Persbericht
RICOH introduceert nieuwe, gebruiksvriendelijke HZ15digitale compactcamera
Instapmodel met 15X optische zoomlens en 24mm groothoek
Bunnik, 28 augustus 2013 - RICOH IMAGING COMPANY, LTD. introduceert de RICOH HZ15. Deze
digitale compactcamera voorziet in een compacte, lichtgewicht en gemakkelijke te dragen body, een
krachtige optische 15x zoomlens en een groot LCD-scherm van 3 inch.
Met zijn compacte en flexibele body biedt dit nieuwe model een groot aantal mogelijkheden. Zo
heeft de RICOH HZ15 een 15x optische zoomlens met een groothoekbereik van 24 mm, maakt
de camera hogeresolutiefoto’s van zestien effectieve megapixels en beschikt hij over een groot
en gebruiksvriendelijk LCD-scherm van 3 inch en een geavanceerde Shake Reduction’beeldstabilisator. Daarnaast is er uitgebreid aandacht besteed aan elk onderdeel van het
ontwerp, van de hoogwaardige glanzend zwarte coating tot de praktische handgreep. Deze
ondersteunen zowel de functionaliteit als het stijlvolle uiterlijk van de camera.
De belangrijkste kenmerken van de HZ15
1. Een 15 x optische zoomlens met een groothoek van 24 mm voor een groot aantal
fotografiemogelijkheden. Met zijn compacte en lichtgewicht body beschikt de HZ15 over een
krachtige 15x optische zoomlens met een telebereik van 24 mm groothoek tot 360 mm supertelelens (in het 35mm formaat). Dankzij het extra grote zoombereik legt de HZ15 een brede
reeks van beelden en onderwerpen vast – variërend van spectaculaire landschappen tot
actiemomenten in de sport. Ook macrofotografie is mogelijk met een minimum afstand van
slechts drie centimeter tot het object.
2. Hoogwaardig Shake Reduction-mechanisme (SR) voor beeldstabilisatie. De HZ15 is uitgerust
met een innovatief Shake Reduction-mechanisme met CCD-beeldverschuiving. Hierdoor is het
mogelijk om ook onder moeilijke omstandigheden, met kans op beweging, scherpe beelden te
maken. Dat geldt bijvoorbeeld bij telelensopnamen, opnamen in het donker met alleen kunstlicht
of opnamen bij een zonsondergang.
3. Buitengewone beeldkwaliteit. Met zijn zestien effectieve megapixels maakt de HZ15 zeer
hoogwaardige opnamen met extra hoge resolutie. Ook zijn fantastische filmclips in HD-kwaliteit
te maken met de camera (van 1280 x 720 pixels).
4. Stijlvol en gebruiksvriendelijk body-ontwerp. Elk detail van de HZ15, waaronder de afwerking,
is geoptimaliseerd met het oog op comfort, kwaliteit en gebruiksgemak. Dit omvat een glanzend
zwarte coating op de body, een gebruiksvriendelijke handgreep en gemakkelijk bedienbare
knoppen en schakelaars.
5. Groot 3-inch LCD-scherm. De HZ15 heeft verder een LCD-scherm van 3 inch met ongeveer
230.000 dots. Deze grote monitor biedt een duidelijk beeld van opnamen en menu’s. De
fotograaf kan heel snel beelden bekijken en het menu instellen.

6. Twintig verschillende ‘scene’-mogelijkheden voor het vastleggen van bepaalde onderwerpen.
De HZ15 biedt twintig verschillende scene-mogelijkheden met optimale instellingen voor
specifieke opnamen. De fotograaf kiest de gewenste scene via een icoon. Deze praktische
mogelijkheid zorgt ervoor dat er maar weinig inspanning nodig is om de prachtigste opnamen te
maken.
7. Hogeresolutievideo-opnamen in HD-kwaliteit met één druk op de knop. De HZ15 maakt
prachtige filmclips in HD-kwaliteit (1280 x 720 pixels, 16:9 beeldformaat, circa 30 frames per
seconde).* Dankzij een aparte knop voor video-opnamen op het bovenpaneel schakelt een
fotograaf vanuit elke andere instelling direct probleemloos over naar de video-opnamestand. De
gebruiker profiteert ook van de geavanceerde Movie SR-mode (Shake Reduction), die het
vervelend schudden van de camera tijdens een opname minimaliseert.
*

Wanneer de AV-uitgang van de HZ15 wordt gebruikt, worden videoclips weergegeven in een normale
beeldkwaliteit. Als de gebruiker de video’s in HD-resolutie (1280 x 720 pixels) wil afkijken, moet de data eerst
naar een computer worden overgezet.

8. Overig
 Geïntegreerd oplaadsysteem voor eenvoudige opladen van de batterij , vergelijkbaar met
een mobiele telefoon.
 Uitwisselbaar met Eye-Fi draadloos LAN SD-geheugenkaarten
 Software voor het bekijken, bewerken en opslaan van beelden is bijgeleverd:
MediaImpression 3.6.1 LE (Windows-versie, compatible met Windows 8) en
MediaImpression 2.2 LE (Macintosh-versie, compatible met Mac OS X 10.8)
•

Ontwerp en specificaties kunnen zonder nadere aankondigingen door Pentax RICOH gewijzigd worden.

Over RICOH IMAGING
RICOH IMAGING COMPANY LTD is wereldwijd toonaangevend in de productie van hobby- en
professioneel beeldverwerkingsmateriaal, met een lange merkgeschiedenis van zowel Pentaxals Ricoh-producten. De uitgebreide productreeks omvat state-of-the-art digitale
spiegelreflexcamera’s, middelgrote camera’s met verwisselbare lenssystemen, zoom- en
outdoor-compactcamera’s en een uitgebreide reeks van kwaliteitslenzen en -accessoires.
Daarnaast is er het brede assortiment van verrekijkers geschikt voor verschillende activiteiten.
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S distribueert zijn producten succesvol via verschillende
kanalen, waaronder zelfstandige camerawinkels, grote winkelketens en verschillende andere
retailers – zowel on- als offline. RICOH IMAGING EUROPE S.A.S is een dochterbedrijf en het
Europese hoofdkantoor van RICOH IMAGING COMPANY LTD in Japan.
Meer informatie is te vinden op: www.pentax.nl en www.pentax.be
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