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Canon avslöjar fler detaljer om EOS R5 –
och sätter härmed stopp för spekulationer
om att vissa specifikationer är ”omöjliga”
Precis en månad efter tillkännagivandet av utvecklingsarbetet med EOS R5 –
en kompakt systemkamera i fullformat som bygger på det revolutionerande
EOS R-systemet – avslöjar Canon ytterligare information.
Canon bekräftar det ”omöjliga” - att filminspelningskapaciteten i EOS R5
sträcker sig långt utöver det som konkurrerande kameror på marknaden kan
åstadkomma. Med förmågan att internt kunna spela in 8k och använda

sensorns hela bredd upp till 30p, är Canons senaste EOS R-kamera redo att
med sina marknadsledande funktioner omdefiniera de kompakta
systemkamerorna. I alla 8k-lägen kommer den dessutom att stödja Canons
lovordade Dual Pixel CMOS AF.
Canon bekräftar också att EOS R5 stöder avancerad AF för djur, med
igenkänning av hundar, katter och fåglar. Och inte bara utifrån djurets ögon,
utan även utifrån ansikte och kropp vid de tillfällen när djurets ögon inte
syns.
Richard Shepherd, Pro Product Marketing Senior Manager:”Det har spekulerats
om att specifikationerna för EOS R5 är ’omöjliga’. Dagens tillkännagivande
bekräftar återigen att vi kan uppnå det ’omöjliga’ för att stödja våra kunders
behov av en kamera som levererar exceptionell bildkvalitet och filminspelning.”
”Som branschledande utmanar vi marknaden med den här lanseringen och visar
vad som är möjligt med vår teknik. EOS R5 och objektivsystemet RF är bevis på
vårt engagemang för att omdefiniera kompakta systemkameror och påvisar också
Canons oslagbara styrka att kunna skapa produkter med ett verkligt syfte.”
Andra EOS R5-specifikationer som bekräftades av Canon vid
tillkännagivandet den 13 februari 2020:
•

•

•

•

EOS R5tarett nytt steg vad gäller prestanda, med otroliga 12
bilder per sekund via den mekaniska slutaren och 20 bilder per
sekund med den elektroniska.
EOS R5 tar Canons spetsteknik inom bildstabilisering till nästa
nivå genom att inkludera Canons nyutvecklade, inbyggda
bildstabiliseringssystem – som jobbar i kombination med
stabiliseringssystemet för objektivet.
Att kunna leverera innehållet är lika viktigt som att fotografera
och filma. EOS R5 stöder därför automatisk överföring av
enhetens bildfiler till molnplattformen image.canon.
Den efterlängtade EOS R5 har dessutom dubbla kortplatser för
att göra allt ännu mer bekvämt.
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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 330 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder
kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon
är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2019 lämnades
3 555 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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