
SİSTEM BROŞÜRÜOrta Format Aynas z Dijital Foto raf Makinesi





DEVRİM BAŞLIYOR
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DAHA FAZLASI İÇİN HAZIR MISINIZ?

Fujifilm, orta format filmli fotoğraf makinelerinde daima fotoğraf kalitesine öncelik 
vermiştir. Şimdi, dijital fotoğraf alanında sağlam bir pozisyona yerleştikten sonra, GFX 50S 
modeli ile orta format dünyasına dönüş yapıyor. Daha büyük formatlı fotoğraf makineleri 
hakkında geçmişten gelen bilgi birikimi ile Fujifilm'in dijital fotoğraf ekipmanlarının 
gelişmesinde geçerli olan felsefenin birleşmesinin ürünü olan bu fotoğraf makinesi 
görüntü kalitesinde yeni standartlara ulaşıyor. GFX 50S ile fotoğraf makineleri tarihinde 
yeni bir dönem başlıyor, farkında mısınız? 





GF63mmF2.8 R WR ile FUJIFILM GFX 50S   1/4000sn. F5.6 ISO200 CLASSIC CHROME   Foto rafç : Bernd Ritschel





GF32-64mm F4 R LM WR ile FUJIFILM GFX 50S   1/125sn. F5.6 ISO100 PROVIA   Foto rafç : LinKai Kong









GF63mmF2.8 R WR ile FUJIFILM GFX 50S   16.8sn. F11 ISO100 Velvia   Foto rafç : Sirou Hagihara
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ÖZELLİKLER

SENSÖR

ÖZELLİKLER

FUJIFILM G Format Foto raf Sensörü  GFX 50S modelinde 43.8x32.9 ebatlar nda bir CMOS orta format 
sensör bulunmaktad r: Bu sensör Fujifilm’in zengin tarihinin, en ileri dijital teknolojilerin ve orta format filmli 
foto raf makinelerinde kapsaml  bilgi birikiminin bir ürünüdür. 51.4 MP efektif çözünürlü e sahip sensör ile  
yüksek performansl  GF lenslerle birle ti inde ticari, moda veya manzara alanlar ndaki profesyonel 
foto rafç lar n çekimlerine hayran b rakacak düzeyde harika tonlar ve keskinlik sunar.

FUJIFILM X-Processor Pro GFX 50S modeli, 51.4 
megapiksel sensörün ç kt s n  en iyi biçimde 
i leyen X-Processor Pro imaj i lemci motorunu 
içer i r.  Ge l i mi  i lemci sayes inde foto raf 
makinesinin per formans  Fujif i lm’in e siz f i lm 
simülasyon modlar  ile hayranl k uyand ran renk 
reprodüksiyonu, makine dahilindeki 8-bit TIFF 
biçimine olan RAW dönü ümü, hassas kontrastl  
AF, h zl  aç l  süresi ve minimum deklan ör 
gecikmesi ve foto raf çekim aral  dahil çe itli 
alanlarda h zland r l r ve optimize edilir.

Optimize Edilmi  Sensör Tasar m  I k toplayan mikro lenslerin ekli ve fotodiyotlar n i lemleri yüksek 
seviyede keskinlik ve geni  bir dinamik alan elde edilmesi do rultusunda optimize edilmi lerdir. 14 bit RAW 
verileri ile eri ilen en dü ük do al ISO duyarl l  olan 100 ve 14 basamakl  dinamik alan, bir hayli zengin ten 
tonlar  ve girift ye illik detaylar  içeren yüksek kaliteli foto raflar sunar.

Efektif piksel adedi

maj sensörü

 

Kay t edilen piksel say s

51.4 milyon piksel

43.8mmx32.9mm (FUJIFILM G Format) CMOS 
CMOS birincil renk filtreli alçak geçi  filtresiz

[L] <4:3> 8256×6192

43.8x32.9mm

FUJIFILM G FORMAT

35mm FORMAT 

APS-C FORMAT 
23.6x15.6mm

[FULL FRAME ]  36.0x24.0mm

İŞLEMCİ

Gerçek boyut
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ÖZELLİKLER

FUJIFILM G BA LANTI GFX 50S modeli 65mm ba lant  çap , 26.7mm arka ç k nt s  ve 16.7mm minimum 
arka netlik mesafesi olan G ba lant s  kullan r. Verileri göndermek ve almak için 12 adet gibi çok say da 
elektronik kontak noktas  kullanan ba lant , çok say da çe itli lensler ve aksesuarlar n kullan m n  da 
desteklemektedir. Fujifilm’in aynas z sisteminin yap s  sonucunda elde edilen k sa arka netlik mesafesi, lens 
tasar m nda daha fazla özgürlük sa layarak h zl , kompakt ve yüksek performansl  GF lenslerin olu mas na 
katk da bulumu  ve kenarlarda ayr nt  kayb n  önleyerek kenardan kenara keskinlik ortaya koymu tur.

Arka ç k nt  mesafesi  
26.7mm

Minimum arka netlik  16.7mm

Ba lant  d  çap   76.5mm

Ba lant  çap   65.0mm

Gerçek boyut

BAĞLANTI

ÖZELLİKLER

Elektronik kontak

Sensör temizleme

12 i ne

Ultrasonik titre im
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FOTOĞRAF KALİTESİ

FOTOĞRAF AYARLARI / TEMELLERİ
Foto raf formatlar  GFX 50S modeli foto raflar , iki büyüklük ve üç adet JPEG s k t rma seviyesi ve 
s k t r lm /s k t r lmam  RAW gibi çe itli formatlarda ve kalitede kay t eder. Sadece RAW ile çekim yapt n zda 
foto raf makinesi ayn  anda 12 megapiksellik mini foto raflar da kay t eder. Makine dahilindeki RAW dönü türme 
fonksiyonu, 8-bit TIFF biçiminde kay t edilebilmelerini mümkün k lan RAW dosyalar n n i lenmelerine olanak tan r.

ISO Duyarl l  Standart ISO duyarl l k alan  ISO100-12800 
ara l ndad r ancak ISO50, ISO25600, ISO51200 ve 
ISO102400 geni letilmi  duyarl l klar da mümkündür. Bütün 
ISO ayar lar nda RAW format  da destek len i r. AUTO 
fonksiyonu ile standart ISO, dü ük enstantane s n r  ve ISO 
üst s n r   belirlemek ve çekim artlar na uyumlu olarak 
AUTO 1 - 3 ayarlar n  yap land rmak mümkündür.

Standart
ç k

 
Geni letilmi  
ç k

AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 
(en fazla ISO12800) / 
ISO100 to 12800 (1/3 ad mlar)
 
ISO50 / 25600 / 51200 / 102400

Otomatik, ortam tan ma, ki isel 1~3
Renk s s  seçimi (2500K - 10000K)

Ön ayar: Gün , gölge, floresan gün , 
floresan s cak beyaz, floresan so uk beyaz, 
ampul, su alt

S k t r lm JPEG (EXIF Ver.2.3)*

S k t r lmam RAW: 14bit RAW (RAF Orijinal format), RAW+JPEG
          8bit TIFF (yaln zca kamera dahili RAW dönü ümü)

Çerçeve oran

4:3

3:2

5:4

16:9

7:6

65:24

L  8256×6192(51M)

S  4000×3000(12M)

L  8256×5504(45M)

S  4000×2664(11M)

L  7744×6192(48M)

S  3744×3000(11M)

L  8256×4640(38M)

S  4000×2248(9M)

L  7232×6192(45M)

S  3504×3000(11M)

L  8256×3048(25M)

S  4000×1480(6M)

*Exif 2.3 en iyi bask  için çe itli çekim bilgilerini içeren bir dijital foto raf dosya  format d r.

1:1
L  6192×6192(38M)

S  2992×2992(9M)

Di er foto raf kalitesi ayarlar  Tonlar ve renkleri film 
simülasyonlar  ile birlikte ince ayarlayarak arzu etti iniz 
renk reprodüksiyonunu elde edebilirsiniz. 

AUTO·%100·%200·%400

+4  2

+4  2

+4  4

+4  4

+4  4

Dinamik alan

Parlak tonlar

Gölge tonlar

Renk

Keskinlik

Gürültü azaltma

Beyaz dengesi Beyaz dengesi otomatik, ön 
ayar, ki isel veya renk s s  olarak ayarlanabilir. 
RGB renk koordinatlar  ile beyaz dengesini 
kayd rma yöntemin i  ku l lanarak renk 
dengesine ince ayar yapmak mümkündür. Üç 
adete kadar ki isel beyaz dengesi ayar n  
kay t etmek mümkündür.

FOTOĞRAF KALİTESİ
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FOTOĞRAF KALİTESİ

GELİŞMİŞ FOTOĞRAF AYARLARI
F LM S MÜLASYONU Fujif i lm’in 80 y ll k foto raf f ilmi üretiminin neticesi olan renk üretimi tecrübesi 
sonucunda geli tirilmi tir. Film simülasyonu sayesinde çe itli renk ve tonlar , aynen farkl  foto raf filmleri 
kullan yormu  gibi kadraj n za yans tabilirsiniz.

Renkler i, aynen hat r lad n z biçimde büyük bir 
sadakat i le üreten ve genel kullan m için standart 
mod. 

Yüksek satürasyon ve “hat rlanan” renklerin birle imi 
ile bu seçenek, manzara çekimleri için ideal olan canl  
renkler üretir.

Yumu ak bir etki ile yüksek satürasyonu birle tiren 
bu opsiyon radyant ten tonlar  ve yumu ak geçi ler 
sunar.

CLASSIC CHROME

Hemen göze çarpmayan renk le r ve çok güze l 
yumu at lm  renk tonlar  sunan bu benzetim eski 
zaman dia filmlerini hat rlat r.

Bir inci s n f S&B f i lm benzetimi ince doku, derin 
siyahlar ve yumu ak tonlar sunar.

PRO Neg. Hi 

Özellikle e it da lm  kta, keskin z tl kl  portreler üretir. 
Bu tercih, kendis in i "hat r lanan" renkler in teknoloj is i 
temelinden ayr  k lan do al ten renkleri sunar.  

PRO Neg. Std

Yönetilen k alt nda çekilen portrelerde do ru ve 
do al ten renkleri üretir.

MONOCHROME

Genel olarak kullan lan tek renk kipi, aynen ACROS 
kipinde oldu u gibi üç adet filtre tercihi (Sar , K rm z  
ve Ye il) sunar.

SEPIA

Karenin tamam na s cak bir ton ekleyerek foto rafa 
s e p y a  h a v a s  k a t a r.  Z a m a n s z  b i r  k o n u y a  
uyguland nda nostaljik bir hava yarat r.  

KUMLANMA ETK S  Resmin tamam na kum taneleri 
eklenerek film temelli foto raf havas  yarat l r.  

RENKL  D A ETK S  Doygun renkleri daha da 
güçlendirerek daha tesirli sonuçlar üretir. 

Kumlanma etkisi KAPALI / Zay f / Güçlü KAPALI / Zay f / GüçlüRenkli dia etkisi

FOTOĞRAF KALİTESİ
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GÖVDE / CİHAZ

SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-256GB) 

UHS-I / UHS-II*
* Bellek kart uyumlulu unu görmek için lütfen Fujifilm websitesini ziyaret ediniz.

Çift Kart Yuvas  Her iki yuva da çok h zl  UHS-II kartlar  
destekler. Yuvalar , örn. JPEG, RAW veya video gibi 
dosya biçimlerine göre tahsis etmek mümkündür.

Foto raf / Sürekli çekimler / AE Dizisi / ISO Dizisi / Film 

benzetim dizisi / Beyaz dengesi dizisi / Devingen alan dizisi / 

Üst üste çekim / Video

Çekim Seçenekleri Çekim seçenekler i tu unu 
kullanarak sürekli çekimler, pozlama dizileri veya 
video gibi farkl  kipler aras nda geçi  yapabilirsiniz.

Foto raf

Video kay t

-5.0EV - +5.0EV, 1/3EV ad mlar 

-2.0EV - +2.0EV

Kumanda Konumu (C/T) ISO ayar n  ve diyafram 
halkas n  “C” konumuna ve enstantane ayar n  “T” 
konumuna getirdi inizde ayarlar  sadece ön ve 
a r ka  teke r l e k l e r  i l e  yapa rak  üs t  ek randa 
denetleyebilirsiniz.

Pozlama Telafisi Pozlama te laf is i i lemi ±5 
dura a kadar ve 1/3 ad mlar ile pozlama telafisi 
tu u ve arka tekerlek kullan larak gerçekle tirilir.

GÖVDE

Gerçek boyut

Boyutlar

A rl k

Gövde

Çal ma 
artlar

147.5mm (G) × 94.2mm (Y) × 91.4mm (D) (minimum derinlik 41,6mm)

Yakl. 825g (pil ve bellek kart dahil) yakl. 920g (Vizör dahil)

Magnezyum ala m

Is  -10°C - 40°C / Nem 10 - 80% (yo u mas z)

Toza, suya ve -10 derece so u a dayan kl . Sa lam magnezyum 
ala mdan olu an gövde elde tutuldu unda sa lam ve dayan kl  bir his 
verir. 58 noktada mühürlü olan gövde böylece toza ve rutubete kar  son 
derece dayan kl d r. GFX 50S modeli, büyük ebatl  sensörüne ra men 
kompakt ve hafiftir. Toza ve iklime dayan kl  gövdesi ile hem stüdyo hem 
de arazide verimli olabilmektedir.

GÖVDE / CİHAZ
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GÖVDE / CİHAZ

Vizör

  

Göz Noktas

Diyoptri Ayar

Büyültme

Bak  Aç s  Çarpraz

Vizör Ayd nl

Di er

3D Elektronik Su Terazisi Bu elektronik su terazisi 
i levi 3D sistemi kullan r. Yatay ve dikey hatlar n 
do rulu unun çok önemli oldu u mimari veya 
manzara foto rafç l nda yüksek derece verimlidir.

RGB Histogram GFX 50S modeli dört farkl  türde 
histogram gösterebilmektedir: RGB ve ayd nl k; 
her biri fazla ayd nl k uyar s  ile veya uyar s z.

Yüksek Büyütmeli ve Yüksek Çözünürlüklü Elektronik Vizör GFX 
50S, 3,69M noktal  %100 kapsaml , 0,85 kat büyültme oranl  ve 
sökülebilir bir elektronik vizör ile donanm t r. Be  adet özel mercek 
ö esi kullanan bakaç böylece 100% kapsama eri mekte ve -4m-1 
ila 2m-1 aral nda diyoptri ayar  sunmaktad r.

1,27cm, yakl. 3,69 milyon nokta, renkli OLED vizör 

Görünen alan ile kapsama alan  oran : yakl. %100 

Yakl. 23mm (makinenin göz merce inin arka yüzünden îtibaren) 

-4 - +2m-1

0,85 kat (50mm e de er objektif, sonsuz ayarda ve -1.0m-1 diyoptri ayar nda)

Yakl. 40° (Yatay bak  aç s : yakl. 33°)

AUTO / -5 - +5  Vizör rengi -5 - +5

Dahili göz sensörü

VİZÖR

Gerçek boyut

GÖVDE / CİHAZ

E ilebilen Vizör Adaptörü EVF-TL1 (Opsiyonel) Opsiyonel olarak 
sunulan EVF-TL1, e ilebilen vizör adaptörünü makine gövdesi ile 
vizör aras na takt n zda dikey e ilme (0°-90° / 5 ad m) ve yatay 
dönme (±45°) elde edebilirsiniz. Böylece bel seviyesinden çekim 
yapabilir veya portre yönelimli çekimlerde destek alabilirsiniz.

Boyutlar

A rl k

Çal ma S cakl

Çal ma Rutubeti

Operasyon Parçalar

53.7mm (G) × 36.8mm (Y) × 65.3mm (D)

Yakl. 160g (alüminyum)

-10°C - 40°C

10 - 80% (yo u mas z)

Fla  aya  / e me kilidi / kilit açma tu u / dönme kilidi kolu

8 10 1.0 1600

5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5

32 5.6 1.0 500

5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5



SAYFA 19

GÖVDE / CİHAZ

Arka yüzeydeki geni  ve dokunmatik LCD ekran üç yönde e ilebilmektedir Arkada bulunan 2,36M noktal  
LCD ekran 8,13cm kö egeninde olup, %100 kapsam sunmaktad r. Zeki ve dokunmatik ekran sezgisel i lem 
yapmay  mümkün k lmakta ve üç yöne do ru e ilebilmektedir (90° yukar , 45° a a , 60° sa a). Böylece 
çerçeveyi belirlemek ve geni  veya dar aç lardan çekimler kolayla r.

8,13cm, görüntü 

oran  4:3, yakl. 

2,360K nokta, 

e ilebilen tür, 

dokunmatik ve renkli 

LCD ekran (yakl. 

%100 kapsam)

Ekran

LCD ayd nl k 

LCD renkler

AUTO

-5 - +5 (30 - 800cd/m2)

-5 - +5

LCD EKRAN

Büyültülmü  Canl  zleme Daha do ru netlik 
için arkadaki ayar tekerle ine basarak veya 
döndürerek canl  izleme görüntülerini 1 kat ila 
16,7 kat aras nda büyültebilirsiniz.

Zeki ve Dokunmatik Ekran GFX 50S modelinde zeki bir dokunmatik ekran bulunmaktad r. Bu ekran ile bir 
AF alan  seçmek, RGB histogram  açmak, 3D elektronik su terazisini ekrana getirmek ve canl  görüntüyü 
büyültmek çok kolayd r.  

Çekim kipi / 
gösterim kipi

Di er i levler

Fiske (yukar  ve a a )
RGB Histogram, canl  görüntüde fazla k uyar s  (sadece çekim kipi) 

Çift t klama
Büyültülmü  canl  görüntü / gösterimde yak nla t rma 

Tklama, basma, sürükleme
AF alan  seçimi, dokunmatik AF / gösterimde yak nla t rma s ras nda di er alanlara geçi  

K sma, açma
Gösterimde yak nla t rma ve uzakla t rma (sadece gösterim kipi) 

Kayd rma 
Bir sonraki resmi görmek (sadece gösterim kipi)

Q listesi seçimi, giri  niteli i

1× 16.7×8×

GÖVDE / CİHAZ

Gerçek boyut

3.2inç
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GÖVDE / CİHAZ

Üstteki LCD ekran temel ayarlar  gösterir 3,25cm kö egenindeki tek 
renkli LCD ekran tüm artlar alt nda izlenebilir (parlak gün  dahil) ve 
enstantane, diyafram, ISO, pozlama telafisi ve pozlama kipi dahil çe itli 
bilgileri gösterir. 8 kaleme kadar ki isel tercih yapabilirsiniz; dü ük k 
alt nda izleyebilmek için bir ayd nlatma mevcuttur.

3,25cm, 1:1 görüntü oran , 128x128 nokta tek renkli LCD ekran 

Arka k: Evet

Dikey Batarya Tuta  VG-GFX1 (Opsiyonel) Dikey batarya tuta  VG-GFX1 sa lam bir tutu  sa lar ve dikey 
çekim esnas nda makinenin optik eksenini korur. Makine gövdesine benzer olarak tutakta bir deklan ör, 
yönetim tekerle i, netle tirme kolu ve alt  adet i lev (Fn) tu u bulunmaktad r. Uzunca süreler çekim 
yapabilmek için ayr ca bir batarya yuvas  bulunmaktad r ve bu bataryay  tutak vas tas  ile doldurmak 
mümkündür. Ayr ca edinilen elektrik adaptörü (AC-15V) ile bataryay  yakl. iki saat içinde doldurabilirsiniz.

ÜST EKRAN

DİKEY BATARYA TUTAĞI

Boyutlar

A rl k

Çal ma Is s

Çal ma Rutubeti

Operasyon Parçalar

147.5mm (G) × 52.1mm (Y) × 67.9mm (D)

Yakl. 310g (magnezyum ala m, batarya hariç)

-10°C - 40°C

10 - 80% (yo u mas z)

Deklan ör, yönetim kilidi, ön ve arka yönetim tekerle i, Fn tu lar  1-6, netlik kolu, Q tu u, MENU/OK tu u, 

batarya kapa  kilidi, sehpa ba lant s , kilit vidas

1.28inç

GÖVDE / CİHAZ
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MEKANİK

9x13 (117 nokta) / 17x25 (425 nokta) / Tek odaklama noktas  ve alt  
büyüklükte odaklama alan  Tek nokta, bölge ve geni /izleme 
kiplerinde kontrast TTL AF mümkündür. Tek nokta kipinde makine 
9x13 (117 nokta) veya 17x25 (425 nokta) ve alt  adet farkl  odak alan  
büyüklükleri sunar. Noktasal netleme için minimum büyüklü ü seçiniz.

AF-S + Tek nokta

AF-S + Bölge

AF-S + Geni

Belirli bir AF noktas  kullan larak çekilen konular için

Geni  bir AF alan  (3x3, 5x5, 7x7) kullan larak çekilen konular için

Karenin tamam  kullan larak otomatik olarak çekilen konular için

AF-C + Tek nokta

AF-C + Bölge

AF-C + Geni

Sürekli nokta netleme için

Seçili bir alan içinde konuyu izlemek için

Karenin tamam nda sürekli izlenen konu için

Alt  adet AF kipi

Netleme Kolu Netleme kolunu 
ku l l anarak çe rçeveye a lmay  
kolayla t rmak ve do ru odaklama 
yapmak için netlik alan n  sekiz 
yönde (yukar /a a , kenardan 
kenara, çarpraz) de i tirebilirsiniz. 

Y ü z  A l g l a m a l  /  G ö z  
Alg lamal  AF Makine bir yüzü 
veya bir gözü otomatik olarak 
alg lar. Sol veya sa  göze 
öncelik tan nabilir.

Alan Derinli i Ölçe i Ekranda 
b u l u n a n  m e s a f e  g ö s te rg e  
ç u b u u  a l a n  d e r i n l i i n i  
denetlemek için kullan labil ir. 
Piksel temelli ve film biçimi temelli 
tercihler aras ndan seçim yap n z.

Netlik Yard mc s  levi Netlik 
do ruk l ama i l ev i n i  e l  i l e  
netleme kipinde kullan n z. 
Ekrandaki canl  görüntü daha 
d o r u  n e t l e m e  i ç i n  
büyültülebilinir.

MEKANİK

Mekanik obtüratör

4sn. – 1/4000sn. (P kipi), 60dk. – 1/4000sn. (tüm kipler)

Bulb kipi (60 dk. kadar), SÜRE: 60dk. – 1/4000sn.

Elektronik ön perde obtüratörü*

4sn. – 1/4000sn. (P kipi), 60dk. – 1/4000sn. (tüm kipler)

Bulb kipi (60 dk. kadar), SÜRE: 60dk. – 1/4000sn.

Elektronik obtüratör

4sn. – 1/16000sn. (P kipi), 60dk. – 1/16000sn. (tüm kipler)

Bulb kipi (60 dk. kadar), SÜRE: 60dk. – 1/16000sn.

Mekanik + elektronik obtüratör

4sn. – 1/16000sn. (P kipi), 60dk. – 1/16000sn. (tüm kipler)

Bulb kipi (60 dk. kadar), SÜRE: 60dk. – 1/16000sn.

Elektronik ön perde obtüratörü + elektronik obtüratör

4sn. – 1/16000sn. (P kipi), 60dk. – 1/16000sn. (tüm kipler)

Bulb kipi (60 dk. kadar), SÜRE: 60dk. – 1/16000sn.

Fla  için e zamanl  enstantane

1/125sn. veya daha yava

OBTÜRATÖR

Netleme Kipi

Otomatik Netleme Türü

AF Çerçeve 
Seçimi

Tekli AF / Sürekli AF / MF

Z tl a dayanan TTL AF

Tek nokta AF: Bakaç / ekran: 13x9 / 25x17 (6 tür aras nda de i tirilebilir AF çerçeve boyutu)

Bölge AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 117 alan aras ndan 13x9 bölmeler ile

Geni  / izleme AF: (9 alana kadar) *AF-S: Geni  *AF-C: zleme

NETLEME

16 11 1

Orta Format Aynas z Makineler çin Özel Olarak Tasarlanm  Olan Dünyan n lk Odak Düzlem Obtüratörü*1 
Yeni geli tirilen odak düzlem obtüratörü, orta format aynas z makineler için özel olarak tasarlanm  dünyan n ilk 
obtüratörüdür. Dü ük sesli bu mekanik obtüratör 150.000 kez*2 i letim s nav ndan geçmi  olup, 1/4000 saniyeye 
kadar enstantaneler sunmaktad r ve bir elektronik ilk perdeye sahiptir. Elektronik obtüratör dahil üç adet obtüratör 
türü aras ndan seçim yap n z. *1 Aral k 2016 tarihli Fujifilm ara t rmalar . 43,8x32,9mm ve daha büyük ebat sensörlü ba ka aynas z dijital makineler ile kar la t rma. 

*2 Fujifilm dahilî s namalara binaen.

* Elektronik ilk perde obtüratörü kullan ld nda sürekli çekim 1,8 kare/sn. h z na dü er ve çok h zl  
obtüratör kullan ld nda ise mekanik obtüratöre geçi  yap l r. (1/640sn. – 1/4000sn.)
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MEKANİK

Dört adet ölçüm kipi vard r. GFX 50S modeli dört adet ölçüm kipi sunmaktad r: Çoklu, nokta, ortalama ve 
merkez a rl kl . Nokta ölçümde odaklama ve ölçüm alanlar  ba lanabilmektedir.

MEKANİK

Karenin tamam n n ortalama ayd nl n  temel alan pozlama ayarlan r.

A rl kl  olarak karenin merkezinde ölçüm yap l r.

Çoklu

Nokta

Ortalama

M e r k e z  
a rl kl

IŞIK ÖLÇER

Yakl. 3 kare/sn. (JPEG: sonsuz, kay ps z s k t rmal  RAW: 8 kare)  

Yakl. 1,8 kare/sn. (JPEG: sonsuz, kay ps z s k t rmal  RAW: sonsuz, s k t r lmam  RAW: 8 kare) *Elektronik birinci perde obtüratör kullan ld nda

Yakl. 3 kare/sn. ile sürekli çekimler Sürekli çekim kipinde  GFX 50S modeli saniyede 3 kareye kadar h z ile 
bellek kart doluncaya kadar JPEG çekimler, 8 kareye kadar RAW ve 13 kareye kadar s k t r lm  RAW 
çekimler yapabilmektedir. 

SÜREKLİ ÇEKİMLER

Fujifilm EF dizisi (EF-X8 hariç)

Mevcut   Fla  için e zaman enstantanesi: 1/125 veya daha yava

B R NC  PERDE / K NC  PERDE / OTOMAT K FP (HSS)

TTL (OTOMAT K FLA  / STANDART /  YAVA  E ZAMAN) / EL LE / KAPALI

Uyumlu fla

E zaman giri i

E ZAMAN K P

FLA  K P

Çok i levli fla  Fla  e zaman h z  1/125 saniyedir. FP kipini destekleyen tercihi EF-X500 fla  kullan ld nda 
fla  e zamanlamas  1/4000 saniye gibi olabildi ince h zlanabilmektedir (mekanik obtüratör ile mümkün olan 
azami enstantane). Makine, çoklu fla  patlatma gibi çe itli fla  ayar  ihtiyaçlar na da cevap vermektedir.

FLAŞLI ÇEKİMLER

POZLAMA
Tekerlek ve Çarklar ile Pozlama Ayarlar  Enstantane tekerle i, ISO 
tekerle i ve diyafram halkas ndaki ayarlar n birle imi, farkl  pozlama kipleri 
aras ndan seçim yapabi lmenizi sa lar: Diyafram öncel ik l i AE (A), 
enstantane öncelikli AE (S), programl  AE (P) ve el ile (M). Tekerlekler 
kullan ld  için, makine kapal  olsa bile temel pozlama ayarlar  yapman z 
mümkündür. Yönetim konumu (C/T) seçiliyken kumanda çark  ile ayar 
yapmaya olanak tan r.

Karenin tamam na göre yap lan tahlil temelinde pozlama hesaplan r.

Çerçevenin yakl. 2% bölümünü olu turan bir alanda yap lan ölçüm.

*EF-X500 kullan ld nda.
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İŞLERLİK

Be  tür pozlama dizisi Be  adet 
pozlama dizisi imkan  oldu u için 
deklan öre bir kez basarak fark l  
a y a r l a r  i l e  b i r d e n  f a z l a  k a r e  
çekilebilmektedir. Bu i lev hem JPEG 
hem de RAW biçimler ile çal r.

AE Dizisi (2/3/5/7/9 kare)

Film Benzetim Dizisi

Devingen Alan Dizisi

I k Duyarl l  Dizisi

Beyaz Dengesi Dizisi

±1/3EV - ±3EV, 1/3EV ad mlar

Film benzetiminin herhangi üç türü seçilebilir

100% · 200% · 400%

±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV

±1 / ±2 / ±3

ÇEŞİTLİ FONKSİYONLAR

Otomatik çekim Otomatik çekim i levi 2 saniye veya 10 saniye olarak seçilebil ir. Özell ik le uzun 
pozlamalarda oldu u gibi makine sallanmalar n  minimuma indirmek istedi inizde çok kullan l d r.

AE dizisi

Film benzetim dizisi

±0EV +3EV

PROVIA Velvia

Üst Üste Çekim GFX 50S modeli iki kareyi çektikten sonra birle tirme imkan  sunarak yarat c  bir etki 
olu turman z  sa lar. Birinci çekim ekranda görünür; böylece ikinci çekimi kolayca tasarlayabilir ve 
çekebilirsiniz.

Pi l Ömrü Makinede ve d ikey batar ya tuta nda bulunan p i l le r in ömrünü 
denetleyebilirsiniz. Pil ömrü 0 (en yeni) ile 4 (en eski) aral nda say lar ile gösterilir.

Bekleme Kipi Hiçbir i lem yap lmad nda bekleme kipinde, üstteki ekran hariç tüm göstergeler kapanarak 
güç tasarrufu sa larlar. Makinenin bekleme sürecine girmeden önceki süreyi belirleyiniz: 5dk., 2dk., 1dk., 
30sn. veya 15sn.

İŞLERLİK

Çekim gecikmesi

Kare adedi

Obtüratör gecikmesi

1sn. – 24 saat

1 - 999 + 

0 dk. – 24 saat

Zaman Aral kl  Çekimler Sabit noktal  foto raflar, h zland r lm  
(time lapse) ve otomatik çekimler gibi e siz çekim tarzlar nda çekim 
gecikmesi, toplam kare adedi ve obtüratör gecikmesi i levlerinde 
yönetim sizdedir. 1 saniye ila 24 saat aral nda gecikme süreleri, 1 
ila sonsuz aral nda kare adedi belirleyebilirsiniz. 

AE BKT SETTING

FRAMES/STEP SETTING
1 FRAME/CONTINOUS
SEAQUENCE SETTING

CONT.
０→＋→－

SET
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İŞLERLİK

Sensör Temizleme GFX 50S modeli piezoelektrik ö eler kullanarak ultrasonik sensör temizleme 
i levi sunar. Sensör temzili i için; makine aç l rken, makine kapan rken ve an nda seçeneklerinden 
birini kullanabilirsiniz.

Full HD Video GFX 50S modeli Full HD video kay tlar n  (1920×1080, 29.97p / 25p / 24p / 23.98p,
36Mbps ) ve HD video kay tlar n  (1280×720, 29.97p / 25p / 24p / 23.98p, 18Mbps) destekler. Çok yüksek 
nitelikte tek renkli görüntüler için ACROS veya belgesel havas nda bir film için Classic Chrome gibi film 
benzetim efektlerini video çekimlerinde de kullan labilmektedir.

Video Dosya Biçimi

Video S k t rma

Ses

Büyüklük (piksel) ve kare oran

Film çekiminde pil ömrü *

Film çekiminde pil durumu*

MOV

MPEG-4 AVC / H.264

Lineer PCM / Stereo ses 48KHz örnekleme

Full HD 1920×1080 29.97p / 25p / 24p / 23.98p  36Mbps yakl. 30 dakikaya kadar 

HD　1280×720　29.97p / 25p / 24p / 23.98p　18Mbps yakl. 30 dakikaya kadar

Full HD: yakl. 145dak. *Yüz tan m  KAPALI

Full HD: yakl. 70dak. *Yüz tan m  KAPALI

EXIF için telif hakk  verileri Dokunmatik ekran  kullanarak “Eser sahibi” ve 
“Telif hakk ” için giri  yapt n zda bu bilgiler, otomatik olarak EXIF verilerine 
eklenir. 

Ses Dosyas  Biçimi

Ses

Ard k Ses Kay tlar

WAVE

Lineer PCM / Stereo ses 48KHz örnekleme

30sn.

Ses Kay t levi Sesinizi 30 saniyeye kadar kay t ederek çekti iniz 
foto raflara k sa bilgiler ekleyebilirsiniz. Böylece yaz l  kay tlar n zahmetli 
oldu u durumlarda çekim bilgilerini kolayca kay t edebilirsiniz.

Fn tu u

Q sayfas

Makine gövdesinde 10 tu  / batarya tuta nda 6 tu

16 seçenek listesi

“Benim sayfam” ayarlar

Ki isel ayarlar

16 kalem

7 ayar

Ki isel Tu lar ve Menüler GFX 50S modeli 10 adet ki iselle tirilebilen 
Fn tu u içerir. Farkl  tercihler k sayol Q (h zl ) eri im sayfas na da 
yüklenebilir. S k kullan lan ayarlar “Benim sayfam” listesinde kay t edilebilir 
ve ki isel kay t i levi sayesinde film benzetimi foto raf ayarlar  kay t edilebilir 
ve yeniden adland r labilir.

İŞLERLİK

Kablosuz Ba lant  Ücretsiz “FUJIFILM Camera Remote” 
uygulamas n  ak ll  telefon veya tabletinize yükledi inizde 
lokasyon bilgisi ekleme, makineyi uzaktan yönetmek veya 
foto raf aktarma ve izleme gibi i lemleri herhangi bir ifre 
girmeden gerçekle tirebilirsiniz. Bu i levsellik , makine bir 
sehpaya tak l  oldu u halde yap lan manzara çekimlerinde de 
çok kullan l d r. http://app.fujifilm-dsc.com/

*CIPA standartlar na göre tam dolu batarya ile çekilebilen yakla k kare adedi veya film kay t süresi.

FUNCTION (Fn) SETTING
Fn1
Fn2
Fn3
Fn4
Fn5
Fn6
Fn7
Fn8
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OBJEKTİFLER

Yüksek Ba ar ml  FUJINON GF Objektifleri Fujinon, profesyonel foto rafç lar n ihtiyaçlar na cevap verebilmek için 
orta format objektifleri, büyük format objektifleri ve sinema objektiflerini yüksek performansl  seriler halinde 
sunmaktad r. En son optik teknolojiler ile geli tirilen GF objektifler ola anüstü performans ve foto raf kalitesi sunarlar.

Pirinç Objektif Ba lant s  
Objek t i f  ba lant s  p i r i nç 
malzemeden yap ld  iç in 
güçlü, dayan kl  ve emniyetlidir.

Toza, suya ve -10°C kadar 
so u a dayan kl  Mak i ne  
gövdesinde oldu u gibi GF 
ob j ek t i f l e r  toza ,  suya  ve  
dü ük s lara kar  dayan kl d r. 
Böylece mevsim veya hava 
durumundan azade olarak 
d e s t a n s  f o t o r a f l a r  
yaratabilirsiniz.

FUJINON GF OBJEKTİFLER

*35mm biçimine e de er

Gerçek boyut

OBJEKTİFLER

Mercek düzeni

F2.8

F32

9 (yuvarlanm  diyafram aç kl )

1/3EV (22 ad m)

0.17x

Odak uzakl *

Bak  aç s

Asg. Diyafram

Azm. Diyafram

Diyafram 
yönetimi

Yaprak adedi

Durak büyüklü ü

Azm. Büyültme

50cm～Odak alan

46.9°

f=63mm (50mm)

φ84.0mm×71.0mm

405g *kapaklar ve güne likler hariç

φ62mm

A rl k

Filtre çap

MTF

D  boyutlar8 küme halinde 10 ö e 
(1 adet çok dü ük da t m ö esi dahil)

GF63mmF2.8 R WR 50mm (35mm biçimine e de er)

0

1

5 10 15 20 25mm

ED mercek
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OBJEKTİFLER

Odak uzakl (*) 

Bak  aç s

Asg. Diyafram

Azm. Diyafram

Diyafram 
yönetimi

Yaprak adedi

Durak büyüklü ü

Azm. Büyültme

Odak alan

Mercek düzeni

Odak uzakl *

Bak  aç s

Asg. Diyafram

Azm. Diyafram

Diyafram 
yönetimi

Yaprak adedi

Durak büyüklü ü

Azm. Büyültme

Odak alan

A rl k

Filtre çap

D  boyutlar

MTF

2017 modelleri

GF120mmF4 R LM OIS WR Makro

Mercek düzeni

F4

F32

9 (yuvarlanm  diyafram aç kl )

1/3EV (19 ad mlar)

0.5x

Odak uzakl *

Bak  aç s

Asg. Diyafram

Azm. Diyafram

Diyafram 
yönetimi

Yaprak adedi

Durak büyüklü ü

Azm. Büyültme

45cm～Odak alan

φ89.2mm×152mm

980g

φ72mm

A rl k

Filtre çap

25.7°

f=120mm (95mm)

*35mm biçimine e de er

*35mm biçimine e de er *35mm biçimine e de er *35mm biçimine e de er

Bu özellikler Ocak 2017 tarihlidir. Özellikler de i tirme konusu olabilirler.

*35mm biçimine e de er

D  boyutlar

9 küme halinde 14ö e
(3 adet çok dü ük da t m ö esi dahil)

F4

F32

9 (yuvarlanm  diyafram aç kl )

1/3EV (19 ad mlar)

0.12x

50cm～ (W)  60cm～ (T)

φ92.6mm×116mm(W)/145.5mm(T)

875g

φ77mm

MTF

81°-46.3°

f=32-64mm (25-51mm)

11 küme halinde 14ö e
(3 adet küresel olmayan ve 1 adet üstün ED mercek dahil 2 adet çok dü ük da t m ö esi mevcut)

GF23mmF4 R LM WR GF110mmF2 R LM WRGF45mmF2.8 R WR
18mm (35mm biçimine e de er) 87mm (35mm biçimine e de er)36mm (35mm biçimine e de er)

F2

F22

9 (yuvarlanm  diyafram aç kl )

1/3EV (22 ad mlar)

0.16x

90cm～

27.9°

f=110mm (87mm)

F4

F32

9 (yuvarlanm  diyafram aç kl )

1/3EV (19 ad mlar)

0.09x

38cm～

Odak uzakl (*) 

Bak  aç s

Asg. Diyafram

Azm. Diyafram

Diyafram 
yönetimi

Yaprak adedi

Durak büyüklü ü

Azm. Büyültme

Odak alan

Odak uzakl (*) 

Bak  aç s

Asg. Diyafram

Azm. Diyafram

Diyafram 
yönetimi

Yaprak adedi

Durak büyüklü ü

Azm. Büyültme

Odak alan

99.9°

f=23mm (18mm)

F2.8

F32

9 (yuvarlanm  diyafram aç kl )

1/3EV (22 ad mlar)

0.14x

45cm～

62.6°

f=45mm (36mm)

GF32-64mmF4 R LM WR
95mm (35mm biçimine e de er) 25-51mm (35mm biçimine e de er)

0

1 W

5 10 15 20 25mm

T

0

1

5 10 15 20 25mm0

1

5 10 15 20 25mm

ED mercek Küresel olmayan mercek

ED mercek

Üstün ED mercek

OBJEKTİFLER

4 F4 R LM WR

10 F2 R LM WR
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SİSTEM

EF-X500 (opsiyonel) Yüksek performansl  ve çok i levli fla  cihaz  yakl. 50 seviyesinde rehber numaras na 
sahiptir. Ayr  olarak sat lan EF-X500 çoklu fla  patlatmay , FP kipini ve h zl  çekim kipinde sürekli patlamay  destekler.

FLAŞ

BAĞLANTILAR
Harici ba lant  arayüzü GFX 50S modeli bilgisayardan çekimler için USB 3.0, foto raflar  harici 
bir ekrana göndermek için HDMI mikro ba lant s , uzaktan kumanda deklan ör ba lant s , mikrofon 
giri i ve kulakl k giri i gibi çe itli arayüz tercihleri sunar. Ayr  sat lan AC-15V elektrik adaptörünü 
makineye ba lad n zda i lemler ve pil doldurma için harici bir güç kayna n  kullanabilirsiniz. 
Makine ambalaj  dahilinde eklenen kablolar  toplamak için bir kablo kilidi vard r.   

USB 3.0 (çok h zl ) / Mikro USB giri i

* RR-90 uzaktan kumanda (opsiyonel) ile ba lanabilir

HDMI ç k  HDMI Mikro ba lant  (D türü)

DC IN 15V ba lant  

*Yaln zca AC-15V (opsiyonel) ile uyumludur

ø2.5mm, Uzaktan kumanda ba lant s

ø3.5mm, Stereo Mini ba lant  (Mikrofon)

ø3.5mm, Stereo Mini ba lant  (Kulakl k)

Fla  aya , e zamanlanm  giri

Dijital  

Arayüz

Di er

SİSTEM

Yakl. 50 (ISO100·m)

24mm-105mm (35mm e de er),

Otomatik zoom i levi,

Yakl. 20mm (35mm e de er) geni  aç  tablas  kullan ld nda

90°yukar , 10°a a , 135°sola ve 180°sa a

Yakl. 5600K (tam ç k  gücünde)

Desteklenir

TTL, el ile, çoklu fla  (el ile)

TTL telafisi -5.0EV - +5.0EV 1/3-ad m art

*Bu ayar baz  çekim artlar nda i lemez.

1/1-1/512  1/3- ad m art

*FP kipinde fla  ayarlar  biraz k s tl  olabilir.

1/4-1/512  1/3- ad m art

Yakl. 2,5 saniye (Nikel-Hidrojen Batarya)

Yakl. 170 kez (Nikel-Hidrojen Batarya)

leti im yöntemi optik ileti im

Yöneten (TTL / el ile / çoklu fla  / KAPALI)

Yönetilen (TTL / el ile / çoklu fla  / KAPALI)

Ch 1 - 4

3 kümeye kadar (A / B / C)

Dört adet AA pil (LR6 veya Ni-MH)

Batarya EF-BP1 (opsiyonel)

Yakl. 124.0mm (Y) x 67.2mm (G) x 107.3mm (D)

Yakl. 380gr. (Piller hariç)

Rehber Numaras

Fla  kapsam

E ilme

Renk s s

FP (çok h zl  fla  e zaman) kipi

Pozlamay  yönetim sistemi

El ile ayarlanan fla  gücü

Çoklu fla  gücü

Dolma i lemi

Patlama aral  (dolu pil ve tam güç)

Patlama adedi (dolu pil ve tam güç)

Kablosuz çoklu fla  sistemi

lem kipleri

leti im kanallar

Yönetilen birim kümeleri

Güç kayna

Haricî güç kayna

Boyutlar

A rl k
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SİSTEM

KÖRÜKLÜ MAKİNE ADAPTÖRÜ
KÖRÜKLÜ MAK NE ADAPTÖRÜ G (Opsiyonel) vas tas  ile 4x5 körüklü bir makineyi, eski büyük format 
FUJINON objektifler ile birlikte GFX 50S modelinde kullanman z mümkün olur. Böylece körüklü makinelerin 
özel e me ve kayd rma vas flar n , makine gövdesinde bulunan odak düzlemli obtüratör ile kullanabilirsiniz.

H TÜRÜ BA LANTI ADAPTÖRÜ G (Opsiyonel) GX645AF ile uyumlu SUPER EBC FUJINON HC (art k 
üretilmemektedir) dahil H ba lant l  objektiflerin GFX 50S makineye uyum sa lamalar n  mümkün k lar. 
Objektif obtüratörü i lemleri ve diyafram öncelikli AE desteklenir. Netleme yaln zca el ile mümkündür ancak 
ba lant , farkl  objektifler için objektif düzeltme verilerini olu turmak ve kay t etmek için elektronik temas 
noktalar na sahiptir. Sökülebilen bir sehpa tablas  dahildir.

BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

SİSTEM

Uyumlu Objektifler

Pozlama Kipi

Obtüratör Seçimi

Netleme Kipi

Operasyon 

Parçalar

H ba lant l  objektif

Diyafram öncelikli AE (A) ve el ile

Makine gövdesinde odak düzlemli 

obtüratör / Objektifte yaprakl  obtüratör

Yaln zca el ile netleme

Fn tu u (obtüratör seçimi), ba lant  

açma kolu, sökülebilir sehpa tablas

Uyumlu Gövde

Operasyon Parçalar

Döndürülebilir Ba lant

Uluslararas  standart 4x5 foto raf makinesi*

±20mm yatay kayd rma sürgüsü (5mm ad mlar)

0° / 90° / 180° / 270° 
*Gövde ekline ba l d r, bu adaptör tak lmam  olabilir.



SAYFA 29

SİSTEM

SILKYPIX taraf ndan desteklenen RAW FILE CONVERTER EX 2.0 (Ücretsiz 
Yükleme) SILKYPIX taraf ndan desteklenen RAW FILE CONVERTER EX 2.0 
yaz l m n  kullanarak GFX 50S ile çekilmi  olan RAW dosyalar n  dönü türebilirsiniz. 
Çe itli foto raf ayarlar  ve film benzetim kipleri de i tirilebilinir.

A d o b e ® P h o t o s h o p ® L i g h t r o o m ® /  A d o b e ® P h o t o s h o p ® C C 
(opsiyonel) Adobe® Photoshop® Lightroom® veya Adobe® Photoshop® 
CC ku l lanarak RAW dosya la r n z  i l eyeb i l i r  ve JPEG, T IFF vs.  o la rak 
bilgisayar n za kay t edebilirsiniz. Yaz l m, makine içindeki RAW dönü türücüye 
nazaran daha ince ve daha güçlü ayarlar sunar ve f i lm benzetim kiplerinin 
kullan m n  devam ettirir.

BİLGİSAYARDAN ÇEKİMLER

RAW DÖNÜŞÜMÜ

HS-V5 (opsiyonel) Windows® için HS-V5 yaz l m n , GFX 50S modelini bir USB 
kablo vas tas  ile ba lamak için kullan n z. Böylece bilgisayarda do rudan foto raf 
kaydedebilir veya makineyi bilgisayardan yönetebilirsiniz. Makine ile birlikte verilen 
“Hyper-Utility 3” yaz l m  bilgisayardan çekti iniz foto raflar  izleme imkan  sunar. 
Bu yaz l m ile foto raflar  histogram, parlama uyar lar  ve etiketleri gibi gösterilen 
bilgiler do rultusunda inceleyebilir, iki foto raf  yan yana koyarak k yaslama amac  
ile de erlendirebil ir veya i aretleme i levi i le fot oraf lar  s n fland rabil ir ve 
düzenleyebilirsiniz.

Makine çinde RAW Dönü türme GFX 50S modeli makine içinde RAW verilerini dönü türme özelli ine sahiptir. 
Böylece RAW dönü ümleri, bir bilgisayara gerek kalmadan arazide yap labilmektedir. Pozlama telafisi, beyaz dengesi, 
foto raf kalitesi ve makine dahilindeki di er ayarlar kolayl kla de i tirilebilinir. Hatta tercih etti iniz bir film benzetim 
kipini RAW foto raflara uygulayabilirsiniz. lenmi  RAW dosyalar  JPEG veya 8-bit TIFF biçimlerinde kay t edilir. 

Adobe® Photoshop® Lightroom® için “Tether Shooting Plug-in PRO” yaz l m  (opsiyonel)* Adobe® Photoshop® 
Lightroom® kullan c lar n n GFX 50S modelini bir USB kablo vas tas  ile bilgisayara ba layabilmelerini sa layan bu eklenti ile 
foto raflar  do rudan bilgisayarda kay t etmek veya makineyi bilgisayardan yönetmek mümkündür. Adobe® Photoshop® 
Lightroom® için “Tether Shooting Plug-in” yaz l m n n standart sürümünde mümkün olan i levlere ek olarak “PRO” sürümünde 
bilgisayarda çekti iniz resimleri izleyebilir ve çe itli 
makine yönetme ö elerini içeren bir yönetim 
penceresini bi lgisayar ekran nda akit f hale 
getirebilirsiniz. Geleneksel “Lightroom” ba lanma 
e k l e n t i s i n d e  fo to ra f  e k ra nd a g ö r ünüp 
denetlenmeden önce “Lightroom” taraf ndan 
aktar l ncaya ve kay t edilinceye kadar beklemeniz 
gerekmekte idi. “PRO” sürümündeki yönetim 
penceresi foto raflar , bir an önce izleyebilmeniz 
için daha çabuk ekrana getirir. Ayn  zamanda canl  
izlemeyi de destekleyen yönetim penceresi 
pozlama ayarlar , pozlama dizileri, zaman aral kl  
çekimler, bindirme denetimi ve makine ayarlar n  
yedekleme / yeniden yap land rma gibi çok say da 
makine yönetme ö eleri sunar.

Adobe® Photoshop® Lightroom® 6 veya CC yaz l m  
gereklidir. Uyumlu i letim sistemi “Lightroom” ile ayn  
sistemdir. macOS Sierra ile kullanmak için “Lightroom” 
yaz l m n n 6.7 ve sonras na / CC2015.7 ve sonras na 
güncellenmesi gerekmektedir.

SİSTEM



GF63mmF2.8 R WR ile FUJIFILM GFX 50S   1/800sn. F2.8 ISO400 ASTIA   Foto rafç : Natan Sans
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SİSTEM

SİSTEM Çİ

OMUZ ASKISI

HAR C  FLA

ARJ C HAZI

BATARYA

GFX 50S

V ZÖR E ME ADAPTÖRÜ

V ZÖR

GÖVDE

ELEKTR K ADAPTÖRÜ

STEREO M KROFONUZAKTAN KUMANDA 

D KEY BATARYA TUTA I
VG-GFX1

EF-X500

BC-T125

NP-T125

EVF-TL1

AC-15V

MIC-ST1RR-90

SKISI
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SİSTEM

İZELGESİ

KÖRÜKLÜ MAK NE ADAPTÖRÜ

BA LANTI ADAPTÖRÜ

SD KART

KABLO TOPLAYICI

GF23mmF4 R LM WR

GF120mmF4 R LM OIS WR MakroGF110mmF2 R LM WR

GF45mmF2.8 R WR GF63mmF2.8 R WR

FLA  AYA I KAPA I

KORUYUCU F LTRE

GF32-64mmF4 R LM WR

H BA LANTILI ADAPTÖR G

KÖRÜKLÜ MAK NE ADAPTÖRÜ G

GF32 64 F4 R LM WR



GF63mmF2.8 R WR ile FUJIFILM GFX 50S   1.0sn. F14 ISO400 PROVIA   Foto rafç : Seiiçi Nakamura





FUJIFILM GFX 50S

51,4 milyon piksel

43.8mm×32.9mm Bayer s ralamas , birincil renk filtresi

Ultrasonik titre im

SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-256GB) UHS-I / UHS-II*1

JPEG (Exif Ver.2.3)*2, RAW : 14bit RAW (RAF orijinal format), 

RAW+JPEG, 8-bit TIFF (yaln zca makine dahili RAW dönü ümü)

MOV (MPEG-4 AVC / H.264)

Ses: Lineer PCM / Stereo ses (48KHz örnekleme)

[L] <4:3> 8256×6192   <3:2> 8256×5504   <16:9> 8256×4640   <1:1> 6192×6192

     <65:24> 8256×3048   <5:4> 7744×6192   <7:6> 7232×6192

[S] <4:3> 4000×3000   <3:2> 4000×2664   <16:9> 4000×2248   <1:1> 2992×2992

     <65:24> 4000×1480   <5:4> 3744×3000   <7:6> 3504×3000

FUJIFILM G ba lant

AUTO1/AUTO2/AUTO3 (azami: ISO12800) / ISO100~12800 (1/3 ad mlar)

ISO50 / 25600 / 51200 / 102400

TTL 256 alan ölçüm, Çoklu / Nokta / Ortalama / Merkez a rl kl

P (Program AE) / A (Diyafram öncelikli AE) / S (Enstantane öncelikli AE) / M (Manuel pozlama)

-5.0EV - +5.0EV 1/3EV ad mlar

(Video: -2.0EV - +2.0EV)

OIS tipi lensler ile desteklenir

Odak düzlemli obtüratör

4sn. - 1/4000sn.. (P modu), 60dk. - 1/4000sn. (Tüm modlar)

Bulb modu (60 dakikaya kadar), SÜRE: 60dk. - 1/4000sn.

4sn. - 1/16000sn. (P modu), 60dk. - 1/16000sn. (Tüm modlar)

Bulb modu (60 dakikaya kadar), SÜRE: 60dk. - 1/16000sn.

4sn. - 1/4000sn. (P modu), 60dk. - 1/4000sn. (Tüm modlar)

Bulb modu (60 dakikaya kadar), SÜRE: 60dk. - 1/4000sn.

4sn. - 1/16000sn. (P modu), 60dk. - 1/16000sn. (Tüm modlar)

Bulb modu (60 dakikaya kadar), SÜRE: 60dk. - 1/16000sn.

4sn. - 1/16000sn. (P modu), 60dk. - 1/16000sn. (Tüm modlar)

Bulb modu (60 dakikaya kadar), SÜRE: 60dk. - 1/16000sn.

1/125 sn. veya daha yava

Yakl. 3.0 fps (JPEG: Sonsuz Kay ps z S k t r lm  RAW: 13 kare S k t r lmam  RAW: 8 kare)

*Elektronik ön perde obtüratörü kullan ld nda

Yakl. 1.8 fps (JPEG: Sonsuz Kay ps z S k t r lm  RAW: Sonsuz S k t r lmam  RAW: 8 kare)

*Kay t edilebilen kare say s  kay t medyas na ba l d r.

*Sürekli çekim h z  çekim artlar na ve çekim karelerine ba l d r.

AE dizisi (2/3/5/7/9 kare) ±1/3EV - ±3EV, 1/3EV ad m

Film simülasyon dizisi (3 adet film tipi seçilebilir)

Dinamik alan dizisi (100%, 200%, 400%)

ISO dizisi (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV)

Beyaz dengesi dizisi (±1, ±2, ±3)

Tekli AF / Sürekli AF / MF

TTL kontrast AF

Tek nokta AF: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (6 tip de i tirilebilir AF çerçeve büyüklü ü)

Bölgesel AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 13x9 bölmeler ile 117 alan aras ndan seçim

Geni  / zleme AF: (9 alana kadar) * AF-S: Geni  * AF-C: zleme

Otomatik ortam tan ma / Ki isel / Renk s s  seçimi (K) /  

Ön ayar: Gün , gölge, floresan gün , floresan s cak beyaz, floresan so uk beyaz, 

ampul, su alt

10 sn. / 2 sn. 

Mümkün Ayarlar: Aral k, çekim say s , ba lama zaman

1. PERDE / 2. PERDE / AUTO FP (HSS)

TTL (FLA  AUTO / STANDART / YAVA  SENKRON)  EL LE / KAPALI

Mevcut (Özel TTL fla  uyumlu)

0.5 inç yakl. 3.69 milyon noktal  OLED renkli ekran 

Bak  alan  ile kapsama alan  oran : yakl. %100 

Göz noktas : yakl. 23mm (makine göz noktas n n arka ucundan)

Diyoptri ayar : -4 - +2m-1

Büyültme: 0,85x 50mm lens ile (e de er), sonsuz ayar nda ve diyoptri ile -1.0m-1

Bak  aç s  çarpraz : yakl. 40° (Yatay bak  aç s : yakl. 33°) 

Dahili göz sensörü

*1 Bellek kart uyumlulu u için lütfen Fujifilm web sayfas n  inceleyiniz.   *2 Exif 2.3 en iyi bask  için çe itli çekim bilgilerini içeren bir dijital foto raf dosya format d r.   *3 Elektronik obtüratör h zl  hareket eden nesneler için elveri li olmayabilir. Fla  kullan lamaz.   *4 Elektronik ön perde obtüratörü 
ku l lan ld nda sürek l i çek im h z  dü er ve yüksek h z l  obtüratör ku l lan ld nda ise obtüratör, mekanik obtüratöre geçer. (1/640 sn. – 1/4000 sn.)   *5 CIPA standar t lar na göre tam dolu b i r batar ya i le çek i leb i len yak la k foto raf adedi veya f i lm süres i.

Model ad

Etkin piksel adedi

maj sensörü 

Sensör temizleme sistemi

Depolama medyas  

Dosya format    

Kay t edilen  
piksel adedi

Lens ba lant s

Duyarl l k

Pozlama kontrolü

Pozlama modu

Pozlama telafisi

maj sabitleme

Obtüratör tipi

Enstantane 

Sürekli çekimler 

Otomatik diziler

Netleme

Beyaz dengesi

Otomatik çekim

Zaman aral kl  çekimler

Fla  modlar  
*EF-X500 ile

Fla  aya

Vizör

LCD ekran

Üst LCD ekran

Video çekimi

Foto rafik fonksiyonlar

Dokunmatik 
Modu

Film simülasyon modu

Gren etkisi

Chrome renk etkisi

Dinamik alan ayar

Gösterim fonksiyonlar

Kablosuz 
aktar c    

      

Kablosuz fonksiyonu

Di er fonksiyonlar

Terminal

Güç kayna

Boyutlar

A rl k

Çal ma s s

Çal ma nemlili i

Aç l  süresi

Dahili aksesuarlar

3.2 inç, 4:3 görüntü oran , yakl. 2,360K-nokta tilt tipi 

Dokunmatik renkli LCD ekran (yakl. %100 kapsam)

1,28 inç, 1:1 görüntü oran , 128x128-nokta monokrom LCD ekran

[Full HD (1920×1080)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps yakl. 30 dakikaya kadar

[HD (1280×720)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps yakl. 30 dakikaya kadar

Renk, keskinlik, parlak tonlar, gölge tonlar, gürültü azaltma, uzun süreli pozlama, lens modülasyon ayar , 

renk hacmi, piksel e leme, ki isel ayar seçimi, ki isel ayar düzenle / koru, oryantasyon ile haf zal  AF, 

h zl  AF, AF nokta görüntüleme, ön AF, göz/yüz tan ml  AF, AF+MF, fokus noktalar  vurgulama, fokus 

denetimi, nokta AE ve fokus alan n  birbirine kilitleme, instant AF ayar  (AF-S/AF-C), alan derinli i skalas , 

deklan ör/fokus önceli i, dokunmatik ekran modu, objektif adaptör ayar , k rm z  göz düzeltme, video AF 

modu, RGB histogram, fazla ayd nl k uyar s , elektronik su terazisi, alan derinli i ön izleme, AE kilit, AF kilit, 

AF-ON, çoklu pozlama

Dokunmatik AF, fokus alan , KAPALI

Kayd rma, zoom, k smak, açmak, çift t klama, sürüklemek   

15 mod ( PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, Classic Chrome, 

PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black&White, Black&White+Ye Filter, 

Black&White+R Filter, Black&White+Gfilter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, 

ACROS+R Filter, ACROS+G Filter )

GÜÇLÜ, GÜÇSÜZ, KAPALI

GÜÇLÜ, GÜÇSÜZ, KAPALI

AUTO, 100%, 200%, 400%

Yuva seçimi, RAW dönü ümü, sil, seçili resimleri sil, kes, küçült, koru, resim döndürme, 

k rm z  göz düzeltme, ses kay t ayar , kopyala, foto raf kitab  asistan , çok kareli gösterim (mikro 

resimli), favoriler, RGB histogram , fazla ayd nl k uyar s

IEEE 802.11b/g/n (standart kablosuz protokolü)

Altyap

WEP / WPA / WPA2 kar k mod

Lokasyon etiketi, kablosuz ileti im (görüntü transferi), foto raf görüntüleme & transferi 

Uzaktan makine kumandas , Instax yaz c  bask s

Exif bask , tarih/saat, zaman fark , 35 dil, benim sayfam ayarlar , sensör temizleme, 

pil ömrü, ses ayarlar , vizör ayd nl , vizör renk, ekran ayd nl , ekran renk, foto raf gösterimi, 

otomatik döndürme göstergeleri, manuel modda pozlama/beyaz dengesini ön izleme, 

foto raf etkisini ön izleme, yard mc  bölmeler, otomatik döndürme, netlik metraj birimleri, 

ki isel ayar  göster, üst ekran ayarlar , netlik kolu ayar , h zl  menü düzenle/koru, 

fonksiyon (Fn) ayarlar , seçici tu  ayar , kumanda tekerle i ayar , obtüratör AF, obtüratör AE, 

lenssiz çekim, fokus halkas , AE/AF kilit modu, pozlama kompozisyon tu u ayar , 

dokunmatik ekran ayar , kilit, otomatik kapanma, bekleme modunda çekim, otomatik güç koruma, 

sayaç, orijinal foto raf  koru, dosya ad  düzenleme, kart yuvas  ayar , yuva de i imi, 

video dosya destinasyonu, telif hakk  bilgisi

USB3.0 (Yüksek h zl ) / mikro USB terminali

*RR90 uzaktan kumanda ile ba lanabilir (ayr  sat l r)

HDMI mikro konnektör (Tip D)

ø3.5mm, konnektör (mikrofon) 

ø3.5mm, konnektör (kulakl k)

ø2.5mm, uzaktan kumanda konnektörü

DC IN 15V konnektör  *yaln zca AC-15V ile uyumludur (opsiyonel)

Fla  aya

Senkronize terminal

NP-T125 Li-ion batarya (dahil)

Yakl. 400 kare GF63mmF2.8 R WR tak l  oldu unda. (Otomatik güç koruma AÇIK)

[Full HD] yakl. 145 dak. *YÜZ TANIMA kapal

[Full HD] yakl. 70 dak. *YÜZ TANIMA kapal

147.5mm (G) × 94.2mm (Y) × 91.4mm (D) / 5.81in. (G) × 3.71in. (Y) × 3.60in. (D)

(minimum derinlik: 41.6mm / 1.64in.)

Yakl. 825gr. / 29.1oz. (pil ve bellek kart dahil)

Yakl. 920gr. / 32.5oz. (vizör dahil)

Yakl. 740gr. / 26.1oz. (aksesuarlar, pil ve bellek kart hariç)

-10C° - 40C° (+14F° - +104F°)

%10 - %80 (yo u mas z)

Yakl. 0.4 sn. * Fujifilm ara t rmalar

Li-ion batarya NP-T125, pil arj cihaz  BC-T125, fi  adaptörü, gövde kapa , omuz ask s , 

metal ask  kopças , metal ask  kopças  kilidi, kablo koruyucu, de i tirilebilir elektronik vizör EVF-GFX1, 

fla  aya  kapa  (gövde/vizör), konektör kapa  (vizör), dikey batarya tuta  ba lant  kapa , 

senkron terminal kapa , Türkçe kullan m k lavuzu

Çekim modu

Gösterim modu

Dijital arayüz

HDMI ç k

Di er

Foto raflar için pil ömrü*5

Video çekimlerinde  
devaml  pil ömrü*5

Film çekimlerinde  
güncel pil ömrü*5

Standart

Eri im modu

ifreleme

Mod

Tip

AF çerçeve 
seçimi

SENKRON MODU

FLA  MODU

8GB

16GB

8GB

16GB

Standart ç k

Geni letilmi  ç k

Teknik özellikler

Foto raf

Video

Mekanik 
obtüratör

Elektronik 
obtüratör*3

Elektronik ön perde 
obtüratörü*4

Mekanik+Elektronik  
obtüratör

Elektronik ön perde  
obtüratörü*4 + 
Elektronik Obtüratör

Fla  için senkronize 
obtüratör h z

www.fujifilmshop.com/gfx50s
Makineyi doğru kullanmak için, ekipmanınızı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu itina ile okuyunuz.

Bu broşürde bulunan tüm fotoğraflar, illüstrasyonlar, fotoğraflar ve diğer görseller bilgi amaçlı kullanıma mahsustur.

SDXC logosu tescilli markadır. Diğer tüm tescilli markalar resmi sahiplerinin mülkiyetindedir.

SILKYPIX® markası, Japonya˙da bulunan Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd., şirketinin tescilli markasıdır. 

©2017  FUJIFILM Corporation

Özellikleri haber vermeden değiştirme hakkı mahfuzdur.

Foto raf
adedi

RAW 66 / RAW (kay ps z s k t rma) 127 / L (4:3 / SUPER FINE)  254 / L (4:3 / FINE) 381 / L (4:3 / NORMAL) 607

RAW 137 / RAW (kay ps z s k t rma) 265 / L (4:3 / SUPER FINE) 524 / L (4:3 / FINE) 785 / L (4:3 / NORMAL) 1253

Film kay t 
süresi

Full HD (1920×1080) 26dk. / HD (1280×720) 51dk.

Full HD (1920×1080) 54dk. / HD (1280×720) 105dk.

Bellek kart kapasitesi ve görüntü kalitesi / büyüklü ü

FUJIFILM D  Ticaret A. .
Kemanke  Mah. Kemanke  Cad. No: 25 
Karaköy - Beyo lu / stanbul

Tel: 0 212 522 20 32 www.fujifilm.com.tr




