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Canon EOS C300 får eftertraktat
godkännande av BBC.
Canon, marknadsledare inom digital bild, meddelar att den banbrytande
videokameran EOS C300 – den första modellen från Canons nya Cinema EOS
System – har uppfyllt de standarder som BBC kräver av kameror som testas
enligt EBU:s (European Broadcasting Union) rekommendation EBU R118.
Godkännandet innebär att EOS C300 kan användas både för intern och extern
BBC-produktion av olika program som sänds i deras HD-kanaler.
EOS C300 är den tredje professionella videokameran från Canon som BBC
godkänner. Videokamerorna XF305 och XF300 med Full HD godkändes redan
i januari 2011.

-EOS C300 har fått ett fantastiskt gensvar sedan lanseringen i november
2011 och vi är mycket glada över att den har godkänts för användning av
BBC, säger Roel Lammers, produktchef för foto på Canon Svenska AB. Genom
att använda vår expertkunskap inom områden som video, filmproduktion,
digitala systemkameror och objektiv har vi skapat en unik produkt som
erbjuder fantastisk kreativitet för alla slags videofilmare. Kamerans kvalitet
och mångsidighet gör att den passar många olika ändamål och det blir
spännande att se hur BBC kommer att använda den.
Om Canon EOS C300
EOS C300 utgör en milstolpe för Canon och sammanför Canons långa
erfarenhet inom sensor- och objektivdesign till en kompakt, mångsidig
kamera som ger exceptionell bildkvalitet och den flexibilitet som behövs för
fotografering i många olika situationer.
EOS C300 har förstklassiga specifikationer, inklusive en nyutvecklad CMOSsensor motsvarande Super 35 mm med cirka 8,29 miljoner effektiva pixlar.
Med komprimering till MPEG-2 Full HD (MPEG2 422@HL-kompatibel) och en
inspelningshastighet på 50 Mbit/s kan videofilmare spela in direkt på två
CF‑minneskort, och 4:2:2-färgsampling ger förbättrade graderingar och finare
detaljer.
Som en del av hela EOS-systemet är EOS C300 direktkompatibel med Canons
mer än 60 EF-objektiv och ger videofilmarna oöverträffade kreativa
möjligheter. Canon har också använt sin mångåriga kunskap inom
objektivdesign för att skapa en ny serie EF‑objektiv för filmning, specifikt
utvecklade för videoanvändning. Varje objektiv levererar exceptionella
optiska prestationer i 4k och är kompatibla med bildformat motsvarande
Super 35 mm.
Mer information om EOS C300 finns på:http://cpn.canoneurope.com/content/product/cinema_eos.do
EOS C300 – viktiga egenskaper
•
•
•
•
•

8,3 MP Super 35 mm CMOS-sensor; Full HD
Utbytbart objektiv (EF-fattning)
Kompakt, moduluppbyggd och lätt
50 Mbit/s MPEG-2 MXF till CF-kort
Hög känslighet, lågt brus

•
•
•
•

Canon Log Gamma
24.00p för filmproduktion
Fjärrstyrning via Wi-Fi
Totalintegrering i arbetsflödet

Rekommenderat pris inkl. moms 140 000 kronor (exkl. moms 112 000)
För pressmaterial och högupplösta bilder besök vårt pressrum:
http://www.canon.se/About_Us/Press_Centre/index.asp
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Om 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 1800 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 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.

Kontaktpersoner
Maria Fagerström
Presskontakt
PR & Social Media Specialist
Presskontakt för området B2C/konsumentprodukter
maria.fagerstrom@canon.se
+46 (0)73 978 89 25
Åsa Törnquist
Presskontakt
PR Specialist
Presskontakt för området B2B och Corporate
asa.tornquist@canon.se
0739-886435
08-7446435

