Technologie verklaard – PowerShot G1 X
Een hoge kwaliteit camera die zelfstandig is te gebruiken maar ook een perfecte
aanvulling vormt voor een professionele DSLR. De PowerShot G1 X combineert EOS
sensortechnologie met DIGIC 5 verwerkingsvermogen, een nieuwe Canon precisielens
en uitgebreide handmatige bediening – de beste compact camera die Canon ooit heeft
geproduceerd.
Grote, uiterst gevoelige Canon CMOS sensor
De PowerShot G1 X is uitgevoerd met een grote 14,3 Megapixel CMOS sensor met een
beeldverhouding van 4:3. Deze sensor is speciaal voor deze camera ontwikkeld, waarbij
de nadruk lag op het realiseren van dezelfde pixelafmetingen en gevoeligheid als de
APS-C sensoren in de Canon EOS DSLR modellen. De sensor heeft afmetingen van
18,7mm x 14mm, waarbij de hoogte identiek is aan die van de APS-C sensoren in het
Canon EOS DSLR assortiment. De sensor heeft dezelfde pixelafmetingen en structuur
als de EOS 600D en een oppervlak dat circa 6,3 keer zo groot is als de sensor in de
PowerShot G12. Het vermogen om licht op te vangen is bij de PowerShot G1 X 4,5 keer
hoger dan bij de sensor in de PowerShot G12 en dit zorgt voor een superieure
beeldkwaliteit, zelfs bij heel weinig omgevingslicht.
Het ontwerp van de sensor in de PowerShot G1 X is het resultaat van de professionele
expertise van het ontwikkelteam van de Canon DSLR sensor en kent veel van dezelfde
technologieën die worden toegepast in de EOS modellen. De sensor gebruikt een onchip technologie voor ruisreductie om schitterende opnamen te produceren met
minimale ruis. De 4-kanaals uitlezing zorgt voor snelle, dynamische prestaties.
De sensor werkt samen met de krachtige DIGIC 5 processor en maakt deel uit van
Canons krachtigste HS System tot nu toe. Dit resulteert in superieure prestaties bij
weinig omgevingslicht. De PowerShot G1 X werkt met maximale resolutie over een ISObereik van 100 tot 12.800 en is daarmee ideaal voor fotografie bij zeer uiteenlopende
belichtingscondities.
Een instelfunctie om de Auto ISO-waarde aan te passen, zorgt voor een nauwkeurige
regeling van de ISO-waarde en stelt gebruikers in staat de maximale ISO-waarde die zij
willen gebruiken vooraf in te stellen (tot ISO 1600). Gebruikers kunnen ook aangeven
hoe de camera de ISO-instelling regelt om zo de beste balans te krijgen tussen
beeldkwaliteit en sluitertijd om bewegende onderwerpen tijdens de actie te bevriezen.

28mm groothoeklens met 4x zoom
De lens in de PowerShot G1 X is ontwikkeld met behulp van dezelfde ontwerp-,
productie- en kwaliteitsprocessen die worden gebruikt voor de wereldberoemde EF
objectieven en haalt hetzelfde professionele niveau aan beeldkwaliteit.
De lens van de PowerShot G1 X is speciaal voor deze camera ontwikkeld en werd
geoptimaliseerd voor gebruik in combinatie met de grote, uiterst gevoelige CMOS
sensor in de camera. De nieuwe sensor heeft een 2,5x grotere diagonale lengte dan de
sensor in de PowerShot G12, maar de lensdiameter is slechts 1,4x zo groot. De nieuwe
lens is ontworpen voor een 4x optische zoom en een 28mm groothoek beeld, terwijl de
lens nog steeds volledig in de body van de PowerShot G1 X wordt teruggetrokken. De
camera is daarmee onvoorstelbaar compact en gemakkelijk in gebruik. Voor compacte
afmetingen en haarscherpe beelden is het objectief van de PowerShot G1 X vervaardigd
met behulp van UA-lenzen (asferische lenzen met zeer hoge brekingsindex) en werd
tijdens het productieproces een precisietechnologie voor het gieten van glas gebruikt
om te zorgen dat de lenzen voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van Canon.
De lens in de PowerShot G1 X gebruikt ook Super Spectra Coating om reflectie en
overstraling te voorkomen. Voor een aantrekkelijke onscherpte van de achtergrond
heeft de PowerShot G1 X een diafragma dat uit 6 lamellen bestaat.
DIGIC 5 beeldprocessor
De ‘next generation’ Canon DIGIC processor – DIGIC 5 – is ontworpen om sneller dan
ooit nog meer gedetailleerde beeldgegevens te verwerken. De nieuwe DIGIC 5
processor analyseert vier keer zoveel beeldgegevens om elk pixel van de opname
nauwkeurig te reproduceren, zodat detail- en kleurweergave levensecht zijn.
Vergeleken met de voorganger, DIGIC 4, worden de beeldgegevens zes keer sneller
verwerkt.
Optical Image Stabilizer (4-stops)
De uiterst effectieve optical Image Stabilizer (IS) technologie van Canon voorkomt
beeldonscherpte door de effecten van cameratrilling sterk te reduceren. In situaties
waar beeldonscherpte als gevolg van cameratrillingen kan optreden – zoals in donkere
omgevingen of bij fotografie met maximale zoom – kan de optical Image Stabilizer
helpen de beelden scherp te houden via kleine vibratiegyro’s die camerabewegingen
als gevolg van trillingen van de hand detecteren. De signalen afkomstig van deze gyro’s
worden verwerkt door een single-chip controller, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen trillingen van een hand en doelbewuste bewegingen van de camera. De

signalen worden vervolgens naar de IS unit verzonden, die één van de lenselementen
verplaatst om de lichtstralen opnieuw uit te lijnen en zo het effect van cameratrillingen
ongedaan te maken.
Intelligent IS
Intelligent IS is een technologie die de camera in staat stelt de opnamesituatie te
detecteren en vervolgens de juiste modus voor de optical Image Stabilizer te selecteren
om onscherpte te voorkomen. Omdat de beweging van de camera afhankelijk is van de
opnamesituatie, kunnen zeven verschillende IS modi worden gebruikt:


Normal IS – Dit is de standaard Image Stabilizer modus voor fotografie waarbij
normale cameratrillingen worden gecorrigeerd. Afhankelijk van de
brandpuntsafstand van het onderwerp zal de camera de juiste hoeveelheid
hoek- (rotatie) en verschuivingscorrectie toepassen om het beste resultaat te
krijgen.



Panning IS – Bij het fotograferen van een bewegend onderwerp, zoals een
fietser of auto’s op een racecircuit, zal Panning IS de zijwaartse beweging
detecteren. Deze modus schakelt de Image Stabilizer in de richting haaks op de
bewegingsrichting van het onderwerp in om te zorgen dat het onderwerp
duidelijk blijft en het panning-effect vloeiend is.



Macro IS – Macro IS corrigeert zowel de hoekverdraaiingen als de meer
robuuste trillingen die vaak optreden bij het maken van close-ups van
onderwerpen zoals bloemen.



Statief modus – Wanneer de camera detecteert dat deze op een statief is
geplaatst, wordt de Image Stabilizer automatisch uitgeschakeld omdat deze
niet meer nodig is.



Dynamic IS – Tijdens het vastleggen van videoclips zorgt deze modus voor
stabielere beelden door de laagfrequente trillingen te corrigeren die optreden
wanneer tijdens lopen of rijden video-opnamen worden gemaakt.



Powered IS – Wanneer gebruikers videoclips maken van onderwerpen op grote
afstand en daarbij de maximale zoom gebruiken, zorgt Powered IS dat het
onderwerp trillingsvrij en duidelijk blijft door de extreme trillingen te
corrigeren die optreden bij gebruik van de tele-instelling.



Dynamic & Macro IS – Deze modus wordt ingeschakeld wanneer videoopnamen worden gemaakt van macro-onderwerpen en corrigeert onscherpe
delen die het gevolg kunnen zijn van de verschuivingen en hoekverdraaiingen
die kenmerkend zijn voor macro-opnamen.

14-bits RAW en DPP software
De PowerShot G1 X ondersteunt 14-bits RAW-opnamen en maakt het daarmee
mogelijk beeldinformatie vast te leggen die niet gecomprimeerd is. Fotografen kunnen
deze gegevens aanpassen en handmatig hun gewenste eindresultaat creëren met de
meegeleverde Digital Photo Professional (DPP) software van Canon.
DPP deelt dezelfde bewerkingsomgeving met het Canon EOS systeem en is afgestemd
op de wensen van professionele gebruikers en gevorderde amateurs. DPP biedt een
reeks aan bewerkingsopties voor RAW-bestanden die met de PowerShot G1 X zijn
gemaakt, waaronder Picture Style, contrast, helderheid, scherpte, ruisreductie,
witbalans en belichting. De functie Lenscorrectie maakt deel uit van deze reeks en stelt
gebruikers in staat RAW-bestanden te corrigeren voor lensvervorming, randverlichting,
chromatische aberratie en kleurzweem.
Razendsnelle functies
Een serie razendsnelle functies stelt gebruikers in staat zowel snelle actiemomenten als
scènes vast te leggen die anders heel moeilijk zijn te fotograferen:


High-speed Burst mode HQ – Een hi-speed opnameprogramma dat gebruikers
in staat stelt een reeks continu-opnamen te maken van maximaal 6 foto’s met
4,5 opnamen per seconde bij een maximale 14,3 Megapixel resolutie wanneer
de ontspanknop wordt ingedrukt, zodat snelle actiemomenten met een serie
opnamen worden vastgelegd.



Handheld Night Scene – Om scènes vast te leggen wanneer het donker is
maakt de camera een reeks opnemen en combineert deze vervolgens tot één
resultaat met de minst mogelijke onscherpte en de best mogelijke belichting.

Daarnaast is de PowerShot G1 X in staat snelle actiemomenten vast te leggen met
uitzonderlijk hoge opnamesnelheden tot maximaal 1/4000ste van een seconde. Zodra
fotografie met lange sluitertijden nodig is, biedt de PowerShot G1 X een maximale
sluitertijd van 60 seconden.
Smart Auto modus
Smart Auto is het perfecte automatische opnameprogramma. Het maakt gebruik van
meerdere technologieën om gebruikers probleemloos te laten fotograferen wanneer ze
alle controle willen overdragen aan de camera. Met Scene Detection analyseert Smart
Auto de helderheid, het contrast, de afstand en de algehele kleurtint. De camera
selecteert vervolgens uit 32 mogelijke scènes de juiste instellingen. Een gekleurd

pictogram geeft het type scène aan dat is gedetecteerd en de belichtingscondities
worden op het LCD-scherm getoond.
Bij fotografie in Smart Auto worden ook de volgende technologieën automatisch
toegepast om schitterende resultaten te behalen:


i-Contrast en Smart Flash Exposure: Zorgen dat lichte of donkere delen met
voldoende details op het eindresultaat verschijnen. Dit door onderdrukking van
overbelichte delen en onderbelichte schaduwpartijen.



Multi-area White Balance: Corrigeert automatisch onregelmatigheden in de
witbalans en de manier waarop kleur wordt weergegeven door verschillende
lichtbronnen te detecteren en verschillen tussen gloeilamp, flitser en daglicht
te compenseren, zodat de resultaten realistischer en meer in evenwicht zijn.



Face Detection Technology: Detecteert automatisch maximaal 35 gezichten
binnen een scène en optimaliseert vervolgens de camera-instellingen zodat
iedereen er goed uitziet. Tot de technologieën voor gezichtsdetectie behoren
Gezichtsdetectie AF, dat automatisch scherpstelt op gezichten,
Gezichtsdetectie AE voor het automatisch aanpassen van de belichting,
Gezichtsdetectie WB en Rode-ogen-correctie.

Elektronische waterpas
Als hulpmiddel bij het fotograferen van een landschap of horizon, heeft de PowerShot
G1 X een elektronische waterpas. Deze elektronische waterpas gebruikt informatie
afkomstig van de versnellingssensor van de camera en geeft op het LCD-scherm aan
hoeveel graden de camera is gekanteld, zodat gebruikers de stand van de camera
kunnen aanpassen voordat ze een opname maken. Deze functie werkt zowel bij
landschap- als portretoriëntatie.
High Dynamic Range modus
Een High Dynamic Range opnameprogramma stelt gebruikers in staat bij fotografie
met behulp van een statief het dynamisch bereik te vergroten, zodat meer details
zichtbaar zijn in lichte en donkere delen van een scène. In situaties met een sterk
contrast zijn sommige traditionele camera’s niet in staat de donkere en lichte delen
tegelijk vast te leggen.
De High Dynamic Range modus gebruikt meerdere belichtingen van dezelfde scène
voordat deze gegevens in de camera worden gecombineerd tot één opname. Dit stelt
de

PowerShot G1 X in staat lichte vlakken, schaduwpartijen en alles daar tussenin vast te
leggen, precies zoals de fotograaf die ziet.
Snelle handmatige bedieningsmogelijkheden
De PowerShot G1 X heeft een Front Dial met dezelfde bediening als een DSLR en zorgt
voor snelle toegang tot instellingen als diafragma, sluitersnelheid en witbalans. Deze
drie zijn tijdens het fotograferen snel aan te passen. Een gebruikersinstelling binnen de
gebruikersinterface maakt het mogelijk te kiezen of de Front Dial of de Multi-Control
Dial aan de achterzijde moet worden geselecteerd voor regeling van deze instellingen.
Indien gewenst kunnen ook functies als witbalans, beeldverhouding, i-Contrast en
zoom worden toegewezen aan de Front Dial.
Handmatige pop-up flitser
Nieuw bij de PowerShot G1 X is een handmatige pop-up flitser die fotografen in staat
stelt voor de belichting een extra lichtbron te gebruiken wanneer dat nodig is. De
flitsintensiteit kan handmatig worden aangepast in het menu of automatisch worden
geregeld door de camera.
Servo AF/AE
Wanneer een onderwerp naar de camera toe of van de camera af beweegt en de
ontspanknop half is ingedrukt, zal Servo AF/AE het onderwerp continu volgen, zodat
het haarscherp en goed belicht is wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt.
Tracking AF
Om onderwerpen die bewegen scherp in beeld te houden of om te helpen met een
creatieve compositie. Tracking AF biedt fotografen de mogelijkheid onderwerpen in het
midden van het beeld te selecteren en te blijven volgen wanneer ze bewegen of
wanneer een nieuwe compositie wordt gekozen.
Motion Detection Technology
Motion Detection Technology detecteert automatisch bewegingen binnen de
opnamescène. Zodra een beweging is gedetecteerd, zal de camera de ISO-gevoeligheid
(wanneer Auto ISO is ingeschakeld) en sluitertijd verhogen om de kans op onscherpte
te verkleinen en zo de beeldkwaliteit te optimaliseren.
Full HD Movie met stereogeluid en HDMI-CEC
Full High Definition videobeelden met een resolutie van 1080p worden vastgelegd met
een snelheid van 24 bps en met stereogeluid. De opnamen zijn met perfecte kwaliteit af

te spelen op Full HD beeldschermen. Bij opnamen in Full HD biedt de PowerShot G1 X
ook de mogelijkheid de 4x optische zoom te gebruiken om dichter bij het onderwerp te
komen. Een speciale Movie Record knop zorgt dat de videobeelden direct worden
vastgelegd, zodat geen moment verloren gaat. Een HDMI-CEC aansluiting is
beschikbaar om de camera rechtstreeks aan te sluiten (met een optionele kabel) op HD
TV’s. Gebruikers met een HDMI-CEC compatibele TV kunnen de afstandsbediening van
de TV gebruiken om de videobeelden af te spelen.
PureColor II VA LCD-scherm
Het 7,5 cm (3,0”) vari-angle PureColor II VA LCD-scherm laat tijdens het vastleggen en
afspelen van foto’s en videoclips alles perfect zien. Het scherm heeft een 4:3
beeldverhouding met een 920k dot resolutie. Dankzij het PureColor II ontwerp worden
de beelden met een schitterende kleurrendering en hoog contrast weergegeven. Het
scherm kan naar buiten worden gekanteld en gedraaid – ideaal voor opnamen vanuit
ongebruikelijke hoeken of vanachter grote groepen mensen. Een Quick-bright functie
zorgt direct voor maximale helderheid van het scherm, zodat de opnamen gemakkelijk
zijn te bekijken in fel zonlicht.
Multi-aspect shooting
Multi-aspect shooting stelt gebruikers van digitale camera’s in staat te kiezen met
welke beeldverhouding ze willen fotograferen zodat wijzigen van beeldverhouding
achteraf niet nodig is. Fotografen hebben nu keuze uit 4:3, 1:1, 16:9, 4:5 en 3:2 om de
compositie te kiezen die past bij hun onderwerp en de gewenste resultaten.
Creatieve opnameprogramma’s
Voor volledige creatieve flexibiliteit biedt de PowerShot G1 X een reeks creatieve
opnameprogramma’s die gebruikers in staat stellen de uitstraling van hun opnamen
tijdens het fotograferen te wijzigen. Tot deze programma’s behoren:


Creatieve filters – Een reeks filtereffecten stelt gebruikers in staat unieke
opnamen te maken met een apart accent of andere sfeerbeleving:
o

Monochrome – Stelt gebruikers in staat te fotograferen met drie
verschillende monochroomeffecten: zwart/wit, sepia of blauw.

o

Fish-eye Effect –Geeft dezelfde beeldvervorming als een fish-eye lens,
met keuze uit drie niveaus (zwak, medium, krachtig).

o

Super Vivid – Verzadigt de kleuren van een opname voor een intens
kleurrijk effect.

o

Miniature Effect – Geeft het effect van tilt-shift objectief, waardoor de
scène lijkt op een schaalmodel. Bij fotografie zullen delen van de

boven- en onderrand (of linker- en rechterrand bij verticale fotografie)
van de opname onscherp worden, terwijl de rest scherp in beeld blijft.


iFrame Movies – Het Apple®1 iFrame videoformaat (beschikbaar bij
videobeelden met een resolutie van 720p) is een computervriendelijk
videoformaat dat is ontworpen om sneller te kunnen werken met videobeelden
die met de camera zijn vastgelegd. Met iFrame heeft de video in uw camera
dezelfde bestandsindeling als dat wat gebruikers later bewerken, zodat het
importeren van videobeelden sneller gaat. Gebruikers kunnen videoclips
bewerken en delen via meerdere platforms en apparaten. Omdat het is
gebaseerd op standaard technologieën zoals H.264, AAC, MP4 en QuickTime,
kan iFrame worden gebruikt in PC en Mac programma’s.
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