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FUJIFIM LANCEERT INSTAX SQUARE SQ10, DE EERSTE HYBRIDE INSTANT CAMERA MET

VIERKANT BEELDFORMAAT

FUJIFIM LANCEERT INSTAX SQUARE SQ10,

DE EERSTE HYBRIDE INSTANT CAMERA MET HET NIEUWE VIERKANTE BEELDFORMAAT

FUJIFILM presenteert de hybride instant camera Instax SQUARE SQ10 ("SQ10" ), met het nieuwe
square formaat film Instax SQUARE Film" vanaf medio Mei 2017. De SQ10 is de eerste hybride
camera uitgerust met een digital image processing technology, wat sterk verbeterde fotografische
beelden en beeld kwaliteit biedt en de mogelijkheid voor het bewerken van die beelden vooraleer ze
afgedrukt worden. Dit nieuwe system brengt de beeldkwaliteit van Instax naar een nieuw en hoger
niveau en geeft fotografen de mogelijkheid om creativiteit en artisticiteit toe te voegen aan hun
opnames met de intuïtiteve interface die speciaal is ontworpen voor de SQ10.

De verbeterde opname functies van de SQ10 geven deze laatste telg van de Instax familie een
ongeëvenaard gebruiksgemak en controle. De SQ10 laat fotografen moeiteloos opnames maken in
elke omstandigheid met perfecte controle. De SQ10 maakt gebruik van het nieuw ontwikkelde Square
format film; zeer populair onder een brede groep mensen van een jonge generatie tot foto
enthousiastelingen. De ervaring van het fotograferen met een 1 op 1 ratio, het maken van de juiste
prints, en de mogelijkheden om deze te bewerken met de functies van de SQ10 definieërt de unieke
features van de SQ10 als een instant hybride camera.

<Highlights of the Instax SQUARE SQ10>

1. Verbeterde beeldkwaliteit maakt alledaagse opnames tot een kunstwerk

De SQ10 is de eerste Instax camera uitgerust met een digitale beeld sensor and image processing
technologie. Deze technologiën verbeteren de mogelijkheden van de camera om meer heldere foto’s
te maken in situaties met weinig licht (bijv. binnen en nacht/avond opnames) en close-up opnames
vanaf 10cm met nieuwe functies zoals automatische belichting controle, gezichtsherkenning en auto-



focus.

2. Creatieve fotografische expressie

Een groot aantal fotografische toepassingen door verschillende filters; deze zijn mogelijk gemaakt
door het combineren van de “vignette control” waarmee je lichtintensiteit aan de randen van de
beelden in 19 stappen kan aanpassen, “brightness adjustment” ook in 19 stappen en 10 “filters” met
verschillende intense effecten. Gebruikers kunnen deze functies zowel voor als na de opname
toepassen.

3. gebruikersvriendelijke en intuïtieve interface

De geintegreerde bedieningsknoppen aan de achterkant van de camera en de grafische interface
welke meteen weergeeft op het LCD scherm welke beeldbewerking wordt toegepast zorgt er voor dat
de SQ10 makkelijk en intuïtief te bedienen is.

Main Features

1. "Instax SQUARE SQ10"

[1] Zeer hoge beeldkwaliteit door een mix van digitale beeld technologie en het bestaande
Instax systeem

De SQ10 is de eerste camera in het Instax assortiment welke is uitgerust met het nieuw ontwikkelde
“hybrid Instax system” – een digitale beeldsensor en beeld verwerkings technologie, geïntegreerd
met het bestaande Instax systeem. Deze combinatie van technologische toepassingen verbeteren de
mogelijkheden van de SQ10 om meer heldere fotos te kunnen maken in situaties met weinig licht,
close up opnames te maken vanaf 10 cm met nieuwe functies zoals automatische belichting controle,
gezichts- mensen detectie en autofocus

[2] Eenvoudige bediening met de bediening en buttons op de achterzijde van de camera
gecombineerd met een LCD scherm

Drie knoppen aan de bovenkant van bedienings console bedienen de belangrijkste functies – tien
verschillende filters, vignette controle en helderheid. Het resultaat van alle aanpassingen en
wijzigingen wordT weergegeven op het LCD scherm. Deze nieuwe interface zorgt ervoor dat
fotografen de mogelijkheid wordt gegeven om opnames te bewerken en af te drukken met een
simpele en intuïtieve bediening. Fotografen kunnen ook kiezen voor selecteren en bewerken van
beelden voordat het wordt afgedrukt. Dit is zeer handig wanneer afbeeldingen en prints worden
gedeeld met verschillende personen.

[3] Verschillende opname mogelijkheden en creatieve beeldbewerking functies om
de aantrekkelijkheid van het “square”formaat volledig tot uiting te laten komen



Tien verschillende kleurenfilters en beeldverzadiging, vignette effects waarmee de licht intensiteit aan
de randen van het beeld kan worden aangepast om een meer artistieke beleving te creëren. Filters
zijn uitermate een goede toepassing om verzadiging aan te passen of een vintage gevoel toe te
voegen aan de opnames.

Het “vignette effect” is uitermate geschikt voor portretten en stilleven opnames; het benadrukt de
gefotografeerde onderwerpen in het centrum van de opname. De SQ10 heeft ook een aantal speciale
toepassingen zoals dubbele belichting waarmee twee opnames kunnen worden gecombineerd op
één afdruk door 2x de sluiterknop in te drukken

[4] Symmetrisch ontworpen dubbele sluiterknop

De SQ10 heeft een iconisch design en een dunne afgeronde symmetrische vorm waarmee de
camera makkelijk vast te houden en te bedienen is. Ook heeft de camera een dubbele sluiterknop,
een aan de rechterkant en een aan de linkerkant van de camera. Dit geeft optimaal bedieningsgemak
voor zowel linkshandigen als rechtshandigen. De lensring is gemaakt met een metallic finish en de
solide zwarte body laat een gevoel van diepte en duurzaamheid achter.

[5] Overige specificaties

Met de oplaadbare batterij waarmee de SQ10 is uitgerust, kunnen per sessie tot 160 opnames
gemaakt worden. Beelden die gemaakt, bewerkt en afgedrukt worden kunnen worden bewaard op
het interne geheugen (tot ongeveer 50 opnamen) of op een microSD kaart waarvoor er een card slot
in de camera aanwezig is.

2. "instax SQUARE Film"

[1] 1:1 aspect ratio

Het vierkante “square” format is al bijna een eeuw geliefd bij foto enthousiastelingen om het artistieke
fotografische aspect dat het opnames geeft. "Instax SQUARE Film" heeft een "1 op 1" opname bereik
met een afmeting van 62x62mm, wat elke opname zowel personen als landschappen een artistieke
touch geeft.

[2] Uitmuntende kleurenreproductie

De Instax films hebben in alle drie formaten Wide, Mini en Square een excellente kleurenweergave,
waarbij ze gebruik maken van FUJIFILM's ervaringen gedurende tientallen jaren op het gebied van
fotografische film en beeld technologie.
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