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Nya språk stöds i Canons XF-serie
Canon, marknadsledare inom digital bild, meddelar en uppdatering av den fasta
programvaran i den professionella videokameraserien XF. Uppdateringen gäller
sju nya språk för modellerna XF300, XF305, XF100 och XF105: franska,
förenklad kinesiska, italienska, polska, ryska, spanska och tyska.
I version 1.0.3.0 finns nu hela kamerans menysystem på de nya språken, så
att fler videofilmare världen över kan hantera kamerorna på det språk de
föredrar.
Den nya uppdateringen hämtas på http://software.canon-europe.com
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Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och
lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan
Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför
och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument
genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon
Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1 800 miljoner kr/år. Det
svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i

den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen
har över 197 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka
300 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2011 investerades i
forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla
företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då
koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns
på www.canon.se.
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Om företaget Canon
Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder
produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror,
skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder,
dokumenthantering och digitalisering av processer.Canon Inc. som grundades
1937 omsätter cirka 320 miljarder SEK och har 198 000 anställda – varav 18
000 i Europa. Canon Svenska har 300 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder

kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon
är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2020 lämnades
3 226 USA-patent in, vilket innebär en global tredjeplats. Canons filosofi,
Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete
som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan.
Mer information om Canon finns på www.canon.se.
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