
ขอมูลจำเพาะสำหรับ POWERSHOT G7 X

ถายภาพกอนเมฆไดพอดีไมสวางจา (Blowout) เกินไป แมในแสงอบอุน ก็ยังไดโทนสีสดใส เปนธรรมชาติ

ถายภาพพอรเทรตหนาชัด-หลังเบลอสวยงาม
เหมือนกลองโปรฯ

ถายภาพแสงสีเวลากลางคืนไดสมบูรณแบบ Noise ต่ำ

เซนเซอร CMOS 20.2 MP ขนาดใหญพ�เศษถึง 1 นิ�ว
ใหภาพคมชัด ไรที่ติ

ถายภาพคมชัดระดับโปรเฟสชั่นแนลไดงายๆ  
ดวยเลนสคุณภาพเยี่ยม และเซนเซอรขนาดใหญพ�เศษ 
ถายภาพไดงดงามราวกับมืออาชีพ ผานเลนสคุณภาพเยี่ยมที่มีคารูรับแสงกวาง f/1.8 - f/2.8 
และเซนเซอร CMOS ขนาดใหญพ�เศษถึง 1 นิ�ว ใหภาพคมชัด สีสันสดใส 
ไรที่ติทุกชอตแมในสภาพแสงนอย 

ระบบประมวลผลภาพ
เซนเซอรภาพ
 - ประเภท 
 - พ�กเซลที่ใชจร�งของกลอง  
เลนส 
 - ทางยาวโฟกัส 
 
 - ระยะโฟกัส

ระบบ Image Stabilizer (IS) 
หนาจอ LCD
 - ประเภท
 - พ�กเซลที่ใชจร�ง (อัตราสวนภาพ) 
 - คุณสมบัติ 
โฟกัส 
 - ระบบควบคุม 

 - กรอบโฟกัสอัตโนมัติ 

ระบบวัดแสง 
ความไวแสง ISO
ความเร็วชัตเตอร 

รูรับแสง 
 - ประเภท 
 - คา F 
แฟลช
 - โหมด 
 - ระยะแสงแฟลช 
รายละเอียดการถายภาพ 
 - โหมดการถายภาพ

 - การถายภาพตอเนื่อง (โหมด P) 
ความละเอียดในการบันทึก
 - ภาพนิ�ง: 3:2 

 - ภาพนิ�ง: 4:3 

 - ภาพนิ�ง: อัตราสวนภาพ
 - ภาพเคล่ือนไหว: [iFrame Movie], 
   [Star Time-Lapse Movie]
 - ภาพเคลื่อนไหว: [Digest Movie] 
 - ภาพเคล่ือนไหว: [เอฟเฟคกลองรูเข็ม]
 - ภาพเคล่ือนไหว: [นอกเหนือจากขางบน]
อุปกรณจายไฟ 
จำนวนภาพที่ถายได  
 - มาตรฐาน CIPA 
 - โหมด ECO 
ระยะเวลาการบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(เวลาที่ใชจร�ง) 
ขนาด (ตามมาตรฐาน CIPA) 
น้ำหนัก (สอดคลองตามมาตรฐาน CIPA) 

คุณสมบัติอื่นๆ
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APPROX. 4.0X

MOST
SMARTPHONES

www.canon.co.th

อยาลืมเรียกใบรับประกันศูนยฯ จากตัวแทนจำหนายแคนนอนท่ีทานซ้ือ
บร�ษัท แคนนอน มารเก็ตติ�ง ( ไทยแลนด ) จำกัด
เลขท่ี 98 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟ�ศ ทาวเวอร ช้ัน 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

* ขอกำหนดเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ ภาพที่แสดงเปนภาพจำลอง Wi-Fi เปนเคร�่องหมายการคา
^ คูมือมีการแปลเปนภาษาทองถิ�นสำหรับมาเลเซีย ไทย เว�ยดนาม และอินโดนีเซียเทานั้น

^

คอมแพ็คดีไซน ผสาน
        เทคโนโลยีระดับพร�เมี่ยม

PowerShot G7X ใชเซนเซอร CMOS ความละเอียดสูงถึง 20.2 MP ขนาดใหญพ�เศษ 1 นิ�ว 
ซึ่งมีขนาดใหญและกวางกวาเซนเซอรในกลองดิจิตอลทั่วไปถึง 4 เทา 
จึงเพ�่มพ�้นที่การรับแสงไดมากข�้น เก็บรายละเอียดไดดีกวา สีสันคมชัดเปนพ�เศษ 
และสัญญาณรบกวนภาพ(Noise) ต่ำ ในทุกสภาพแสง หร�อแมในเวลาท่ีใชคา ISO สูงถึง 12800

ล้ำหนาดวยเทคโนโลยี HS SYSTEM และชิป DIGIC 6 
คอนโทรลทุกชอตไดดั่งใจ ดวยประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยี HS SYSTEM
และชิปประมวลภาพ Digic 6 ใหมลาสุด
ผสานศักยภาพของ CMOS เซนเซอร
ขนาดใหญพ�เศษในกลอง PowerShotG7X
ใหภาพคุณภาพสูงใกลเคียงกลอง
DSLR EOS Canon Thailand Canon Thailand

DIGIC 6

แบบ 1.0 นิ�ว 
ประมาณ 20.2 ลานพ�กเซล (อัตราสวนภาพ: 3:2) 

ซูม 4.2 เทา: 8.8 (W) - 36.8 (T) มม.  
(เทียบเทาฟอรแมตฟ�ลม 35 มม. ที่ 24 (W) - 100 (T) มม.) 
5 ซม. (2.0 นิ�ว) – ในระยะอนันต (W), 40 ซม. (1.3 ฟ�ต) – ในระยะอนันต (T), 
ระยะมาโคร: 5 – 50 ซม. (W) (2.0 นิ�ว – 1.6 ฟ�ต (W))  
แบบเลนสชิฟต 

แบบ 3.0 นิ�ว 
ประมาณ 1.04 ลานจ�ด (3:2) 
แผงหนาจอสัมผัส (Capacitive), ปรับหมุนได

โฟกัสอัตโนมัติ: ตอเนื่อง, Servo AF 
แมนนวลโฟกัส 
Face AiAF, 1 จ�ด 
• มีฟ�งกชั่น TouchAF 
ประเมินทั้งภาพ, เฉลี่ยหนักกลางภาพ, แบบจ�ด 
อัตโนมัติ, ISO 125 – ISO 12800, ปรับเพ�่มครั้งละ 1/3 
1 – 1/2000 ว�นาที, 15 – 1/2000 ว�นาที (ในโหมด Tv), 
250 – 1/2000 ว�นาที (ในโหมด M)

ไดอะแฟรมไอร�ช 
f/1.8 – f/11 (W), f/2.8 – f/11 (T) 

Auto, On, Slow Synchro, Off 
50 ซม. – 7.0 เมตร (W), 40 ซม. – 4.0 เมตร (T)   (1.6 – 23 ฟ�ต (W), 1.3-13 ฟ�ต (T)) 

C, M, Av, Tv, P, Hybrid Auto, Auto, Creative Shot,
SCN*1, Creative Filters*2, Movie*3
*1 Portrait, Smart Shutter*4, Star*5, Handheld Night Scene,
Underwater, Snow, Fireworks
*2 High Dynamic Range, Nostalgic, Fish-eye Eect, Miniature Eect,
Toy Camera Eect, Background Defocus, Soft Focus, Monochrome,
Super Vivid, Poster Eect
*3 Standard, Manual (Movie), iFrame Movie
*4 Smile, Wink Self-timer, Face Self-timer
*5 Star Portrait, Star Nightscape, Star Trails, Star Time-Lapse Movie
・Shooting movies is done with the movie button
ประมาณ 6.5 ภาพ/ว�นาที 

ขนาดใหญ: 5472 x 3648 ขนาดกลาง 1: 4320 x 2880  
ขนาดกลาง 2: 2304 x 1536 ขนาดเล็ก: 720 x 480
ขนาดใหญ: 4864 x 3648 ขนาดกลาง 1: 3840 x 2880  
ขนาดกลาง 2: 2048 x 1536 ขนาดเล็ก: 640 x 480
16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 4:5
1920 x 1080

1280 x 720
1280 x 720, 640 x 480
1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
แบตเตอร�่ NB-13L 

ประมาณ 210 ภาพ 
ประมาณ 310 ภาพ 
ประมาณ 40 นาที 

ประมาณ 103.0 x 60.4 x 40.4 มม. (4.06 x 2.38 x 1.59 นิ�ว)  
ประมาณ 304 กรัม (10.7 ออนซ)  
(รวมชุดแบตเตอร�่และการดความจำ) 
ประมาณ 279 กรัม (9.84 ออนซ) (เฉพาะตัวกลอง) 
มี WiFi และ NFC ในตัวกลอง, ปุมเชื่อมตออุปกรณมือถือ 



การถายภาพมาโคร
เก็บภาพวัตถุที่ตองการในระยะประชิดไดอยางนาทึ่ง
ดวยโหมดถายภาพมาโครระยะใกลที่สุด 5 ซม.

มุมมองใหมบนจอ LCD ทัชสกร�น
ปรับหมุนได 180°
เต็มตา เต็มอารมณกับหนาจอความละเอียดสูง 
1.04 ลานพ�กเซล ปรับหมุนได 180 องศา 
ใหคุณถายภาพตัวเองแบบ Selfie 
หร�อถายภาพรวมกับคนพ�เศษแบบ Groupfie 
ไดสะดวก ตั้งคากลอง 
และเลือกฟ�งกชั่นตางๆไดอยางรวดเร็ว งายดาย 
แค “ทัช” ที่หนาจอ

เซนเซอร CMOS แบบ 
BACK-ILLUMINATED ขนาด 1 นิ�ว
เพ�่มพ�้นที่รับแสงไดมากกวา 
และจัดการกับปญหาการเกิด noise 
เมื่อถายภาพในสภาพแสงนอยไดอยาง
ยอดเยี่ยม ความละเอียดสูงถึง 20.2 
ลานพ�กเซล ใหภาพถายสวยคมชัด 
ไรที่ติในทุกสภาพแสง 

แฟลชแบบ POP-UP
เมื่อแสงไมเพ�ยงพอ 
แฟลชที่ซอนอยูดานบนของกลองจะเดงข�้นมา
อัตโนมัติ ใหระยะแสงแฟลชไกลถึง 7 เมตร  
หร�อสั่งใหเปดข�้นไดตามตองการแคกดสว�ตช 
Flash up

Background Defocus
เนรมิตภาพถายแบบหนาชัด-หลังละลาย
ไดเหมือนกลองมืออาชีพ

สนุกกับฟ�งกชั่นการถายภาพออโตตางๆ

เชื่อมตอและแชร

สรางมิติใหภาพถายไดอยางนาอัศจรรย
เลนส 24 – 100 มม ซูม 4.2X 
ชวยใหผูใชสามารถถายภาพไดทั้งซูมใกล มุมกวาง 
หร�อซูมไกลไดโดยไมตองเปลี่ยนเลนสใหยุงยาก คารูรับแสง 
f/1.8 แบบ 9-blade aperture 
สรางมิติชัดตื้น-ชัดลึกเนรมิตภาพถายแบบหนาชัด-หลัง
ละลายสไตลโบเกไดอยางนาทึ่ง 

คอนโทรลร�งค 
และปุมชัตเตอรดีไซนใหม
เปลี่ยนโหมด 
และชดเชยแสงไดตามตองการ
ดวย “คอนโทรลร�งค” ปุม 
และแปนควบคุมออกแบบมา
ใหมีมิติดุจเหลี่ยมเพชร 
เพ�่อใหผูใชสามารถจับกลอง
ไดอยางคลองตัว 
กระชับมือที่สุด

เอฟเฟกตกลองรูเข็มฟ�ลเตอร ND

แมนนวล (ภาพเคลื่อนไหว)
ควบคุมกลองในแบบแมนนวลได ท้ัง Av, ความเร็ว ISO 
และ Tv สำหรับว�ดีโอตางๆ แมในขณะกำลังบันทึกว�ดีโอ 
(FULL HD)

High Dynamic Range
ลดสวนที่สวางเกินไปหร�อมืดเกินไปแมในขณะถาย
ภาพฉากยอนแสงหร�อมีแสงสวางที่แตกตางกันมาก

โหมดถายภาพคร�เอทีฟ
บันทึกภาพและสรางลูกเลนตางๆใหภาพมากถึง 
5 สไตล แคกดชัตเตอรเพ�ยงครั้งเดียว

คอมแพ็คดีไซนผสานเทคโนโลยีระดับพร�เมี่ยม
Canon PowerShot G7X สะทอนความพ�ถีพ�ถันในทุกรายละเอียด 
และการยึดมั่นในคุณภาพของทุกชิ�นสวนตามแบบฉบับญี่ปุนอยางแทจร�ง ดวยรูปทรงกระทัดรัด 
คลองตัว หนาจอทัชสกร�นกวาง 3 นิ�ว ปรับหมุนได 180° เพ�อ่การถายภาพเซลฟ�� สวยทุกมุมมอง 
พรอมเลนสคุณภาพเยี่ยม และเซนเซอรขนาดใหญพ�เศษ1 นิ�ว.. เมื่อเทคโนโลยีผสานความเล็ก 
กระทัดรัด ผลลัพธคือคุณภาพเหนือชั้นที่ไมอาจตานทาน

วงแหวนควบคุมเลนสที่เพ�่มความสามารถ
ในการใชงานดีข�้น
มอบสัมผัสและการจับถือที่มั่นคงสำหรับ
การปรับซูมหร�อตั้งคารูรับแสง 
ใหประสิทธิภาพการควบคุมกลองดีเยี่ยม 
เพ�่อการถายภาพที่นาทึ่งไมตางกับมืออาชีพ f/1.8(W) - 

f/2.8(T) 

4.2xOptical
Zoom   24-100mm*

*เทียบเทาฟ�ลม 35 มม.

โหมด Star
แคกดปุมชัตเตอร ก็สามารถเก็บภาพทองฟา
และดวงดาวยามค่ำคืนไดอยางนาประทับใจ 


