปิดใชก้ารสง่ผ่านขอ้มลูอณุหภมูสิขีองแสงแฟลช

ขอ้มลูจําเพาะ
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การลดจดุรบกวน: ใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานและใชค้วามไวแสง ISO
สงู

ปรบัความสวา่งภาพ
อัตโนมัต:ิ

ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง: ทําได ้
แกไ้ขระดับแสงขอบภาพ
ของเลนส:์

ทําได ้

•ชอ่งมองภาพ
ประเภท: กระจกหา้เหลีย่มระดับสายตา
ระยะมองเหน็: แนวตัง้/แนวนอน ประมาณ 95% (ระยะสายตาประมาณ 21 มม.)
การขยาย: ประมาณ 0.8 เทา่ (-1 m-1 ดว้ยเลนส ์50 มม. ถงึระยะอนันต)์
ระยะสายตา: ประมาณ 21 มม. (-1 m-1 จากจดุศนูยก์ลางของเลนสช์อ่งมองภาพ)
ชว่งปรับแกส้ายตา: ประมาณ -2.5 - +0.5 m-1 (dpt)
ฉากปรบัโฟกสั: แบบคงที,่ มคีวามแมน่ยําบนผวิดา้น
กระจกสะทอ้นภาพ: ประเภทสะทอ้นกลบัอยา่งรวดเร็ว
เชค็ระยะชดัลกึ: สามารถเปิดใชด้ว้ยการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดเอง

• โฟกสัอตัโนมตั ิ(สําหรับการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ)
ประเภท: ระบบบันทกึภาพ TTL พรอ้มการตรวจสอบความแตกตา่งดว้ย

เซนเซอรโ์ฟกสัอัตโนมัตแิบบเฉพาะ
จดุโฟกัสอัตโนมัต:ิ 9 จดุ (จดุโฟกัสทกุจดุรองรับ f/5.6 จดุโฟกสัอัตโนมัตแิบบ

กากบาท โฟกัสดว้ยจดุ AF จดุกลาง)
ชว่งความสวา่งการโฟกัส: EV 0 - 18 (จดุโฟกัสจุดกลาง)

EV 1 - 18 (จดุโฟกัสจุดอืน่ๆ)
(โดยใช ้AF ครัง้เดยีว, ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)

การโฟกสัอัตโนมัต:ิ AF ครัง้เดยีว, AI Servo AF, AI Focus AF
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั: ยงิแสงแฟลชถี่ๆ  จากแฟลชในตัวกลอ้ง

• ควบคมุการเปิดรบัแสง
โหมดวัดแสง: โหมดวัดแสงแบบ TTL ทีเ่ปิดชอ่งรับแสงกวา้ง 63 โซน

• วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ (สมัพันธก์ับจดุโฟกสัทกุจุด)
• วัดแสงบางสว่น (พืน้ทีป่ระมาณ 10% กลางชอ่งมองภาพ)
• วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 1 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดถา่ยภาพ: โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน:

ฉากอัตโนมัตอัิจฉรยิะ, ปิดแฟลช, อัตโนมัตแิบบสรา้งสรรค,์
บคุคล, ววิ, ระยะใกล,้ กฬีา, อาหาร, บคุคลกลางคนื

โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค:์
โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัต,ิ ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร,์ ระบคุา่รู
รับแสง, ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง
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ความไวแสง ISO 
(ดัชนคีา่แสงทีแ่นะนํา):

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน*: ตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง 
ISO 100 - ISO 3200
*บคุคล: ISO 100
โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค:์ ตัง้คา่ดว้ยตนเองในชว่ง 
ISO 100 - ISO 6400 (เพิม่ขึน้ทลีะระดับ), ตัง้คา่โดยอัตโนมัติ
ในชว่ง ISO 100 - ISO 6400, สามารถตัง้คา่ ISO สงูสดุสําหรับ
ความไวแสงแบบอัตโนมตั,ิ หรอืขยายความไวแสง ISO เป็น “H” 
(เทยีบเทา่ ISO 12800)

ชดเชยแสง: ตัง้คา่เอง:ปรบัทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±5 ระดับ
ถา่ยภาพครอ่ม: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±2 ระดับ

(สามารถใชร้ว่มกบัการชดเชยแสงแบบตัง้เอง)
ลอ็คคา่แสง: อัตโนมัต:ิ ปรับใชก้ับ AF ครัง้เดยีวทีม่กีารวัดแสงประเมนิ

ทัง้ภาพเมือ่จบัโฟกสัได ้
ตัง้คา่เอง: ดว้ยปุ่ มล็อคคา่แสง

•ชตัเตอร์
ประเภท: การควบคมุอเิล็กทรอนกิส,์ ชตัเตอรร์ะนาบโฟกสั
ความเร็วชตัเตอร:์ 1/4000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ี(ชว่งความเร็วชตัเตอรทั์ง้หมด ชว่ง

ทีเ่ลอืกไดต้า่งกันไปตามโหมดถา่ยภาพ), คา้งชตัเตอร ์(Bulb), 
ซงิคแ์ฟลชที ่1/200 วนิาที

• แฟลช
แฟลชในตัวกลอ้ง: แฟลชยกขึน้เองอัตโนมัต ิและสามารถดงึกลบั

คา่วัดความสวา่ง: ประมาณ 9.2/30.2 (ISO 100, เมตร/ฟตุ) หรอื
ประมาณ 13/42.7 (ISO 200, เมตร/ฟตุ)
การครอบคลมุแฟลช: ประมาณ 17 มม. ในมมุมองของเลนส์
ระยะเวลาในการชารจ์: ประมาณ 2 วนิาที

Speedlite ภายนอก: ใชง้านรว่มกบั Speedlite ซรีีส่ ์EX
วัดแสงแฟลช: แฟลชอัตโนมัต ิE-TTL II
ชดเชยระดับแสงแฟลช: ±2 ระดับ โดยปรบัทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ
ลอ็คแสงแฟลช: ทําได ้
ชอ่งตอ่ PC: ไมม่ี

• ระบบขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น: ถา่ยภาพเดีย่ว, ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง, ตัง้เวลาถา่ย

ภาพ 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาท ีและตัง้เวลา 10 วนิาท ีแลว้ถา่ย
แบบตอ่เนือ่ง

ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง:

สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาที

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงู
สดุ (ประมาณ):

JPEG ใหญ/่ละเอยีด: 150 ภาพ
RAW: 11 ภาพ
RAW+JPEG ใหญ/่ละเอยีด: 6 ภาพ
*จํานวนทีไ่ดข้ ึน้อยูก่ับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน 
(ISO 100 และรปูแบบภาพปกต)ิ ดว้ยการด์ 8 GB
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• การถา่ยภาพแบบ Live View
อัตราสว่นภาพ: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
วธิกีารโฟกัส: การตรวจสอบความเปรยีบตา่ง (FlexiZone-Single, การตรวจจับ

ใบหนา้ในโหมดมองสด), การตรวจสอบความตา่งระยะ 
(โหมดทันใจ)
โฟกัสดว้ยตนเอง (ขยายไดป้ระมาณ 5 เทา่/10 เทา่)

ชว่งความสวา่งการโฟกัส: EV 1 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดวัดแสง: วัดแสงในเวลาจรงิโดยใชเ้ซนเซอรภ์าพ
ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
แสดงเสน้ตาราง: สองแบบ

• การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
รปูแบบการบันทกึ: MOV
ภาพเคลือ่นไหว: MPEG-4 AVC/H.264

อัตราบติ (เฉลีย่) ผันแปร
เสยีง: Linear PCM

ขนาดการบันทกึภาพและ 
อัตราเฟรม:

1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p 
1280x720 (HD) : 60p/50p
640x480 (VGA) : 30p/25p
*30p: 29.97 ภาพตอ่ว.ิ, 25p: 25.00 ภาพตอ่ว.ิ, 24p: 23.98 
ภาพตอ่ว.ิ, 
60p: 59.94 ภาพตอ่ว.ิ, 50p: 50.00 ภาพตอ่ว.ิ

อัตราบติ: 1920x1080 (30p/25p/24p) : ประมาณ 46 Mbps
1280x720 (60p/50p) : ประมาณ 46 Mbps
640x480 (30p/25p) : ประมาณ 11 Mbps

วธิกีารโฟกัส: เหมอืนกบัการโฟกสัเมือ่ถา่ยภาพแบบ Live View
ชว่งความสวา่งการโฟกัส: EV 1 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดวัดแสง: วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพและวัดแสงประเมนิทัง้ภาพโดยใช ้

เซนเซอรภ์าพ
*ตัง้คา่อัตโนมัตผิ่านวธิกีารโฟกัส

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
ควบคมุการเปิดรับแสง: เปิดรับแสงอัตโนมตัแิละตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง
ชดเชยแสง: ±3 ระดับ โดยปรับทลีะ 1/3 ระดับ
ความไวแสง ISO 
(ดัชนคีา่แสงทีแ่นะนํา):

ดว้ยการถา่ยภาพแบบเปิดรบัแสงอัตโนมัต:ิ 
ตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 6400
โดยตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง: 
ตัง้คา่โดยอัตโนมัต/ิดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 6400

Video snapshots: สามารถตัง้คา่ได ้2 ว.ิ/4 ว.ิ/8 ว.ิ
บันทกึเสยีง: ไมโครโฟนในตัวกลอ้งระบบโมโน

สามารถปรับระดับเสยีงทีบั่นทกึได ้มรีะบบลดเสยีงลม
แสดงเสน้ตาราง: สองแบบ
ถา่ยภาพนิง่: ไมส่ามารถทําไดใ้นระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว
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• จอ LCD
ประเภท: จอ LCD ส ีTFT
ขนาดจอและความละเอยีด:ประมาณ 7.5 ซม. (3.0 นิว้) (4:3) ทีม่ปีระมาณ 920,000 จดุ
ปรบัความสวา่ง: ดว้ยตนเอง (7 ระดับ)
ภาษาทีใ่ชแ้สดง: 25
คําแนะนําคณุสมบัต:ิ แสดงได ้

• การเลน่ภาพ
รปูแบบการแสดงภาพ: ขอ้มลูพืน้ฐาน, ขอ้มลูพืน้ฐาน + คณุภาพของภาพ/หมายเลข

ภาพทีเ่ลน่, แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ, ฮสิโตแกรม, แสดงภาพ
แบบดัชน ี(4/9)

อัตราขยายการซมู: ประมาณ 1.5 เทา่ - 10 เทา่
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน: กะพรบิบรเิวณพืน้ทีท่ีม่แีสงสวา่งจา้เกนิไป
การเรยีกดภูาพ ทลีะภาพ, ขา้มไปทลีะ 10 หรอื 100 ภาพ, แสดงตามวันทีถ่า่ย

ภาพ, ตามโฟลเดอร,์ เฉพาะภาพเคลือ่นไหว, เฉพาะภาพนิง่,
ตามคะแนนภาพ

หมนุภาพ: ทําได ้
การใหค้ะแนน: ทําได ้
เลน่ภาพเคลือ่นไหว: รองรับ (จอ LCD, HDMI)

ลําโพงในตัว
ป้องกันภาพ: ทําได ้
สไลดโ์ชว:์ ทกุภาพ, ตามวันที,่ ตามโฟลเดอร,์ เฉพาะภาพเคลือ่นไหว,

เฉพาะภาพนิง่, ตามคะแนนภาพ
เลอืกลกูเลน่เปลีย่นภาพไดห้า้แบบ

ดนตรฉีากหลัง: เลอืกเลน่ไดใ้นสไลดโ์ชวแ์ละการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

• การประมวลผลภาพในภายหลงั
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค:์ ภาพหยาบ ขาว/ดํา, ซอฟตโ์ฟกสั, เอฟเฟคเลนสต์าปลา, 

เอฟเฟคกลอ้งของเลน่, เอฟเฟคกลอ้งรูเข็ม
ปรบัขนาดภาพ: ทําได ้

• การพมิพภ์าพโดยตรง
เครือ่งพมิพท์ีร่องรบั: เครือ่งพมิพท์ีร่องรับ PictBridge
ภาพทีพ่มิพไ์ด:้ ภาพ JPEG และ RAW
คําสัง่พมิพ:์ รองรับมาตรฐาน DPOF เวอรช์ัน่ 1.1

• การต ัง้คา่คณุสมบตั ิ
ตัง้คา่ระบบสว่นตัว: 11
การบันทกึเมนูสว่นตัว: ทําได ้
ขอ้มลูลขิสทิธิ:์ สามารถป้อนและเลอืกเพือ่เพิม่
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• การเชือ่มตอ่
ชอ่งสญัญาณดจิติอล: เทยีบเทา่ USB ความเร็วสงู: สือ่สารกบัคอมพวิเตอร,์ พมิพโ์ดยตรง,

ตัวรับสัญญาณ GPS รุ่น GP-E2, เชือ่มตอ่กบั Connect Station 
CS100

ชอ่งสัญญาณ HDMI mini OUT:ชนดิ C (ปรบัเปลีย่นความละเอยีดอัตโนมตั)ิ
ชอ่งรโีมทคอนโทรล: สําหรับรโีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3
การด์ Eye-Fi: รองรับ

•พลงังาน
แบตเตอรี:่ แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E10 (1 กอ้น)

*สามารถใชไ้ฟบา้นผ่านอปุกรณ์เตา้รับภายในบา้น
จํานวนภาพทีถ่า่ยได:้
(ตามมาตรฐานของ CIPA 
เมือ่ใชแ้ฟลช 50%)

เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: 
ประมาณ 500 ภาพ ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) และ
ประมาณ 410 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
เมือ่ถา่ยภาพแบบ Live View: 
ประมาณ 240 ภาพ ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) และ
ประมาณ 230 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
*เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E10 ทีช่ารจ์ไฟเต็ม

ระยะเวลาถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว:

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F)
ประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
*เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E10 ทีช่ารจ์ไฟเต็ม

• ขนาดและนํา้หนกั
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา):ประมาณ 129.0 x 101.3 x 77.6 มม. / 5.08 x 3.99 x 3.06 นิว้
น้ําหนัก: ประมาณ 475 กรัม / 16.75 ออนซ ์(รวมแบตเตอรีแ่ละการด์) 

ประมาณ 427 กรัม / 15.06 ออนซ ์(เฉพาะตัวกลอ้ง)

• สภาพแวดลอ้มการทํางาน
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่

 ขอ้มลูทัง้หมดขา้งตน้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทัง้มาตรฐาน
การทดสอบและขอ้กําหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ขนาดและน้ําหนักทีร่ะบขุา้งตน้เป็นไปตามขอ้กําหนดของ CIPA (ยกเวน้น้ําหนักเฉพาะ
ตัวกลอ้ง)

 ขอ้มลูจําเพาะของผลติภัณฑแ์ละรปูลักษณภ์ายนอก อาจเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้
ใหท้ราบ

 หากมปัีญหาเกดิขึน้กับเลนสท์ีต่ดิกับกลอ้งซึง่ไมใ่ชข่องแคนนอน โปรดตดิตอ่สอบถาม
ผูผ้ลติเลนสท์ีเ่กีย่วขอ้ง


