สารบััญ

คุุณภาพของภาพ

การควบคุุมของระบบ
ออโต้้โฟกััส

ประสิิทธิิภาพของชััตเตอร์์

การถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหว

การเชื่่�อมต่่อและ
การจััดการข้้อมููล

การออกแบบและ
การยศาสตร์์

การใช้้งานและคุุณสมบััติิ

เลนส์์และอุุปกรณ์์เสริิม

คุุณสมบััติิจำำ�เพาะ

คุุณภาพของภาพ
เซนเซอร์์ CMOS แบบฟููลเฟรม ความละเอีียดประมาณ 24.1 ล้้านพิิกเซล
ชิิปประมวลผลภาพ DIGIC X
ช่่วงไดนามิิกเรนจ์์สููง (HDR) PQ
รวม 3 ภาพด้้วยโหมด HDR
ระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหวในตััวกล้้องอัันทรงพลััง
เหนืือชั้้�นกว่่าด้้วยประสิิทธิิภาพในที่่�แสงน้้อย
การบิิดเบี้้�ยวของอาการภาพล้้มที่่�น้้อยลง

สารบััญ

02 การควบคุุมของ
ระบบออโต้้โฟกััส
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เซนเซอร์์ CMOS แบบฟููลเฟรม
ความละเอีียดประมาณ 24.1 ล้้านพิิกเซล
EOS R3 มาพร้้อมกัับเซนเซอร์์รุ่่�นใหม่่ Stacked CMOS แบบฟููลเฟรมขนาด 35 มม.
โดยใช้้การสะท้้อนแสงกลัับ ที่่�มีีความละเอีียดภาพประมาณ 24.1 ล้้านพิิกเซล ด้้วย
การใช้้สถาปััตยกรรมแบบเรีียงซ้้อน ทำำ�ให้้สามารถอ่่านสััญญาณความเร็็วสููงได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพิ่่�มฟัังก์์ชัันการใช้้งานสุุดล้ำำ��มากมายที่่�ไม่่เคยมีีมา อย่่างการ
ถ่่ายภาพอัันชาญฉลาดและคมชััดในรููปแบบ RAW 14-บิิต (ด้้วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััต
เตอร์์) ที่่�อััตราเฟรมเรตอัันรวดเร็็วอย่่างเห็็นได้้ชััด

ชิิปประมวลผลภาพ DIGIC X
EOS R3 ขัับเคลื่่�อนโดยชิิปประมวลผลภาพ DIGIC X สามารถคำำ�นวณข้้อมููลจำำ�นวน
มหาศาล ได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบ ทั้้�งความแม่่นยำำ� ความเร็็ว และการทำำ�งานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมปลดปล่่อยประสิิทธิิภาพของกล้้องและประสบการณ์์การถ่่าย
ภาพในมิิติิใหม่่
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ช่่วงไดนามิิกเรนจ์์สููง (HDR) PQ
จัับภาพที่่�สมจริิงที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ด้้วย HDR PQ ซึ่่�งเป็็นเส้้นโค้้งแกมมาที่่�
แสดงช่่วงไดนามิิกเรนจ์์กว้้างที่่�ใกล้้เคีียงกัับการรัับรู้้�ด้้วยตามนุุษย์์ โดย HDR
PQ HEIF บัันทึึกความลึึกของสีีที่่� 10-บิิต ในขนาดไฟล์์ที่่�ใกล้้เคีียงกััน JPEG
แต่่ให้้ผลลััพธ์์ของภาพของช่่วงไดนามิิกเรยจ์์ที่่�กว้้างกว่่า โดยแทบไม่่ต้้องนำำ�
ไปปรัับแต่่งภายหลััง และสามารถใช้้ HDR PQ ร่่วมกัับฟัังก์์ชัันปรัับสมดุุลแสง
อััตโนมััติิ (Auto Lighting Optimizer) และฟัังก์์ชัันเน้้นความสำำ�คััญที่่�โทนสีี
ไฮไลท์์ (Highlight Tone Priority) เพื่่�อควบคุุมการไล่่สีีเพิ่่�มเติิม

ช่่วงไดนามิิกเรนจ์์
ที่่�เป็็นธรรมชาติิ

อิินพุุต
เซนเซอร์์

เอาต์์พุต
ุ
การแสดงผล

100 นิิต

SDR 1 ภาพ
ช่่วงไดนามิิกเรนจ์์
ที่่�เป็็นธรรมชาติิ

อิินพุุต
เซนเซอร์์

เอาต์์พุต
ุ
การแสดงผล

ประมาณ
650 นิิต

HDR PQ 1 ภาพ
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รวม 3 ภาพด้้วยโหมด HDR
โหมด HDR เป็็นการรวมภาพถ่่ายต่่อเนื่่�อง 3 ภาพเป็็นภาพเดีียวได้้อย่่างรวดเร็็ว
เพีียง 0.02 วิินาทีี* รวมถึึงการชดเชยแสง ด้้วยการปรัับเลื่่�อนระหว่่างเฟรมโดย
อััตโนมััติิ ทำำ�ให้้สามารถถืือถ่่ายด้้วยมืือเปล่่าได้้ โดยตััวเลืือกในการเลืือก HDR PQ
ทำำ�ให้้ได้้ภาพที่่�มีีช่่วงไดนามิิกเรนจ์์ที่่�สููงกว่่า (สููงสุุดประมาณ 3000 นิิต) เมื่่�อเทีียบ
กัับ JPEG แม้้แต่่ในการถ่่ายภาพ JPEG การไล่่ระดัับเงาและไฮไลท์์ยัังได้้รัับการปรัับ
ปรุุงให้้ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับรุ่่�นก่่อน
*เวลาถ่่ายภาพอาจแตกต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับการตั้้�งค่่าการเปิิดรัับแสง โดย 0.02 วิินาทีี เป็็นเวลาที่่�ใช้้เพื่่�อถ่่ายภาพ
(ไม่่รวมเวลาจััดองค์์ประกอบ)

ช่่วงไดนามิิกเรนจ์์
ที่่�เป็็นธรรมชาติิ

อิินพุุต
เซนเซอร์์

เอาต์์พุุต
การแสดงผล

100 นิิต

SDR 3 ภาพรวมกัน
ช่่วงไดนามิิกเรนจ์์
ที่่�เป็็นธรรมชาติิ

HDR PQ 3 ภาพรวมกัน
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อิินพุุต
เซนเซอร์์

เอาต์์พุุต
การแสดงผล

±3 สต็็อป ประมาณ 3000 นิิต
±2 สต็็อป ประมาณ 1400 นิิต
±1 สต็็อป ประมาณ 700 นิิต
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ระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหวในตััวกล้้องอัันทรงพลััง
เปิิดมุุมมองของระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหวที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุดในโลก* กล้้อง
EOS R3 มีีระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหว (IS) ในตััวกล้้อง 5 แกน ซึ่่�งเป็็นแบบเดีียวกัับ
EOS R5 และ EOS R6 ประสานการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง In-Body IS เข้้ากัับระบบ
ป้้องกัันภาพสั่่�นไหวแบบออปติิคอลของเลนส์์ RF ด้้วยกลไกการทำำ�งานของระบบ
ป้้องกัันภาพสั่่�นไหวแบบซิิงโครไนซ์์จะช่่วยลดการสั่่�นไหวได้้สููงสุุดถึึง 8 สต็็อปอย่่าง
น่่าประหลาดใจ และสููงสุุดที่่� 5.5 สต็็อป เมื่่�อใช้้งานร่่วมกัับเลนส์์เลนส์์ที่่�ไม่่มีีระบบป้้อง
กัันภาพสั่่�นไหว สิ่่�งนี้้�จะเพิ่่�มความเป็็นไปได้้ในการถ่่ายทอดภาพถ่่าย ทำำ�ให้้สามารถถืือ
กล้้องถ่่ายภาพที่่�ความเร็็วชััตเตอร์์ต่ำำ��และถ่่ายภาพในสถานที่่�ที่่�ห้้ามใช้้ขาตั้้�งกล้้องได้้
เป็็นอย่่างดีี

ปิิด IS | 4 วิินาทีี

เปิิด IS | 4 วิินาทีี
*ใช้้ได้้เฉพาะกัับกล้้องดิิจิิทััลถอดเปลี่่�ยนเลนส์์ได้้เท่่านั้้�น ซึ่่�งมีีจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด ณ วัันที่่� 13 กัันยายน พ.ศ. 2564 โดยกล้้อง
EOS R3 มีีเอฟเฟกต์์ป้้องกัันภาพสั่่�นไหวสููงสุุด 8 สต็็อป (เช่่นเดีียวกัับ EOS R5 และ EOS R6) อ้้างอิิงจากการสำำ�รวจภายในของ
แคนนอน
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เหนืือชั้้�นกว่่าด้้วยประสิิทธิิภาพในที่่�แสงน้้อย
ด้้วยค่่าความไวแสง (ISO) เริ่่�มต้้นสููงถึึง 102400 (ขยายได้้ถึึง L:50
และ H:204800) กล้้อง EOS R3 มีีความสามารถในการลดสััญญาณ
รบกวนขั้้�นสููง ให้้ภาพที่่�คมชััดแม้้ถ่่ายในสถานการณ์์ที่่�มีีแสงน้้อย

EOS R3 · f/2.2 · 1/4000 sec · ISO 51200
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การบิิดเบี้้�ยวของอาการภาพล้้มที่่�น้้อยลง
โดยทั่่�วไปเมื่่�อถ่่ายภาพวััตถุุที่่�เคลื่่�อนเร็็วบางครั้้�งอาจเกิิดอาการภาพล้้มคืือส่่วนหนึ่่�ง
ของเฟรมอาจเบลอ หรืือบิิดเบี้้�ยว แต่่ด้้วยการทำำ�งานของเซนเซอร์์ Stacked แบบ
สะท้้อนแสงกลัับร่่วมกัับระบบประมวลผลภาพ DIGIC X ที่่�มีีความสามารถในการอ่่าน
ข้้อมููลความเร็็วสููง จึึงทำำ�ให้้กล้้อง EOS R3 มีีโอกาสเกิิดอาการภาพล้้มเพีียง 25%
เมื่่�อเทีียบกัับกล้้อง EOS-1D X Mark III

EOS-1D X Mark III

ผลลััพธ์์ของอาการภาพล้้มปรากฏชััดตรงความโค้้งของไม้้กอล์์ฟ
สัังเกตเห็็นได้้ชััดเจน(EOS-1D X Mark III - ซ้้าย); การบิิดเบี้้�ยวน้้อยลง (EOS R3 - ขวา)
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EOS R3

การควบคุุมระบบ
ออโต้้โฟกััส
ระบบโฟกััสอััติิโนมััติิ EOS iTR (การตรวจติิดตามและการรัับรู้้�อััจฉริิยะ)
ระบบโฟกััสอััตโนมััติิยานพาหนะ
ระบบ Dual Pixel CMOS AF II
การคำำ�นวณและการติิดตามสููงสุุด 60 เฟรมต่่อวิินาทีี
ระบบโฟกััสอััตโนมััติิควบคุุมด้้วยดวงตา
อิินเทอร์์เฟซการทำำ�งานของระบบโฟกััสอััตโนมััติิที่่�หลากหลาย
โฟกััสในที่่�แสงน้้อยถึึง EV -7.5
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03 ประสิิทธิิภาพ
ของชััตเตอร์์

02 การควบคุุมของระบบออโต้้โฟกััส

ระบบโฟกััสอััติิโนมััติิ EOS iTR (การตรวจติิดตามและการรัับรู้้�
อััจฉริิยะ)

ควบคุุมประสิิทธิิภาพการออโต้้โฟกััสที่่�เหนืือชั้้�นด้้วยระบบโฟกััสอััตโนมััติิ EOS iTR
(การตรวจติิดตามและการรัับรู้้�อัจ
ั ฉริิยะ) ที่่�พััฒนาขึ้้�นใหม่่
ดวงตา

ศีีรษะ

ใบหน้้า

ร่่างกาย

ด้้วยอััลกอริิธึึมการติิดตามวััตถุุขั้้�นสููงที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือจากเทคโนโลยีีการเรีียน
รู้้�เชิิงลึึก การตรวจจัับในเงามืืดได้้รัับการปรัับปรุุงให้้ดียิ่่
ี �งขึ้้�น แม้้จะมีีสิ่่�งกีีดขวางเล็็ก
น้้อยบนใบหน้้าของตััวแบบ เช่่น มีีผมบัังตาหรืือเมื่่�อสวมหน้้ากาก แต่่ EOS R3 ยััง
สามารถระบุุตำำ�แหน่่งดวงตา ศีีรษะ หรืือใบหน้้า ของตััวแบบที่่�เป็็นมนุุษย์์ ได้้ด้้วยการ
ติิดตามที่่�มีีความแม่่นยำำ�สููงและการโฟกััสที่่�เชื่่�อถืือได้้

ดวงตา

ศีีรษะ

ร่่างกาย

ในโหมดตรวจจัับสััตว์์ (Animal Priority) ระบบโฟกััสอััตโนมััติิ EOS iTR จะตรวจจัับ
ตััวแบบ เช่่น สุุนััข แมว และนก ด้้วยการล็็อคออโต้้โฟกััสที่่�ดวงตา ศีีรษะ หรืือลำำ�ตััวได้้
อย่่างชาญฉลาด แม้้ว่่าสััตว์์จะไม่่ได้้มองที่่�กล้้องก็็ตาม กล้้อง EOS R3 มีีโหมดตรวจ
จัับยานพาหนะ (Vehicle Priority) แบบใหม่่ที่่�สามารถจดจำำ�รถยนต์์และรถจัักรยาน
ยนต์์ ตลอดจนหมวกกัันน็็อคของผู้้�ขัับขี่่�รถแข่่งและผู้้�ขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์
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02 การควบคุุมของ
ระบบออโต้้โฟกััส
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ระบบโฟกััสอััตโนมััติิยานพาหนะ
นอกจากความสามารถในการตรวจจัับตััวแบบที่่�เป็็นมนุุษย์์และสััตว์์แล้้ว กล้้อง EOS
R3 ยัังมีีโหมดความสามารถใหม่่ ในการตรวจจัับ และตรวจติิดตามรถยนต์์และรถ
จัักรยานยนต์์โดยการขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีการเรีียนรู้้�เชิิงลึึกซึ่่�งสามารถตรวจจัับ
ยานพาหนะสี่่�ล้้อและสองล้้อ เช่่น รถฟอร์์มููล่่า รถแรลลี่่� และรถจัักรยานยนต์์บนถนน
และทางวิิบาก ถืือเป็็นข้้อได้้เปรีียบอย่่างยิ่่�งในการตรวจติิดตามการเคลื่่�อนที่่�ที่่�รวดเร็็ว
ระหว่่างการขัับขี่่�แบบออฟโรด และการแข่่งรถมอเตอร์์สปอร์์ต ซึ่่�งการตรวจจัับโฟกััส
ให้้แม่่นยำำ�บนตััวแบบ นั้้�นยากต่่อการได้้ภาพที่่�สมบููรณ์์แบบ นอกจากการตรวจจัับ
รถยนต์์ทั้้�งคัันแล้้วยัังสามารถจัับโฟกััสเฉพาะที่่�หมวกกัันน็็อคของคนขัับ ได้้โดยใช้้
การตรวจจัับเฉพาะจุุด

การตรวจจัับโดยรวม

การตรวจจัับเฉพาะจุุด
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ระบบ Dual Pixel CMOS AF II
กล้้อง EOS R3 ให้้ประสิิทธิิภาพการโฟกััสอััตโนมััติิที่่�ล้ำำ��สมััย ครอบคลุุมพื้้�นที่่�กว้้าง
และความแม่่นยำำ�ของจุุดออโต้้โฟสููงสุุดถึึง 1053 โซน การออโต้้โฟกััสแบบครอบคลุุม
จะถููกขยายเมื่่�อตรวจพบวััตถุุ เพื่่�อให้้ทำำ�งานทั่่�วพื้้�นที่่�ภาพที่่�มองเห็็นได้้ทั้้�งหมด เมื่่�อ
ตรวจพบวััตถุุ ระบบโฟกััสอััตโนมััติิจะถููกขยายให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วทั้้�งหมดของภาพ
(ประมาณ 100% x 100%)* ส่่งมอบประสิิทธิิภาพสููงสุุดการในถ่่ายภาพ ด้้วยการ
ทำำ�งานของระบบโฟกััสอััตโนมััติิที่่�รองรัับการตั้้�งค่่ารููรัับแสงได้้กว้้างถึึง f/22
นอกจากนี้้�ระบบโฟกััสอััตโนมััติิยัังทำำ�งานได้้แม้้จะต่่อเข้้าอุุปกรณ์์ขยายระยะ
เลนส์์กัับเลนส์์ซุุปเปอร์์เทเลโฟโต้้ก็็ตาม

จุุดออโต้้โฟกััส
จุุด

1,053

%
100

100%

* ใช้้ได้้เมื่่�อแสดงกรอบวััตถุุ ขณะใช้้การติิดตามวััตถุุและเลนส์์ RF (ยกเว้้น RF600mm f/11 IS STM, RF800mm f/11 IS STM
และ Extender RF), เลนส์์ EF (ยกเว้้นผลิิตภััณฑ์์บางรุ่่�นในปััจจุุบััน), Extender EF (III) (ขึ้้�นอยู่่�โหมดพื้้�นที่่� AF ของเลนส์์หลััก)
บางฉากและบางวััตถุุอาจไม่่สามารถใช้้ได้้
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การคำำ�นวณและการติิดตามออโต้้โฟกััสสููงสุุด 60 เฟรมต่่อวิินาทีี
เซนเซอร์์ CMOS ระบบประมวลผลผลภาพ DIGIC X และระบบ Dual Pixel CMOS AF
II ช่่วยให้้คำำ�นวณการออโต้้โฟกััสและตรวจติิดตามได้้สููงสุุด 60 เฟรมต่่อวิินาทีี เมื่่�อ
ถ่่ายภาพต่่อเนื่่�องด้้วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์ ด้้วยการคำำ�นวณที่่�มากขึ้้�นในแต่่ละภาพ
ที่่�ถ่่ายรวมถึึงความแม่่นยำำ�ในการติิดตามที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�ง ในการถ่่ายภาพวััตถุุที่่�เคลื่่�อนที่่�รวดเร็็ว มีีการเปลี่่�ยนทิิศทางและความเร็็ว
อย่่างกะทัันหััน

ถ่่าย 30 เฟรมต่่อวิินาทีี

การคำำ�นวณของออโต้้
โฟกััสที่่� 60 เฟรมต่่อวิินาทีี
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ระบบโฟกััสอััตโนมััติิควบคุุมด้้วยดวงตา
สััมผััสพลัังแห่่งการโฟกััสด้้วยสายตา ในฐานะกล้้องดิิจิทั
ิ ัล EOS ตััวแรกที่่�มีีระบบ Eye
Control AF โดยกล้้อง EOS R3 ได้้กำ�ำ หนดขีีดจำำ�กััดของความเร็็วและความแม่่นยำำ�ใน
การโฟกััสแบบใหม่่ สามารถกำำ�หนดทิิศทางจุุดออโต้้โฟกััสได้้ด้้วยดวงตาของคุุณ โดย
มองไปยัังวััตถุที่่
ุ �ต้้องการผ่่านช่่องมองภาพเพื่่�อจัับโฟกััส ขอแนะนำำ�ให้้ใช้้ Eye Control
AF เมื่่�อทำำ�งานร่่วมกัับโหมดการติิดตามอื่่�นๆ ในสถานการณ์์ที่่�มีีวััตถุุหลากหลาย
เนื่่�องจากให้้ความยืืดหยุ่่�นในระดัับสููง สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนโฟกััสจากวััตถุุหนึ่่�งไปยัังอีีก
วััตถุุหนึ่่�งได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� Eye Control AF จะช่่วยให้้จับ
ั โฟกััส ในเสี้้�ยว
วิินาทีีและติิดตามฉากที่่�เคลื่่�อนที่่� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อถ่่ายภาพวััตถุุที่่�คาดเดาไม่่ได้้
ซึ่่�งอาจเข้้าหรืือออกจากเฟรมได้้ในทัันทีี

โฟกััสที่่�วััตถุุที่่�อยู่่�ทางด้้านขวา

ใช้้ Eye Control AF เพื่่�อเลื่่�อนโฟกััส
ไปที่่�วััตถุุด้้านซ้้าย

ยืืนยัันการล็็อคโฟกััส
ด้้วยปุ่่�ม AF-ON
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อิินเทอร์์เฟซการทำำ�งานของระบบโฟกััสอััตโนมััติิที่่�หลากหลาย
กล้้อง EOS R3 มาพร้้อมกัับอิินเทอร์์เฟซการทำำ�งานมากมายสำำ�หรัับปรัับตั้้�งค่่าระบบ
โฟกััสอััตโนมััติิ โดยช่่วยให้้ Eye Control AF โฟกััสผ่่านช่่องมองภาพได้้ ในขณะที่่�ปุ่่�ม
ควบคุุมอััจฉริิยะที่่�เป็็นที่่�นิิยมซึ่่�งถููกดััดแปลงมาจากกล้้อง EOS-1D X Mark III ทำำ�ให้้
จุุดโฟกััสเคลื่่�อนที่่�ได้้อย่่างรวดเร็็วและกว้้าง นอกจากนี้้�ยัังมีีปุ่่�มควบคุุมมััลติิฟัังก์์ชััน
รองรัับจััดวางตำำ�แหน่่งออโต้้โฟกััสได้้อย่่างแม่่นยำำ� เช่่นเดีียวกัับหน้้าจอแอลซีีดีีแบบ
สััมผััส ซึ่่�งช่่วยให้้สามารถเปลี่่�ยนจุุดออโต้้โฟกััส ไปยัังตำำ�แหน่่งใดก็็ได้้ในภาพได้้ทัันทีี
เพีียงแตะที่่�หน้้าจอ

ระบบโฟกััสอััตโนมััติิ
ควบคุุมด้้วยดวงตา
(Eye Control AF)

ปุ่่�มควบคุุมอััจฉริิยะ
(Smart Controller)

ย้้ายจุุดออโต้้โฟกััสได้้กว้้างและรวดเร็็ว

ใช้้การเคลื่่�อนไหวของดวงตา
เพื่่�อเลื่่�อนจุุดออโต้้โฟกััส

หน้้าจอแอลซีีดีีแบบสััมผััส
(Touchscreen LCD)

เลื่่�อนจุุดออโต้้โฟกััสและการเข้้าถึึงเมนููได้้
ทัันทีี

ปุ่่�มควบคุุมมััลติิฟัังก์์ชััน
(Multi-Controller)

การสลัับหรืือเลืือกจุุดออโต้้โฟกััสอย่่างรวดเร็็ว
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การโฟกััสในที่่�แสงน้้อยถึึง EV -7.5
ด้้วยค่่าการเปิิดรัับแสงต่ำำ��สุุด บนกล้้องมิิเรอร์์เลสฟููลเฟรมในตระกููล EOS R กล้้อง
EOS R3 มีีขีีดจำำ�กััดในการโฟกััส ในที่่�แสงน้้อยได้้ต่ำำ��สุุดถึึง EV -7.5* ทำำ�ให้้สามารถ
ถ่่ายภาพได้้อย่่างสะดวกสบายแม้้ในที่่�มืืดอัันท้้าทาย เช่่น ในค่ำำ�คื
� ืนที่่�มืืดสนิิท โดยช่่อง
มองภาพแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จะปรัับความสว่่างของภาพโดยอััตโนมััติิ สำำ�หรัับการ
จำำ�ลองแสงตามการตั้้�งค่่าการรัับแสงของกล้้อง ลองจิินตนาการถึึงความเป็็นได้้ที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อสามารถถ่่ายภาพสััตว์์ป่่าในที่่�มืืดได้้

สภาพมืืดสนิิท

การตรวจจัับโฟกััสที่่� EV -7.5
*เมื่่�อใช้้เลนส์์ f/1.2 ภายใต้้เงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�: โฟกััสจุุดกลาง อุุณหภููมิิห้้อง ระบบออโต้้โฟกััสแบบครั้้�งเดีียว และ ISO 100 ซึ่่�งใช้้ไม่่ได้้
กัับเลนส์์ RF ที่่�มีีการเคลืือบ DS (Defocus Smoothing)
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ประสิิทธิิภาพ
ของชััตเตอร์์
การถ่่ายภาพต่่อเนื่่�องความเร็็วสููง
ไม่่มีแี บล็็คเอ้้าท์์เมื่่�อถ่่ายภาพต่่อเนื่่�อง
ชััตเตอร์์ไร้้เสีียง
ความทนทานของชััตเตอร์์
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เคลื่่�อนไหว
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การถ่่ายภาพต่่อเนื่่�องความเร็็วสููง
ประสิิทธิิภาพการถ่่ายภาพต่่อเนื่่�องอัันโดนเด่่น กล้้อง EOS R3 สามารถถ่่ายภาพต่่อ
เนื่่�องความเร็็วสููง แบบตรวจติิดตามทั้้�ง AE/AF ได้้สููงสุุด 30เฟรมต่่อวิินาทีี ด้้วย
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์ และสููงสุุด 12 เฟรมต่่อวิินาทีีสำำ�หรัับแมคคานิิกชััตเตอร์์ โดย
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์ ให้้ความเร็็วชััตเตอร์์สููงสุุด 1/64000 วิินาทีี* ทำำ�ให้้สามารถ
จัับภาพการเคลื่่�อนไหวที่่�รวดเร็็วเป็็นพิิเศษได้้ เช่่นเดีียวกัับการถ่่ายภาพด้้วยเลนส์์ที่่�มีี
รููรัับแสงขนาดใหญ่่ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�สว่่าง

*โหมด Tv/ M เท่่านั้้�น
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ไม่่มีีแบล็็คเอาท์์เมื่่�อถ่่ายภาพต่่อเนื่่�อง
ด้้วยความเร็็วในการอ่่านข้้อมููลสููงของเซนเซอร์์ CMOS และความเร็็วในการประมวล
ผลภาพสููง ทำำ�ให้้สามารถแสดงผลภาพที่่�ถ่่ายได้้อย่่างต่่อเนื่่�องโดยไม่่หยุุดชะงัักเมื่่�อ
มองผ่่านช่่องมองภาพอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (EVF) หรืือแม้้ในระหว่่างการถ่่ายภาพต่่อ
เนื่่�องความเร็็วสููงด้้วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์ จะไม่่มีีอาการแบล็็คเอาท์์หรืือเฟรมดำำ�
ในช่่องมองภาพ (Blackout-Free) ช่่วยให้้ช่่างภาพไม่่พลาดโอกาสในการมองติิด
ตามวััตถุุ สิ่่�งนี้้�มีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในการถ่่ายภาพวััตถุุที่่�เคลื่่�อนที่่�ด้้วยความเร็็วแบบ
คาดเดาทิิศทางไม่่ได้้

OVF ทั่่�วไป (SLR) เมื่่�อใช้้แมคคานิิกชััตเตอร์์

EVF ของ EOS R3 เมื่่�อใช้้อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์
ไม่่มีีอาการเฟรมดำำ�ขณะถ่่ายภาพ
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เกิิดอาการเฟรมดำำ�
ระหว่่างการถ่่ายภาพ
ต่่อเนื่่�อง
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ชััตเตอร์์ไร้้เสีียง
กล้้อง EOS R3 มาพร้้อมฟัังก์์ชัันชััตเตอร์์ไร้้เสีียง (Silent Shutter) สามารถถ่่าย
ภาพได้้ทุุกสถานการณ์์แม้้ในสถานการณ์์ที่่�ต้้องการความเงีียบเป็็นพิิเศษ หน้้าจอ
แสดงผลแอลซีีดีีสามารถปรัับตั้้�งค่่า ให้้ปิิดแสงสว่่างของจอแสดงผลได้้ ทำำ�ให้้
EOS R3 เป็็นตััวเลืือกที่่�ยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัับการถ่่ายภาพทุุกประเภทที่่�กัังวลเรื่่�อเสีียง
รบกวนและสิ่่�งรบกวนสมาธิิที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
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ความทนทานของชััตเตอร์์
มั่่�นใจได้้ว่่ากลไกลสำำ�หรัับการถ่่ายภาพต่่อเนื่่�องความเร็็วสููงมีีความแข็็งแรงทนทาน
กล้้อง EOS R3 ได้้ติิดตั้้�งกลไกชััตเตอร์์ ที่่�มีีความทนทานสููงถึึง 500,000 รอบ
พร้้อมป้้องกัันฝุ่�น
่ เข้้าสู่่�เซนเซอร์์กล้้องโดยม่่านชััตเตอร์์ถููกตั้้�งค่่าให้้ปิิดทัันทีีเมื่่�อปิิด
กล้้อง นอกจากนี้้�ยัังสามารถเปิิดม่่านซััตเตอร์์ทิ้้�งไว้้เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดเสีียงรบกวนระหว่่าง
เปิิดเครื่่�อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระหว่่างการถ่่ายภาพแบบไร้้เสีียง

500,000
รอบ
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การถ่่ายภาพ
เคลื่่� อนไหว
บัั นทึึก 6K RAW 60p ภายในกล้้อง
บัั นทึึก 4K จาก 6K Oversampling
บัั นทึึกภาพเคลื่่�อนไหวแบบ HDR PQ
Canon Log 3 และ Cinema Gamut
การควบคุุมที่่�ยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัั บการถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหว
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การจััดการข้้อมููล
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บัันทึึก 6K RAW 60p ภายในกล้้อง
กล้้อง EOS R3 ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อขยายขอบเขตการถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหวและ
ได้้รับ
ั การพััฒนา เพื่่�อให้้ใช้้งานร่่วมกัับรุ่่�นที่่�เป็็นระดัับมืืออาชีีพอื่่�นๆ ได้้อย่่างราบรื่่�น
เพื่่�อตอบสนองความคาดหวััง ของการผลิิตภาพยนตร์์ โดย EOS R3 ใช้้ประโยชน์์
จากความสามารถอัันทรงพลัังของการบัันทึึก 6K RAW 12-บิิต 60p ด้้วยประสิิทธิิ
ภาพการถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหวคุุณภาพสููงที่่�ไม่่ครอปภาพ นอกจากนี้้� EOS R3 ยัังเป็็น
กล้้อง ยื่่�นหนึ่่�งที่่�ทรงพลััง ในเรื่่�องอายุุการใช้้งานของแบตเตอรี่่�ที่่�ยาวนานขึ้้�นจาก
ประจุุแบตเตอรี่่�ความจุุสููง

FHD

4K
6K
ฟุุตเทจ 6K บัันทึึกข้้อมููลที่่� 6000 x 3164 พิิกเซล มีีความยืืดหยุ่่�นสููงในการนำำ�ไฟล์์
ไปตััดต่่อแก้้ไขภายหลััง ช่่วยให้้มีีอิิสระในการสร้้างสรรค์์ชิ้้�นงานสููงสุุด ไม่่ว่่าจะเป็็น
การแพน การครอป และการซููม โดยไม่่สููญเสีียคุุณภาพของไฟล์์ภาพ ด้้วยฟัังก์์ชััน
6K Frame Grab ทำำ�ให้้กล้้อง EOS R3 สามารถแยกเฟรมเดี่่�ยวออกเป็็น ภาพนิ่่�ง
ความละเอีียดสููงถึึงประมาณ 19 เมกะพิิกเซล
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บัันทึึก 4K จาก 6K oversampling
หััวใจสำำ�คััญของกล้้อง EOS R3 นั้้�นอยู่่�ที่่�ระบบประมวลผลภาพ DIGIC X ช่่วยให้้
สามารถติิดตามวััตถุุ และประสิิทธิิภาพของระบบออโต้้โฟกััส ได้้อย่่างแม่่นยำำ�เมื่่�อ
บัันทึึกที่่� 6K 60p และ 4K 120p การบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหวด้้วยอััตราเฟรมเรตสููงที่่�
4K UHD 120p ช่่วยให้้ได้้ภาพสโลว์์โมชัันที่่�น่่าประทัับในทุุกเฟรม และเมื่่�อเลืือกรููปแบบ
การบัันทึึกที่่� 4K DCI 60p ข้้อมููลที่่�ได้้จะมากจากการบีีบอััดไฟล์์ข้้อมููลของ 6K จึึง
มอบคุุณภาพที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ด้้วยขอบภาพที่่�นุ่่�มนวลกว่่า โอกาสเกิิดเมอเรน้้อยลง
ความผิิดเพี้้�ยนของสีีและสััญญาณรบกวนก็็น้้อยลง นอกจากนี้้� EOS R3 ยัังมีีความ
เร็็วในการอ่่านข้้อมููลของ 4K 60p อยู่่�ที่่�ประมาณ 1.6 เท่่า ซึ่่�งเร็็วกว่่ากล้้อง EOS-1D
X Mark III อีีกทั้้�งยัังลดอาการภาพล้้มได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

6K BAYER

6K G

6K R

6K B

6K DATA

4K
4K DCI (60p/30p)

4K UHD (60p/30p)

4096 × 2160
6K oversampling
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บัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหวแบบ HDR PQ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านการผลิิตสื่่�อที่่�เฉพาะเจาะจง เช่่น การรายงานข่่าว
หรืือโครงการที่่�มีีกำ�ำ หนดเวลาจััดส่่งที่่�สั้้�น โหมดบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหวแบบ HDR PQ
สามารถผลิิตงานวิิดีีโอที่่�ให้้ช่่วงความสว่่างที่่�สููงขึ้้�น ช่่วงโทนสีีที่่�กว้้างขึ้้�น และช่่วงสีีที่่�
กว้้างขึ้้�น ฟุุตเทจที่่�ได้้คืือ 4:2:2 10-บิิต เหมาะสำำ�หรัับการนำำ�ไปแก้้ไข ในการไล่่ระดัับสีี
เพีียงเล็็กน้้อยหรืือไม่่มีีเลย และสามารถแก้้ไขได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อการรัับชมที่่�
รวดเร็็ว เพิ่่�มความสะดวกให้้สามารถใช้้โปรไฟล์์ภาพสำำ�เร็็จรููป เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนการ
แสดงผลงานของวิิดีีโอ โหมด HDR PQ ยัังทำำ�งานได้้อย่่างไร้้ที่่�ติิสำำ�หรัับการเล่่นภาพ
วิิดีีโอบนทีีวีีและแอปพลิิเคชัันสื่่�อต่่างๆ ที่่�รองรัับ HDR Mark III อีีกทั้้�งยัังลดอาการ
ภาพล้้มได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

SDR

HDR
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Canon Log 3 และ Cinema Gamut
EOS R3 รองรัับ Canon Log 3 ซึ่่�งใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายในระบบ Cinema EOS โดย
Canon Log 3 มีีโอกาสที่่�จะเกิิดส่่วนที่่�สว่่างจ้้าน้้อยกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ แกมม่่า
ของ Canon Log ให้้โทนสีีที่่�สมบููรณ์์แบบจากการเรนเดอร์์อย่่างแม่่นยำำ�สำำ�หรัับฉากที่่�
มีีความเปรีียบต่่างแสงสููง ไม่่เพีียงแค่่รองรัับช่่วงสีีมาตรฐาน BT.709 และ BT.2020
แต่่ยัังรองรัับ Cinema Gamut ด้้วย จึึงทำำ�ให้้สามารถนำำ�ไฟล์์วิิดีีโอจากกล้้อง EOS 3
ไปใช้้ร่่วมกัับกล้้อง Cinema EOS อื่่�นๆ ได้้

C-Log 3 ไม่่เกรดสีี
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การควบคุุมที่่�ยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัับการถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหว
ด้้วยความต้้องการของคอนเทนต์์วิิดีีโอที่่�เพิ่่�มขึ้้�น บริิษััทผู้้�ผลิิตขนาดเล็็กและผู้้�ผลิิต
คอนเทนต์์แต่่ละราย จะพบกัับความสามารถอัันน่่าทึ่่�งของระบบโฟกััสอััตโนมััติิบน
กล้้อง EOS R3 ที่่�มีีประโยชน์์เป็็นอย่่างมาก ด้้วยพลัังการขัับเคลื่่�อนโดยระบบ Dual
Pixel CMOS AF II และระบบโฟกััสอััตโนมััติิ EOS iTR (การตรวจติิดตามและการรัับ
รู้้�อััจฉริิยะ) ให้้คุุณสามารถสร้้างคอนเทนต์์ภาพยนตร์์ที่่�ยอดเยี่่�ยม กัับทีีมงานกลุ่่�ม
เล็็กๆ หรืือแม้้แต่่เมื่่�อถ่่ายเพีียงคนเดีียว
การติิดตามวััตถุุที่่�เชื่่�อถืือได้้
กล้้อง EOS R3 มีีระบบควบคุุมการคาดเดาขั้้�นสููง ในอััลกอริิธึึมของระบบ
โฟกััสอััตโนมััติสำ
ิ ำ�หรัับการถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหว สามารถตรวจติิดตามวััตถุุ
ต่่างๆ ทั้้�งมนุุษย์์ สััตว์์ และยานพาหนะ ได้้อย่่างแม่่นยำำ� ทำำ�ให้้คุุณมีีอิิสระใน
การจััดเฟรมภาพและการเล่่าเรื่่�องที่่�ดีีขึ้้�น

ระบบโฟกััสอััตโนมััติิในมนุุษย์์
(People Priority AF)

ระบบโฟกััสอััตโนมััติิในสััตว์์
(Animal Priority AF)

ระบบโฟกััสอััตโนมััติิในยานพาหนะ
(Vehicle Priority AF)

ช่่วงความไวของออโต้้โฟกััสที่่�กว้้าง
ด้้วยขีีดจำำ�กััดความสว่่างต่ำำ�ถึึ
� ง EV -4.5* กล้้อง EOS R3 จึึงสามารถจัับโฟกััสได้้
อย่่างแม่่นยำำ�แม้้ในฉากที่่�มืืดมาก

สภาพแสงน้้อย

การจำำ�ลองด้้วยแสง

*เมื่่�อใช้้เลนส์์ f/1.2 ภายใต้้เงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�: จุุดโฟกััสกลางภาพ, อุุณหภููมิิห้้อง, ระบบโฟกััสอััตโนมััติิแบบครั้้�งเดีียว, ISO 100,
ถ่่ายภาพต่่อเนื่่�อง 29.97 เฟรมต่่อวิินาทีี โดยตั้้�งค่่าการแสดงผลเป็็นโหมดประหยััดพลัังงาน สิ่่�งนี้้�ใช้้ไม่่ได้้กัับเลนส์์ RF ที่่�มีีการ
เคลืือบ DS (Defocus Smoothing)
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รองรัับการโฟกััสแบบแมนนวล
กล้้อง EOS R3 ทำำ�ให้้การโฟกััสแบบแมนนวล เป็็นเรื่่�องง่่ายด้้วยฟัังก์์ชัันตััวช่่วย
เช็็คระยะโฟกััส (Focus Guide) ซึ่่�งแสดงข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์ว่่าตำำ�แหน่่งโฟกััสอยู่่�
ด้้านหน้้าหรืือด้้านหลัังของวััตถุุที่่�ต้้องการ

การเน้้นสีีโฟกััสแบบแมนนวล (Manual Focus Peaking) เป็็นอีีกหนึ่่�งตััวช่่วยใน
การโฟกััสที่่�สะดวกซึ่่�งใช้้เส้้นขอบสีีแบบดิิจิิตอลเพื่่�อระบุุองค์์ประกอบทั้้�งหมดของ
ฉากที่่�อยู่่�ในโฟกััส เครื่่�องมืือทั้้�งสองช่่วยเข้้าการโฟกััสแบบแมนนวล และช่่วยให้้
คุุณโฟกััสได้้แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�นG

Zebra Display
เพื่่�อการแสดงค่่าแสงที่่�แม่่นยำำ�ระหว่่างการถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหว Zebra Display
จะวางรููปแบบลายแถบไว้้บนพื้้�นที่่�ที่่�เปิิดรัับแสงมากเกิินไปเพื่่�อให้้มองเห็็นได้้ง่่าย
ผ่่านช่่องมองภาพอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (EVF) หรืือหน้้าจอแอลซีีดีี ระบบสััมผััสแบบ
ปรัับหมุุนได้้ นัักถ่่ายวิิดีีโอสามารถปรัับค่่าแสงที่่�จำำ�เป็็น ได้้อย่่างรวดเร็็ว และมีี
ประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในการถ่่ายภาพตััวแบบที่่�เป็็นมนุุษย์์
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การเชื่่� อมต่่อและ
การจััดการข้้อมููล
Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth และ GPS ในตัั ว
รองรัั บอีเี ทอร์์เน็็ต และ LAN แบบสาย
image.canon
Mobile File Transfer (MFT)
การเชื่่�อมต่่อ USB-C
ช่่องแฟลชมััลติิฟัง
ั ก์์ชัั น
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Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth และ GPS ในตััว
ถ่่ายโอนข้้อมููลของคุุณทำำ�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาด้้วยความเร็็วสููงผ่่าน Wi-Fi
5GHz/2.4GHz ในตััว สามารถควบคุุมการถ่่ายภาพระยะไกลและถ่่าย
โอนไฟล์์แบบไร้้สายไปยัังสมาร์์ทโฟนหรืือแท็็บเล็็ตได้้อย่่างง่่ายดายผ่่าน
แอปฯ Camera Connect และ Digital Photo Professional (DPP)
Express ของแคนนอน กล้้อง EOS R3 รองรัับ Wi-Fi Protected
Access 3 (WPA3) ปกป้้องข้้อมููลจากความเสีียหายระหว่่างกระบวน
การถ่่ายโอนไฟล์์ บลููทููธพลัังงานต่ำำ�� (BLE) ช่่วยให้้จัับคู่่�กัับขั้้�วต่่อได้้ง่่าย
เพื่่�อลดการใช้้พลัังงาน

GPS ในตััวช่่วยเพิ่่�มความคล่่องตััว ในการจััดระเบีียบไฟล์์ โดยการบัันทึึกสถานที่่�ถ่่าย
ภาพและข้้อมููลเมตาที่่�ประสานงานตามเขตเวลา รองรัับ GLONASS และ QZSS (ระบบ
ดาวเทีียม Quasi-Zenith)
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รองรัับอีีเทอร์์เน็็ต และ LAN แบบสาย
EOS R3 กล้้องมิิเรอร์์เลสตระกููล EOS รุ่่�นแรกที่่�มีีพอร์์ตอีีเธอร์์เน็็ตในตััว มีีความ
สามารถในการถ่่ายโอนไฟล์์ผ่่าน LAN แบบสายความเร็็วสููง ออกแบบมาเพื่่�อการใช้้
งานระดัับมืืออาชีีพ โดย LAN แบบสาย รุ่่�น 1000BASE-T รองรัับ FTP , FTPS,
SFTP และ LAN การตรวจสอบสิิทธิ์์� เพื่่�อให้้ถ่่ายโอนไฟล์์ RAW หรืือวิิดีีโอขนาดใหญ่่
ที่่�มีีความละเอีียดสููงได้้อย่่างเสถีียร และปลอดภััยด้้วยการรองรัับเพิ่่�มเติิมของ Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) และ LAN ที่่�ตรวจสอบสิิทธิ์์� (IEEE 802.1X) กล้้อง
EOS R3 จึึงมีีความปลอดภััย และการปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐานความปลอดภััย ระดัับ
สากลที่่�สื่่�อมวลชน องค์์กรสาธารณะ และงานขนาดใหญ่่กำำ�หนด

พอร์์ตอีีเธอร์์เน็็ต
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image.canon
EOS R3 ใช้้งานได้้กัับ image.canon ซึ่่�งเป็็นบริิการพื้้�นที่่� เก็็บข้้อมููลบนคลาวด์์ที่่�
ให้้การเชื่่�อมต่่อระหว่่างอุุปกรณ์์ที่่�ยืืดหยุ่่�นเพื่่�อจััดการข้้อมููลภาพของคุุณ ได้้รัับการ
ออกแบบมาเพื่่�อส่่งต่่อข้้อมููลภาพต้้นฉบัับโดยอััตโนมััติิจากกล้้องไปยัังคอมพิิวเตอร์์
อุุปกรณ์์ และบริิการของบริิษััทอื่่�นๆ ที่่�รองรัับ ช่่วยให้้คุุณได้้รัับความสะดวกจากการ
จััดเก็็บบนคลาวด์์ในขณะเดิินทาง

บริิการของ
บริิษััทอื่่�นๆ

บริิการของ
บริิษััทอื่่�นๆ

EOS R3

เราเตอร์์/AP

โอนถ่่ายอััตโนมััติิ
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Mobile File Transfer (MFT)
เมื่่�อจัับคู่่�กัับแอปฯ Mobile File Transfer (MFT)* กัับกล้้อง EOS R3 ทำำ�
ให้้การถ่่ายโอนภาพจากกล้้องไปยัังสมาร์์ทโฟนผ่่านการเชื่่�อมต่่อแบบสาย (USB-C)
หรืือไร้้สาย (Wi-Fi) ซึ่่�งไฟล์์จะถููกส่่งไปยัังเซิิร์์ฟเวอร์์ระยะไกลอย่่างรวดเร็็วผ่่านเครืือ
ข่่ายสััญญาณมืือถืือ 5G ของสมาร์์ทโฟน สามารถเลืือกโหมดการถ่่ายโอนข้้อมููลได้้
3 โหมด (การถ่่ายโอนอััตโนมััติิ การถ่่ายโอนแบบเลืือก หรืือการถ่่ายโอนด้้วยตััว
กรอง) ซึ่่�งเหมาะกัับขั้้�นตอนหลัังการถ่่ายภาพของคุุณเป็็นอย่่างมาก สามารถเพิ่่�ม
และแก้้ไขข้้อมููลเมตาของ IPTC เช่่น ข้้อมููลชื่่�อและใบอนุุญาต หรืือเพิ่่�มการบัันทึึก
เสีียงลงในรููปภาพที่่�เลืือก

สนามกีีฬา

กล้้อง

อุุปกรณ์์ 5G

• เพิ่่�มและแก้้ไขข้้อมููลเมตาของ IPTC
• เพิ่่�มการบัันทึึกเสีียง

สถานีีฐาน 5G

เครืือข่่ายหลััก 5G

เซิิร์์ฟเวอร์์
ห้้องข่่าว
* EOS R3 รุ่่�นที่่�รองรัับ จะวางจำำ�หน่่ายในปลายเดืือนมกราคม 2565 ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับการเปลี่่�ยนแปลงของการพััฒนา
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การเชื่่�อมต่่อ USB-C
อิินเทอร์์เฟซของ USB-C ในกล้้อง EOS R3 ช่่วยให้้สามารถ เชื่่�อมต่่อกัับโทรศััพท์์
iOS* และ Android สำำ�หรัับการเชื่่�อมต่่อ MFT และถ่่ายโอนไฟล์์ JPEG/MP4 ได้้เร็็วขึ้้�น
พอร์์ต USB-C ยัังอำำ�นวยความสะดวกในการชาร์์จภายนอกด้้วยพาวเวอร์์แบงค์์หรืือ
แบตเตอรี่่�สำำ�รองที่่�รองรัับการจ่่ายพลัังงาน (PD) และมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการ
ถ่่ายภาพกลางแจ้้งเป็็นเวลานานซึ่่�งไม่่มีีจุุดชาร์์จไฟฟ้้ากระแสสลัับ

การเชื่่�อมต่่อ USB-C

*การถ่่ายโอนด้้วยสายไปยัังโทรศััพท์์ iOS ต้้องใช้้สายเคเบิิลแยกต่่างหากที่่�เข้้ากัันได้้กัับการสื่่�อสาร
แผนภาพเพื่่�อประกอบในการอธิิบายเท่่านั้้�น

สารบััญ

05 การเชื่่�อมต่่อ
และการจััดการข้้อมููล

05 การเชื่่�อมต่่อและการจััดการข้้อมููล

ช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชััน (Multi-function Shoe)
EOS R3 มาพร้้อมกัับช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชัันแบบใหม่่ที่่�เพิ่่�มการใช้้งานนอกเหนืือจาก
การถ่่ายภาพโดยใช้้แฟลช ช่่องแฟลชใหม่่นี้้�ได้้รัับการออกแบบสำำ�หรัับการเชื่่�อมต่่อการ
สื่่�อสารความเร็็วสููงขั้้�นสููงกัับกล้้อง และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นขั้้�วต่่อใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มพลัังงานให้้
อุุปกรณ์์เสริิมที่่�ติิดอยู่่�กัับตััวกล้้อง ด้้วยช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชัันนี้้�ทำ�ำ ให้้ EOS R3
สามารถใช้้งานร่่วมกัับอุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับวิิดีีโอและความสามารถด้้านเครืือข่่ายได้้
มากขึ้้�น เช่่น ไมโครโฟนดิิจิิทััลและอุุปกรณ์์เชื่่�อมต่่อสมาร์์ทโฟน

ช่่องแฟลชมััลติิฟัง
ั ก์์ชััน
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การออกแบบและ
การยศาสตร์์
ขนาดและการออกแบบ
โครงสร้้างจากแมกนีีเซีียมอััลลอยด์์
ป้้องกัั นฝุ่่นและละอองน้ำำ
�
��
การยศาสตร์์ของกล้้อง
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14.26cm

8.72cm

15cm

ขนาดและการออกแบบ
ออกแบบมาเพื่่�อมอบความสามารถในการใช้้งาน และความน่่าเชื่่�อถืือระดัับท็็อปสุุด
ของมืืออาชีีพ เช่่นเดีียวกัับรุ่่�นเรืือธงในตระกููล EOS-1D X ซึ่่�งกล้้อง EOS R3 มีีการ
ออกแบบที่่�คล้้ายคลึึงกััน แต่่สั้้�นกว่่าประมาณ 15% และเบากว่่า EOS-1D X Mark III
ถึึง 30% ด้้วยขนาดที่่�เล็็กกะทััดรััดที่่� 14.26 ซม. (ส) x 15 ซม. (ย) x 8.72 ซม. (ล)
และน้ำำ��หนัักโดยประมาณ 1 กก.* โดย EOS R3 ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อการใช้้งานภาคสนาม
ที่่�หนัักหน่่วงและจริิงจััง

การเปรีียบเทีียบ

น้ำ�หนัก

น้ำ�หนัก

1,440 กรัม

1015 กรัม
โดยประมาณ
สั้นลง 15%
เบากว่า 30%

EOS R3

EOS-1D X MARK III

*รวมแบตเตอรี่่�และการ์์ด
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โครงสร้้างจากแมกนีีเซีียมอััลลอยด์์
กล้้อง EOS R3 มีีการป้้องกัันแรงกระแทกสููงเพื่่�อรองรัับทุุกสถานการณ์์ในการถ่่าย
ภาพ โครงสร้้างถููกสร้้างขึ้้�นด้้วยแมกนีีเซีียมอััลลอยด์์น้ำำ��หนัักเบาเพื่่�อความแข็็งแรง
และความทนทานสููงสุุด ตััวกล้้องยัังมีีการป้้องกัันแม่่เหล็็กไฟฟ้้า ที่่�ภายนอกของ
กล้้องอย่่างทั่่�วถึึง นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับการออกแบบให้้มีีเส้้นทางตััวนำำ�ความร้้อนเพื่่�อ
ช่่วยให้้กระจายความร้้อนระหว่่างการถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหวได้้ง่่ายขึ้้�น
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ชิ้้�นส่่วนการป้้องกััน
ชิ้้�นส่่วนที่่�มีีความแม่่นยำำ�สููง

ป้้องกัันฝุ่่�นและละอองน้ำำ��
สภาพอากาศและภููมิป
ิ ระเทศที่่�คาดเดาไม่่ได้้เป็็นสิ่่�งที่่�แม้้แต่่ช่า่ งภาพมืืออาชีีพก็ค
็ วบคุุม
ไม่่ได้้ ในการใช้้งานภายใต้้สถานการณ์์ที่่�สมบุุกสมบััน ด้้วยวิิศวกรรม และการสร้้าง
โครงสร้้างของกล้้อง EOS R3 จะถููกปิิดผนึึกด้้วยวััสดุุสำำ�หรัับป้้องกัันฝุ่่�นและละลอง
น้ำำ��ในบริิเวณที่่�เคลื่่�อนย้้ายได้้ ที่่�สำำ�คััญช่่วยลดโอกาสที่่�ฝุ่่�น และความชื้้�นจะซึึมผ่่านตััว
กล้้อง
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การยศาสตร์์ของกล้้อง
ด้้วยปุ่่�มควบคุุมอััจฉริิยะสองปุ่่�มและปุ่่�มควบคุุมมััลติิฟัังก์์ชัันสองปุ่่�ม สำำ�หรัับการปรัับ
แต่่งและการเข้้าถึึงที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นระหว่่างการถ่่ายภาพ กล้้อง EOS R3 ยัังมีีกริิปจัับแนว
ตั้้�งและแนวนอนสองด้้านที่่�มีีร่่องในการวางนิ้้�วแบบลึึก เพื่่�อความสบายในการถืือที่่�ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น
ปุ่่�มควบคุุมอััจฉริิยะ
(Smart Controllers)
คุุณสมบััติิใหม่่ที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับกล้้องมิิเรอร์์เลส
ในตระกููล EOS คืือ ปุ่่�มควบคุุมอััจฉริิยะ เป็็นทััช
แพด ที่่�มีีความละเอีียดอ่่อน ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
อุุปกรณ์์ออปติิคััล ช่่วยให้้คุุณควบคุุมพื้้�นที่่�ออ
โต้้โฟกััสขณะถ่่ายภาพได้้ และปุ่่�มนี้้�ยัังทำำ�งานได้้
รวดเร็็วขึ้้�นเป็็นสองเท่่าเมื่่�อเทีียบกัับการใช้้งาน
ปุ่่�ม AF-ON
ปุ่่�มควบคุุมมััลติิฟัังก์์ชััน
(Smart Controllers)
ปุ่่�มควบคุุมมััลติิฟัังก์์ชััน ช่่วยเพิ่่�มความแม่่นยำำ�
ในการวางตำำ�แหน่่งออโต้้โฟกััสของภาพ ให้้คุุณ
มีีอิิสระ ในการสลัับ และเลืือกระหว่่างจุุดออโต้้
โฟกััสหลายจุุดได้้อย่่างรวดเร็็ว

กริิปแนวตั้้�งและแนวนอน
พร้้อมร่่องวางนิ้้�วแบบลึึก
กริิปแนวตั้้�งและแนวนอน ช่่วยปรัับปรุุงประสบการณ์์การถ่่าย
ภาพของผู้้�ใช้้ โดยกล้้อง EOS R3 ให้้คุุณถ่่ายภาพในทิิศทาง
ใดก็็ได้้ พร้้อมร่่องวางนิ้้�วแบบลึึกด้้วยรููปแบบรอยบุ๋๋�มจากการ
ออกแบบที่่�วางนิ้้�วแบบลึึกจะสร้้างพื้้�นที่่�พื้้�นผิิวที่่�ใหญ่่ขึ้้�น ช่่วย
ให้้คุุณถืือกล้้องได้้กระชัับมืือและปลอดภััยโดยไม่่เมื่่�อยล้้า
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คุุณสมบััติิ
EVF ที่่�ดีีขึ้้�น
หน้้าจอ LCD ระบบสัั มผััสแบบปรัั บหมุุนได้้
ช่่องใส่่การ์์ดคู่่�
แบตเตอรี่่� LP-E19 และการชาร์์จ
ปุ่่�มเรืืองแสง
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EVF ที่่�ดีีขึ้้�น
พบกัับโลกแห่่งสีีสััน ความสวยงาม และความคมชััดผ่่านกล้้อง EOS R3 ด้้วยช่่อง
มองภาพอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แบบ OLED ความละเอีียดประมาณ 5.76 ล้้านจุุด พร้้อมอััต
ราเฟรมเรตในการแสดงผลสููงสุุด 120 เฟรมต่่อวิินาทีี และการตอบสนองที่่�รวดเร็็ว
ของ EVF ให้้ประสิิทธิิภาพความเร็็วสููง โดยลดเวลาหน่่วงระหว่่างการถ่่ายภาพต่่อ
เนื่่�องและแสดงภาพด้้วยอััตราเฟรมเรตที่่�สููงขึ้้�น
สร้้างมุุมมองที่่�เป็็นธรรมชาติิด้้วยฟัังก์์ชัันช่่วยจำำ�ลอง ด้้วยช่่องมองภาพออปติิคอล
(OVF) ที่่�มีีเทคโนโลยีี HDR และการตั้้�งค่่าความสว่่างอััตโนมััติิผสมผสานกัันเพื่่�อสร้้าง
จอภาพที่่�สวยงามและมีีความคมชััดสููงสุุด โดย EVF ให้้ความสมจริิงในความละเอีียด
สููงเพื่่�อเพิ่่�มพลัังให้้กัับฟีีเจอร์์ Eye Control AF สำำ�หรัับการใช้้งานออโต้้โฟกััสที่่�รอบ
ด้้าน

หน้้าจอ LCD ระบบสััมผััส
แบบปรัับหมุุนได้้
กล้้อง EOS R3 เป็็นกล้้องระดัับมืืออาชีีพตััวแรกที่่�
ผสานรวมหน้้าจอแอลซีีดีีระบบสััมผััสแบบปรัับหมุุน
ได้้ โดยจอแสดงผลเป็็นจอแอลซีีดีีแบบ Clear View II
ความละเอีียดสููงที่่�มีีขนาดประมาณ 4.15 ล้้านจุุด
ซึ่่�งเป็็นแอลซีีดีีที่่�มีีความละเอีียดสููงสุุด ในกล้้องทุุก
รุ่่�นของแคนนอน ช่่วยให้้สามารถควบคุุมได้้อย่่าง
รวดเร็็ว และถ่่ายภาพได้้อย่่างยืืดหยุ่่�นจากมุุมสููง
หรืือต่ำำ��ทั้้�งในแนวนอนและแนวตั้้�ง
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ช่่องใส่่การ์์ดคู่่�
ขยายศัักยภาพของทุุกการถ่่ายภาพด้้วยพื้้�นที่่�จััดเก็็บข้้อมููลความจุุขนาดใหญ่่ของ
EOS R3 พร้้อมช่่องใส่่การ์์ดคู่่� ช่่องเสีียบเมมโมรี่่�การ์์ดที่่�รองรัับการ์์ด CFexpress
Type-B รุ่่�นล่่าสุุดและการ์์ด SD
การ์์ด CFexpress ช่่วยให้้ถ่่ายโอนข้้อมููลจากกล้้องไปยัังการ์์ดได้้รวดเร็็วขั้้�นสุุดโดย
มีีบััฟเฟอร์์กล้้องเพีียงพอ สำำ�หรัับการบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหวระดัับ 6K RAW และ
ภาพถ่่ายด้้วยความเร็็วสููงสุุด 30 เฟรมต่่อวิินาทีี อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถ
บัันทึึกไฟล์์สกุุล MP4 ที่่�เหมืือนกัันในคุุณภาพ 4K หรืือ FHD บนการ์์ดทั้้�งสองได้้
พร้้อมกัันเพื่่�อสำำ�รองข้้อมููล เมื่่�อบัันทึึกภาพดคลื่่�อนไหวในรููปแบบไฟล์์ RAW บน
การ์์ด CFexpress จะสามารถบัันทึึกข้้อมููลที่่�คล้้ายกัันในรููปแบบ 4K บนการ์์ด SD ได้้
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แบตเตอรี่่� LP-E19
และการชาร์์จ
กล้้อง EOS R3 ใช้้แบตเตอรี่่�ลิิเธีียมไอออนความจุุสููงรุ่่�น
LP-E19 (10.8V/2700mAh) เช่่นเดีียวกัับกล้้อง EOS1D X Mark III ซึ่่�งสามารถถ่่ายภาพ ได้้ถึึง 860 ภาพ*
ต่่อการชาร์์จหนึ่่�งครั้้�ง ในสถานการณ์์ที่่�แบตเตอรี่่�หมด
และไม่่สามารถชาร์์จแบตเตอรี่่�ได้้เพีียงเพิ่่�มพลัังด้้วยพาว
เวอร์์แบงค์์ หรืือแบตเตอรี่่�สำำ�รองที่่�รองรัับการจ่่ายพลััง
งาน ผ่่านพอร์์ต USB-C ของ EOS R3** เป็็นวิิธีีทาง
เลืือกในการจ่่ายพลัังงาน
*ใช้้หน้้าจอแอลซีีดีีที่่�อุุณหภููมิิห้้อง (23°C/73°F) ด้้วยโหมดประหยััดพลัังงาน
**ต้้องใช้้สาย USB-C กัับ USB-C ที่่�เข้้ากัันได้้

ปุ่่�มเรืืองแสง
ในกล้้อง EOS R3 มีีปุ่่�มเรืืองแสงแบบเดีียวกัันกัับกล้้อง EOS-1D X Mark III ซึ่่�ง
ช่่วยให้้เลืือกเมนููและเล่่นภาพได้้ง่่ายขึ้้�นเมื่่�อถ่่ายภาพในที่่�มืืด
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เลนส์์และอุุปกรณ์์เสริิม
ระบบ EOS R System และเลนส์์ RF
RF14-35mm f/4L IS USM
RF16mm f/2.8 STM
RF100mm f/2.8L Macro IS USM
RF100-400mm f/5.6-8 IS USM
RF400mm f/2.8L IS USM
RF600mm f/4L IS USM
ไมโครโฟนสเตอริิโอแบบดิิจิทั
ิ ัลเต็็มรููปแบบ รุ่่�น DM-E1D
Speedlite Transmitter ST-E10
อะแดปเตอร์์ช่อ
่ งแฟลชมััลติิฟัง
ั ก์์ชัั น รุ่่�น AD-E1
อะแดปเตอร์์ Smartphone Link AD-P1
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ระบบ EOS R System

คิิดใหม่่ สร้้างใหม่่ ค้้นพบสิ่่�งใหม่่
EOS R SYSTEM ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นจากแนวคิิดของ "การปฏิิวััติิ" ด้้วยแรงผลัักดัันสู่่�
ความเป็็นเลิิศด้้านออปติิคอลที่่�เหนืือขอบเขตของนวััตกรรม สร้้างขึ้้�นสำำ�หรัับครีี
เอเตอร์์ที่่�แสวงหาความสมบููรณ์์แบบในทุุกๆ ภาพที่่�ต้้องการเทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุุด
โดยเฉพาะ ด้้วยเซนเซอร์์ฟููลเฟรมเพื่่�อการจัับภาพความเร็็วสููง และคุุณภาพสููง
พร้้อมการยศาสตร์์ที่่�ยอดเยี่่�ยม เมาท์์ RF ที่่�พลิิกเกมมาพร้้อมกัับกลุ่่�มเลนส์์ RF
สุุดเอ็็กซ์์คลููซีีฟ ตั้้�งแต่่เลนส์์ซููมสำำ�หรัับมืืออาชีีพในระดัับโลกไปจนถึึงเลนส์์คอม
แพคสำำ�หรัับการถ่่ายภาพ และผู้้�ใช้้ทุุกประเภท ด้้วยระบบเลนส์์ที่่�ครอบคลุุม
อุุปกรณ์์ขยายระยะเลนส์์ และเมาท์์อะแดปเตอร์์ ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้รายใหม่่ได้้สััมผััสกัับ
โลกของเลนส์์ EF และ EF-S ในขณะที่่�อุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับการถ่่ายวิิดีีโอรุ่่�นใหม่่
จะช่่วยขยายขอบเขตความเป็็นไปได้้ ในการถ่่ายภาพของระบบ EOS R System
เพื่่�อประกาศยุุคใหม่่ของความคิิดสร้้างสรรค์์
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ปฏิิวััติิวงการด้้วยเลนส์์ RF
นัับตั้้�งแต่่เปิิดตััวเมาท์์ RF แคนนอนได้้ออกแบบและพััฒนาเลนส์์ RF ที่่�หลาก
หลายสำำ�หรัับกล้้องในระบบ EOS R System โดยเฉพาะตั้้�งแต่่เลนส์์มุุมกว้้าง
พิิเศษถึึงเลนส์์มาตรฐาน ซุุปเปอร์์เทเลโฟโต้้ ไปจนถึึงเลนส์์มาโคร ช่่วงเลนส์์
RF ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ให้้ประสิิทธิิภาพที่่�เหนืือกว่่าและคุุณภาพของภาพใน
ทุุกความพยายามในสร้้างสรรค์์

รายการเลนส์์ RF ทั้้�งหมด (ณ เดืือนกัันยายน 2564) สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับเลนส์์ โปรดเยี่่�ยมชมบนเว็็บไซต์์อย่่างเป็็น
ทางการของแคนนอน
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RF14-35mm f/4L IS USM
RF14-35mm f/4L IS USM เป็็นเลนส์์ซููมกว้้างพิิเศษ มาพร้้อมความอเนก
ประสงค์์ที่่�มีีค่่ารููรัับแสงคงที่่�ที่่� f/4 ด้้วยมีีการออกแบบขั้้�นสููงด้้านออปติิคอล
และอััตราขยายภาพ 0.38 เท่่า รููปร่่างเพรีียวบาง กะทััดรััด พกพาสะดวกสำำ�
หรัับการถ่่ายภาพโดยมืือถืือถ่่าย ให้้มุุมมองภาพที่่�กว้้างขึ้้�นที่่� 14 มม. เป็็นตััว
เลืือกที่่�ดีีสำำ�หรัับการถ่่ายภาพทิิวทััศน์์ ธรรมชาติิ และสถาปััตยกรรม

14mm · f/11 · 30s · ISO 100
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RF16mm f/2.8 STM
สิ่่�งมหััศจรรย์์ทางวิิศวกรรม เลนส์์มุุมกว้้างพิิเศษ RF16mm f/2.8 STM มีีค่่า
รููรัับแสงขนาดใหญ่่ในราคาที่่�น่่าดึึงดููใจสำำ�หรัับช่่างภาพทุุกคน เลนส์์ได้้รัับการ
ออกแบบอย่่างชาญฉลาดเพื่่�อรัักษาประสิิทธิิภาพในรููปทรงที่่�กะทััดรััด โดยมีี
ขนาดและน้ำำ��หนัักเกืือบเท่่ากัันกัับ RF50mm f/1.8 STM เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
เลนส์์มุุมกว้้าง f/2.8 อื่่�นๆ เช่่น EF14mm f/2.8L II USM และ RF16mm f/2.8
STM นั้้�นเบากว่่าเกืือบ 4 เท่่า
เลนส์์มีีอััตราขยายภาพ 0.26 เท่่า โดยมีีระยะโฟกััสใกล้้สุุดที่่� 0.13 ม. ทำำ�ให้้เหมาะ
อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการถ่่ายภาพใต้้น้ำำ�� และค่่ารููรัับแสงขนาด f/2.8 ยัังให้้ภาพถ่่าย
ดาราศาสตร์์ที่่�น่่าอััศจรรย์์อีีกด้้วย

16mm · f/9 · 1/500 sec · ISO 400
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RF100mm f/2.8L Macro IS USM
RF100mm f/2.8L Macro IS USM ในฐานะที่่�เป็็นเลนส์์มาโครเทเลโฟโต้้ตััวแรก
ของโลกที่่�มีีอััตราขยายการถ่่ายภาพสููงสุุด 1.4 เท่่า มีีวงแหวนควบคุุมความ
คลาดเคลื่่�อนทรงกลม (Spherical Aberration control ring) เพื่่�อปรัับโบเก้้ใน
การแต่่งภาพถ่่ายด้้วยเอฟเฟกต์์ของโฟกััสที่่�นุ่่�มนวล ทำำ�ให้้เป็็นเลนส์์ในอุุดมคติิ
สำำ�หรัับการถ่่ายภาพบุุคคล ด้้วยมอเตอร์์ Dual Nano USM ในตััว ทำำ�ให้้การออ
โต้้โฟกััสมีีความราบรื่่�นและแม่่นยำำ� ให้้สััญญาณรบกวนจากการทำำ�งานน้้อยที่่�สุุด
โดยเลนส์์ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อขจััดปััญหาการขยายขนาดของวััตถุุจากการ
โฟกััสในวิิดีีโอและภาพนิ่่�ง

100mm · f/3.5 · 1/8000 sec · ISO 3200
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RF100-400mm f/5.6-8 IS USM
RF100-400mm f/5.6-8 IS USM มีีน้ำำ��หนัักเบา พร้้อมระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหว
แบบเนทีีฟที่่� 5.5 สต็็อป และเพิ่่�มเป็็น 6 สต็็อปเมื่่�อจัับคู่่�กัับกล้้อง ที่่�มีีระบบกัันสั่่�น
ในตััวกล้้อง (In-Body IS) ด้้วยน้ำำ��หนัักเพีียง 635 กรััม จึึงเบากว่่า EF100 400mm f/4.5-5.6L IS II USM ประมาณ 60% นอกจากนี้้� ยัังใช้้งานได้้ดีีกัับทั้้�ง
Extender RF 1.4x และ RF 2x ด้้วยความสามารถในการขยายทางยาวโฟกััส
สููงสุุด 800 มม. เลนส์์นี้้�จึึงเหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการถ่่ายภาพสััตว์์ป่่า

400mm · f/8 · 1/25 sec · ISO 1600

สารบััญ

08 เลนส์์และ
อุุปกรณ์์เสริิม

08 เลนส์์และอุุปกรณ์์เสริิม

RF400mm f/2.8L IS USM
เลนส์์ซุุปเปอร์์เทเลโฟโต้้ RF400mm f/2.8L IS USM สร้้างขึ้้�นสำำ�หรัับกล้้องเมาท์์
RF ที่่�ให้้ประสิิทธิิภาพในสภาพแสงน้้อยที่่�ยอดเยี่่�ยมด้้วยรููรัับแสง f/2.8 ที่่�รวดเร็็ว
และระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหวแบบออปติิคััล รัับประกัันความคมชััดของออโต้้
โฟกััสขั้้�นสููงและการติิดตามที่่�แม่่นยำำ�บนวััตถุุที่่�เคลื่่�อนที่่�รวดเร็็ว สำำ�หรัับการถ่่าย
ภาพสััตว์์ป่่าและกีีฬา พร้้อมให้้คุุณภาพของภาพที่่�น่่าทึ่่�ง

400mm · f/5.6 · 1/4000 sec · ISO 400
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RF600mm f/4L IS USM
ในฐานะที่่�เป็็นเลนส์์ท็็อปฟอร์์ม RF600mm f/4L IS USM เป็็นเลนส์์ซููเปอร์์เทเล
โฟโต้้ที่่�ให้้คุุณภาพของภาพที่่�น่่าทึ่่�ง สำำ�หรัับการถ่่ายภาพกีีฬาและสััตว์์ป่่า ด้้วย
ระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหวสููงสุุด 5.5 สต็็อปและการโฟกััสที่่�รวดเร็็วเป็็นพิิเศษได้้
ภาพที่่�ใสและคมชััดในขณะที่่�รัักษาช่่วงเวลาสำำ�คััญไว้้ได้้ทัันท่่วงทีี ตััวเลนส์์ถููก
เคลืือบด้้วยสารสีีขาวเพื่่�อป้้องกัันความร้้อนและโครงสร้้างที่่�ทนทานในแบบตระ
กููล L เพื่่�อให้้ทนทานต่่อการใช้้งานระดัับมืืออาชีีพอย่่างหนัักหน่่วง เลนส์์นี้้�จะ
ช่่วยให้้คุุณถ่่ายภาพกลางแจ้้งได้้อย่่างมั่่�นใจ

600mm · f/4 · 1/1000 sec · ISO 800
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ไมโครโฟนสเตอริิโอแบบดิิจิิทััล
เต็็มรููปแบบ รุ่่�น DM-E1D
ไมโครโฟนดิิจิิทััลรุ่่�นใหม่่ที่่�ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่่�อ
ทำำ�งานร่่วมกัับช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชััน (Multi-function
Shoe) ของ EOS R3 มีีเป้้าหมายที่่�จะยกระดัับการถ่่าย
วิิดีีโอไปอีีกระดัับ โดยช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชัันทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นแหล่่งจ่่ายพลัังงานและลิิงค์์การสื่่�อสารขั้้�นสููงสำำ�หรัับ
การส่่งสััญญาณเสีียงจากไมโครโฟน วิิธีีการนี้้�ช่่วยให้้การออกแบบไม่่ต้้องใช้้
แบตเตอรี่่�และสายเคเบิิล ลดความเสี่่�ยงที่่�แบตเตอรี่่�จะหมดหรืือการถอดสาย
เคเบิิลโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ สามารถเลืือการทำำ�งานของไมค์์ได้้สามทิิศทาง ช็็อทกััน,
90 องศา และ120 องศา การตั้้�งค่่าทั้้�งหมดทำำ�ได้้ผ่่านเมนููกล้้องและมีีปุ่่�มเมนูู
เฉพาะที่่�ด้้านหลัังไมโครโฟนเพื่่�อเรีียกใช้้งานหน้้าการตั้้�งค่่าไมโครโฟนบนเมนูู
กล้้องทัันทีี

ตััวไมโครโฟน

IC
ช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชััน
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Speedlite Transmitter ST-E10
เครื่่�องส่่งสััญญาณ Speedlite Transmitter ST-E10 ไร้้
สายแบบใช้้คลื่่�นวิิทยุุรุ่่�นใหม่่ ได้้รัับการพััฒนาฟัังก์์ชัันส่่วน
ใหญ่่จากรุ่่�นก่่อนนั่่�นคืือ ST-E3-RT แต่่มีีขนาดเล็็กกว่่ามาก
เบากว่่าประมาณ 56% ได้้ปรัับปรุุงการสื่่�อสารระหว่่าง
Speedlite หลายตััว ด้้วยระยะการส่่งข้้อมููลสููงสุุด 30 เมตร ในทุุกมุุม สามารถ
ควบคุุมแฟลชได้้สููงสุุด 5 กลุ่่�ม หรืือ15 ตััวผ่่านเครื่่�องส่่งสััญญาณเครื่่�องเดีียว
นอกจากนี้้� ยัังรองรัับแฟลชรุ่่�น E-TTL II แฟลชแบบแมนนวล ไฟแฟลช และการวััด
แสงแฟลชภายนอก โดย ST-E10 มีีการออกแบบที่่�ไม่่ต้้องใช้้แบตเตอรี่่�และมีีปุ่่�มเมนูู
เข้้าถึึงด่่วนแบบเดีียวกััน DM-E1D สำำ�หรัับการปรัับตั้้�งค่่าในทัันทีี การตั้้�งค่่าแฟลช
ไร้้สายสามารถทำำ�ได้้ผ่่านแอปฯ Camera Connect ของแคนนอน โดยไม่่ต้้องสััมผััส
กล้้องหรืือแฟลช

สารบััญ

08 เลนส์์และ
อุุปกรณ์์เสริิม

08 เลนส์์และอุุปกรณ์์เสริิม

อะแดปเตอร์์ช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชััน
รุ่่�น AD-E1
อะแดปเตอร์์ช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชััน รุ่่�น AD-E1 ได้้รัับ
การพััฒนาเพื่่�อให้้เข้้ากัันได้้กับ
ั Speedlite ที่่�มีีอยู่่� เช่่น
Speedlite ในตระกููล EL-1, 600EX และ 580EX ที่่�ต้้อง
ใช้้อะแดปเตอร์์นี้้�ก่่อนที่่�จะติิดตั้้�ง Speedlite เหล่่านี้้�กัับกล้้อง EOS R3 เนื่่�องจากการ
ออกแบบของซิิลที่่�ปิิดผนึึกด้้วยยาง แต่่สำำ�หรัับแฟลช Speedlite ที่่�ไม่่มีีคุุณสมบััติิกััน
ฝุ่่�นและละอองน้ำำ�� เช่่น Speedlite ในตระกููล 270EX, 430EX และ 470EX สามารถ
ติิดตั้้�งเข้้ากัับกล้้อง EOS R3 ได้้โดยตรง

Multi-Function Shoe
Adapter AD-E1
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อะแดปเตอร์์ Smartphone Link AD-P1
ด้้วยแอปฯ Mobile File Transfer (MFT) ใช้้ประโยชน์์จาก
เครืือข่่ายมืือถืือ 5G ของสมาร์์ทโฟนเพื่่�อถ่่ายโอนรููปภาพ
ความละเอีียดสููง จากกล้้องไปยัังเซิิร์์ฟเวอร์์ FTP อย่่าง
รวดเร็็วซึ่่�งทำำ�ให้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�นกัับอะแดปเตอร์์ Smartphone
Link AD-P1 ซึ่่�งช่่วยให้้ติิดตั้้�งสมาร์์ทโฟนบนช่่องแฟลช
มััลติิฟัังก์์ชัันของกล้้องทำำ�ได้้ง่่ายดาย ด้้วยสายเคเบิิล USB-C ความเร็็วสููง
ทำำ�ให้้ถ่่ายโอนภาพจากกล้้องไปยัังสมาร์์ทโฟนด้้วยความรวดเร็็วอย่่างเห็็น
ได้้ชััด กระบวนการทำำ�งานนี้้�ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของช่่างภาพเป็็นอย่่าง
มากในสถานที่่�ที่่�เครืือข่่ายไร้้สายไม่่พร้้อมใช้้งาน

Adapter for
Smartphone
Link AD-P1
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
ประเภท
เซ็็นเซอร์์รับ
ั ภาพ

ความละเอีียดประมาณ 24.1 ล้้านพิิกเซล แบบฟููลเฟรมเซ็็นเซอร์์
Stacked CMOS โดยใช้้การสะท้้อนแสงกลัับ
(ประมาณ 36.0 × 24.0 มม.)

ชิิปประมวลผลภาพ

DIGIC X

เมาท์์เลนส์์

เมาท์์ RF ของแคนนอน

เลนส์์ที่่�เข้้ากัันได้้

เมาท์์ RF ของแคนนอน
ผ่่าน Mount Adapter EF-EOS R: เลนส์์ EF
หรืือ EF-S ของแคนนอน (ยกเว้้นเลนส์์ EF-M)

หน่่วยบัันทึึกข้้อมููล

เมมโมรี่่�การ์์ด 2 ช่่อง
• 1 ช่่อง สำำ�หรัับเมมโมรี่่�การ์์ดแบบ CFexpress (Type-B)
• 1 ช่่อง สำำ�หรัับเมมโมรี่่�การ์์ดแบบ SD, SDHC
หรืือ SDXC (UHS-II)

ระบบการบัันทึึกข้้อมููล
HEIF, JPEG Large: 24 ล้้านพิิกเซล
(6000 × 4000)
HEIF, JPEG Medium: ประมาณ 10.6 ล้้านพิิกเซล
(3984 × 2656)
ความละเอีียดในการบัันทึึกภาพ
(พิิกเซล)

HEIF, JPEG Small 1: ประมาณ 5.9 ล้้านพิิกเซล
(2976 × 1984)
HEIF, JPEG Small 2: ประมาณ 3.8 ล้้านพิิกเซล
(2400 × 1600)
RAW / C-RAW: 24 ล้้านพิิกเซล
(6000 × 4000)

ระบบโฟกััสอััตโนมััติิ
การทำำ�งานของระบบโฟกััส

Dual Pixel CMOS AF II

รููปแบบการทำำ�งานโฟกััส
อััตโนมััติิ

ถ่่ายภาพครั้้�งเดีียว (One-Shot AF)
และตรวจติิดตามวััตถุุ (Servo AF) (ค่่าเริ่่�มต้้น)
เฉพาะจุุด (Spot AF), จุุดเดีียว (1-point AF), ขยายพื้้�นที่่�รอบๆ
(Expand AF area : บน, ล่่าง, ซ้้าย, ขวา หรืือรอบๆ),
ปรัับเลืือกโซนแบบยืืดหยุ่่�น (Flexible Zone AF 1, 2, 3),
พื้้�นที่่�ทั้้ง
� หมด (Whole area AF)

การทำำ�งานของระบบโฟกััส
อััตโนมััติิ
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
ระบบโฟกััสอััตโนมััติิ
จำำ�นวนของออโต้้โฟกััส
ที่่�ทำำ�งานโดยอััตโนมััติิ
(จำำ�นวนโซนที่่�สููงสุุด)

สููงสุุด 1053 โซน สำำ�หรัับการออโต้้โฟกััส
ภาพนิ่่�ง: EV -7.5 ถึึง 20*
ภาพเคลื่่�อนไหว: EV -4.5 ถึึง 20^

ช่่วงความสว่่างในการโฟกััส

*ด้้วยเลนส์์ f/1.2 การเลืือกรููปแบบระบบออโต้้โฟกััสจุุดกลาง (center AF point)
และแบบครั้้�งเดีียว (One-Shot AF) ที่่�อุุณหภููมิิ 23°C หรืือ 73°F และ ISO 100
ยกเว้้นเลนส์์ RF ที่่�เคลืือบ Defocus Smoothing (DS)
^ด้้วยเลนส์์ f/1.2 การเลืือกรููปแบบระบบออโต้้โฟกััสจุุดกลาง (center AF point)
และแบบครั้้�งเดีียว (One-Shot AF) ที่่�อุุณหภููมิิ 23°C หรืือ 73°F รวมถึึง ISO 100
และอััตราเฟรมเรต 29.97 เฟรมต่่อวิินาทีี ยกเว้้นเลนส์์ RF ที่่�เคลืือบ Defocus
Smoothing (DS)

การตรวจติิดตามวััตถุุ

โหมดพื้้�นที่่� AF ทั้้�งหมด

การทำำ�งานของระบบโฟกััส

มนุุษย์์ และ สััตว์์ (สุุนััข / แมว / นก)
ยานพาหนะ (รถมอเตอร์์สปอร์์ต / จัักรยาน)

การตรวจจัับดวงตา

มีี

การตรวจจัับเฉพาะจุุด (สำำ�หรัับ
ยานพาหนะแบบอััตโนมััติิ)

มีี

ลัักษณะเฉพาะในการตรวจ
ติิดตามวััตถุุแบบอััตโนมััติิ

มีี สำำ�หรัับการถ่่ายภาพนิ่่�ง

การลงทะเบีียนและคืืนตำำ�แหน่่ง
หลัักของออโต้้โฟกััส

มีี (ยัังรองรัับออโต้้โฟกััสแบบพื้้�นที่่�โซนยืืดหยุ่่�น)

แมนนวลโฟกััสอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แบบเต็็มเวลา (โฟกััสแบบแมน
นวล)

ออโต้้โฟกััสควบคุุมด้้วยดวงตา
(Eye Control AF)

ใหม่่

เป็็นไปได้้กัับเลนส์์ที่่�เข้้ากัันได้้* ใน One-Shot AF หรืือ Servo AF
ตลอดทุุกครั้้�ง
*รายชื่่�อเลนส์์จะปล่่อยแยกต่่างหาก

เซ็็นเซอร์์ระยะการมองเห็็น
(โดยประมาณ)

7560 พิิกเซล

จำำ�นวนข้้อมููลผู้้�ใช้้ที่่�บัันทึึกได้้

6

การควบคุุมการรัับแสง
โหมดการถ่่ายภาพนิ่่�ง

สารบััญ

ใหม่่

Fv / P / Tv / Av / M / BULB / C1 / C2 / C3
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
การควบคุุมการรัับแสง
โหมดบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหว

ค่่าความไวแสง (ภาพนิ่่�ง)

ค่่าความไวแสง
(มาตรฐานภาพเคลื่่�อนไหว)

P / Tv / Av / M / C1 / C2 / C3
มาตรฐาน

100 ถึึง 102400

การขยายการรัับแสงต่ำำ��สุุด
(เทีียบเท่่า ISO)

L: 50

การขยายการรัับแสงสููงสุุด
(เทีียบเท่่า ISO สููงสุุด)

H: 204800

มาตรฐาน

100 ถึึง 25600

การขยายการรัับแสงสููงสุุด
(เทีียบเท่่า ISO สููงสุุด)

H1: 102400

*ความไวแสงแบบขยายไม่่สามารถใช้้ได้้ในรููปแบบ HDR PQ, HDR, RAW
หรืือการ บัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหวที่่�มีีอััตราเฟรมเรตสููง

ช่่วงความสว่่างในการวััดแสง

ภาพนิ่่�ง
(ที่่� 23°C / 73°F, ISO 100)

EV –3 ถึึง 20

ภาพเคลื่่�อนไหว
(ที่่� 23°C / 73°F, ISO 100,
วััดแสงเฉลี่่�ยแบบกลางภาพ)

EV –1 ถึึง 20

การตรวจจัับคลื่่�นความถี่่�
ของแหล่่งกำำ�เนิิดแสงกระพริิบ

มีี

การตรวจจัับคลื่่�นความถี่่�สููง
ของแหล่่งกำำ�เนิิดแสงกระพริิบ

มีี

การถ่่ายภาพซ้้อน

เข้้ากัันได้้กัับเลนส์์ทุุกรุ่่�น

การถ่่ายแบบ HDR
รููปแบบการบัันทึึก

HDR PQ (ภาพนิ่่�ง / ภาพเคลื่่�อนไหว)

Bit depth

10-บิิต

การสุ่่�มตััวอย่่างสีี

YCbCr 4:2:2

ข้้อมููลจำำ�เพาะ HDR

Rec. ITU-R BT.2100 (PQ)

สารบััญ
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
ชััตเตอร์์
โหมดชััตเตอร์์

แมคคานิิก, อิิเล็็กทรอนิิกส์์บนม่่านชััตเตอร์์แรก, อิิเล็็กทรอนิิกส์์

ฟัังก์์ชัันชััตเตอร์์เงีียบ

มีี

ชััตเตอร์์เพื่่�อปิิดเครื่่�อง

มีี

ความเร็็วชััตเตอร์์

ความเร็็วชััตเตอร์์สููงสุุดเมื่่�อใช้้
งานร่่วมกัับแฟลช (วิินาทีี)

แมคคานิิกชััตเตอร์์

1/8000 ถึึง 30

อิิเล็็กทรอนิิกส์์
บนม่่านชััตเตอร์์แรก

1/8000 ถึึง 30

อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์

1/64000, 1/32000,
1/16000, 1/12800,
1/10000, 1/8000 ถึึง 30

แมคคานิิกชััตเตอร์์

X-sync ที่่� 1/200 วิินาทีี

อิิเล็็กทรอนิิกส์์
บนม่่านชััตเตอร์์แรก

X-sync ที่่� 1/250 วิินาทีี

อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์

X-sync ที่่� 1/180 วิินาทีี

ระบบกัันสั่่�น (โหมด IS)
รองรัับเลนส์์ที่่�มีีระบบป้้องกััน
ภาพสั่่�นไหวแบบออปติิคััล
ระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหว
ในตััวกล้้อง

มีี
มีี (สููงสุุด 5.5 สต็็อป)
มีี (สููงสุุด 8.0 สต็็อป)

การป้้องกัันภาพสั่่�นไหว
แบบทำำ�งานร่่วมกััน*^

*เลนส์์ที่่�เปิิดตััวก่่อน EOS R5 และ EOS R6 อาจต้้องอััปเกรดเฟิิร์์มแวร์์เพื่่�อให้้การ
ป้้องกัันภาพสั่่�นไหวทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างถููกต้้อง
^ใช้้ได้้กัับภาพนิ่่�งเท่่านั้้�น ผลลััพธ์์จากการทดสอบร่่วมกัับ RF24-105mm f/4L IS
USM ที่่�ทางยาวโฟกััส 105 มม. ในทิิศทาง Yaw/Pitch (เป็็นไปตามมาตรฐาน
CIPA)

การขัับเคลื่่�อน (จำำ�นวนภาพสููงสุุดโดยประมาณ/วิินาทีี)

การถ่่ายภาพต่่อเนื่่�อง
ด้้วยความเร็็วสููง +

แมคคานิิกชััตเตอร์์

12

อิิเล็็กทรอนิิกส์์
บนม่่านชััตเตอร์์แรก

12

อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์
ใหม่่

สารบััญ

30
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
การขัับเคลื่่�อน (จำำ�นวนภาพสููงสุุดโดยประมาณ/วิินาทีี)
การถ่่ายภาพต่่อเนื่่�อง
ด้้วยความเร็็วสููง /
การถ่่ายภาพต่่อเนื่่�อง

การถ่่ายภาพต่่อเนื่่�อง
ด้้วยความเร็็วต่ำำ��

แมคคานิิกชััตเตอร์์

6.0

อิิเล็็กทรอนิิกส์์
บนม่่านชััตเตอร์์แรก

8.0

อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์

15

แมคคานิิกชััตเตอร์์

3.0

อิิเล็็กทรอนิิกส์์
บนม่่านชััตเตอร์์แรก

3.0

อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชััตเตอร์์

3.0

การบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหว
สามารถบัันทึึกวิิดีีโอ (MP4) ลงบนการ์์ด CFexpress
และการ์์ด SD ได้้พร้้อมกััน
เมื่่�อบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหวในรููปแบบ RAW ลงในการ์์ด
CFexpress ข้้อมููลภาพเคลื่่�อนไหวในรููปแบบ 4K MP4
จะถููกแยกบัันทึึกลงในการ์์ด SD พร้้อมกัันได้้

ตััวเลืือกสำำ�หรัับการบัันทึึก

6K RAW (6000 x 3164)

4K DCI (4096 x 2160)

59.94 fps / 29.97 fps /
24.00 fps / 23.98 fps
(NTSC)
50.00 fps / 25.00 fps /
24.00 fps
(PAL)
119.88 fps / 59.94 fps /
29.97 fps / 24.00 fps /
23.98 fps
(NTSC)
100.00 fps / 50.00 fps /
25.00 fps / 24.00 fps
(PAL)

สารบััญ
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
การบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหว

4K UHD (3840 x 2160)

119.88 fps / 59.94 fps /
29.97 fps / 24.00 fps /
23.98 fps
(NTSC)
100.00 fps / 50.00 fps /
25.00 fps / 24.00 fps
(PAL)

ตััวเลืือกสำำ�หรัับการบัันทึึก

Full HD (1920 x 1080)

119.88 fps / 59.94 fps /
29.97 fps / 24.00 fps /
23.98 fps
(NTSC)
100.00 fps / 50.00 fps /
25.00 fps / 24.00 fps
(PAL)

การครอปของภาพเคลื่่�อนไหว

คุุณภาพเสีียง

มีี / รองรัับการทำำ�งานที่่� 4K (DCI / UHD) และ Full HD
RAW

Linear PCM

ALL-I / IPB (Standard)

AAC / Linear PCM*

IPB (Light)

AAC

*รองรัับการเลืือกของ AAC และ Linear PCM

อััตราเฟรมเรตสููง

มีี ใน Full HD และ 4K DCI / UHD

Canon Log 3

มีี

HDR PQ

มีี

เอาต์์พุุต HDMI สำำ�หรัับ
ฟุุตเทจภาพเคลื่่�อนไหว

มีี

สแตนด์์บาย: ความละเอีียดต่ำำ��
(สำำ�หรัับการบัันทึึกเคลื่่�อนไหว)

มีี

ช่่องมองภาพ
ประเภท

สารบััญ

ช่่องมองภาพความเร็็วสููงที่่�ถููกพััฒนาใหม่่
จำำ�นวน 5.67 ล้้านจุุด (โดยประมาณ)
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
ช่่องมองภาพ
อััตราการรีีเฟรช (สููงสุุด)

119.88 เฟรมต่่อวิินาทีี

ครอบคลุุมพื้้�นที่่� (โดยประมาณ)

100%

กำำ�ลัังขยาย (โดยประมาณ)

0.76 เท่่า

ระยะห่่างจากสายตากัับเลนส์์
(โดยประมาณ)

23 มม.

หน้้าจอ
ประเภทของจอภาพ

3.2 นิ้้�ว (3:2) ปรัับหมุุน ให้้สีีแบบ TFT และหน้้าจอแอลซีีดีี
ระบบสััมผััส จำำ�นวน 4.15 ล้้านจุุดโดยประมาณ

แผงแอลซีีดีี

128 x 128 จุุด และแอลซีีดีีแบบหน่่วยความจำำ�สะท้้อนแสง

ฟัังก์์ชัันการสื่่�อสาร

รููปแบบการสื่่�อสาร

Wi-Fi ในตััว (Wireless LAN)

IEEE 802.11b/g/n/a/ac

Bluetooth

Ver.5.0 (BLE)

USB

เทีียบเท่่า SuperSpeed Plus
USB (USB 3.2 Gen 2)

Ethernet (Wired LAN)

1000BASE-T /
100BASE-TX / 10BASE-T

รองรัับการทำำ�งานของ “EOS Utility: การเชื่่�อมต่่อผ่่าน USB”
และ “การถ่่ายโอนข้้อมุุล FTP: ผ่่านการเชื่่�อมต่่อ Wi-Fi ในตััว”

Wired LAN
มาตรฐานความปลอดภััย

FTPS / SFTP / HTTPS
(Browser Remote)
Supports authenticated
LAN (802.1X)
FTPS

Wireless LAN

สารบััญ

WPA3 Personal /
Enterprise, WPA2
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
ฟัังก์์ชัันการสื่่�อสาร
GPS ในตััว

มีี

อิินเทอร์์เฟซภายนอก
ช่่องแฟลชมััลติิฟัังก์์ชััน
(Multi-function Shoe)
ขั้้�วดิิจิิทััล

ใหม่่

USB* Type-C
*SuperSpeed Plus USB (USB 3.2 Gen 2) equivalent

ขั้้�วต่่อเอาต์์พุุต HDMI

Type D

ขั้้�วต่่อรีีโมทควบคุุม

N3

ขั้้�วต่่ออีีเทอร์์เน็็ต

RJ-45

ช่่องเสีียบไมโครโฟนภายนอก

มีี

ช่่องเสีียบหููฟััง

มีี

การใช้้พลัังงาน
แบตเตอรี่่�

LP-E19 จำำ�นวน 1 ก้้อน

รองรัับการชาร์์จผ่่าน USB Power Adapter PD-E1
ประสิิทธิิภาพการแสดงผล
ช่่องมองภาพ
จำำ�นวนภาพที่่�สามารถบัันทึึกได้้*
(โดยประมาณที่่� 23°C / 73°F) หน้้าจอ
แสดงผล

โหมดประหยััดพลัังงาน: Smooth:
620 ภาพ
440 ภาพ
โหมดประหยััดพลัังงาน: Smooth:
860 ภาพ
760 ภาพ

*การใช้้ LP-E19 ที่่�ชาร์์จจนเต็็ม และการ์์ด SD ตามแนวทางการแนะนำำ�ของ CIPA

เวลาที่่�สามารถบัันทึึกภาพ
เคลื่่�อนไหวแบบต่่อเนื่่�อง
(สููงสุุด)

สารบััญ

ภาพเคลื่่�อนไหวปกติิ

6 ชม. 00 น. 00 ว.

อััตราเฟรมเรตสููง

1 ชม. 30 น. 00 ว.
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คุุณสมบััติิเฉพาะ - EOS R3
ขนาดและน้ำำ��หนััก
ขนาด (ก×ย×ส)
(ตามมาตรฐาน CIPA)

ประมาณ 150.0 x 142.6 x 87.2 มม.

น้ำำ��หนััก
(ตามมาตรฐาน CIPA)

ประมาณ 1015 ก. (รวมแบตเตอรี่่�และเมมโมรี่่�การ์์ด)

สารบััญ

ดููเพิ่่�มเติิม:
EOS R3
FULL RF LENS LINE-UP

CanonThailand

@Canon Thailand

คำำ�จำ�กั
ำ ัดสิิทธิ์์�และความรัับผิด
ิ ชอบ

CanonThailand

Snapshot.Canon-Asia.com

เอกสารนี้้�จััดทำำ�ขึ้้� นเพื่่�อเป็็นข้้อมููลเท่่านั้้� นและอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงเนื้้� อหาโดยไม่่ต้อ
้ งแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า อีีกทั้้� งไม่่ครอบคลุุมความรัับผิิดชอบในส่่วน
ของความผิิดพลาด พลั้้� งเผลอ และตกหล่่น การนำำ�เสนอรููปภาพเป็็นภาพจำำ�ลอง น้ำำ��หนัักและขนาดเป็็นค่่าประมาณ ไม่่มีข้
ี อ
้ ความหรืือสิ่่� งใดในเอกสารนี้้�
ถููกตีค
ี วามว่่าเป็็นการรัับประกััน ตัั วเลืือกผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ ชื่่�อ และการจััดจำำ�หน่่ายอาจแตกต่่างกัันไปตามภููมิภ
ิ าค เราขอปฏิิเสธความรัับผิิดหรืือข้้อ
ผููกพัันตามสััญญาใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ งกัับเอกสารนี้้� อย่่างชััดแจ้้ง รวมถึึงเครื่่�องหมายการค้้าอื่่�นๆ เป็็นของ Canon Inc. และ/หรืือบริิษััทในเครืือ ชื่่�อ
เครื่่�องหมายและโลโก้้อื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ในเอกสารนี้้� เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนหรืือเครื่่�องหมายการค้้าของเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ ง

