
Fujifilm komt met instax SQ6 Taylor Swift
Edition

The rumours are true: de 'instax SQ6 Taylor Swift Edition' is coming! De originele

camera is ontworpen door de zangeres, die zelf een enorme instax fan is. Deze

editie van de SQ6 is de nieuwste uitbreiding in de instax productlijn. Het perfecte

hebbeding voor de generatie die net zoals de zangeres graag instant memories

met analoge fotografie creëert.

Deze nieuwste versie van de SQ6 is ontworpen door Taylor Swift en heeft verder alles wat je van

een hippe analoge camera verlangt: een selfiemodus en selfiespiegel, drie toffe flash kleurfilters

en het creatieve vierkante fotoformaat. Last but not least: de camera komt met een originele

Taylor Swift camerariem én filmcase. Naast de unieke camera wordt er op 20 oktober ook de

originele Taylor Swift film uitgebracht waar eveneens haar handtekening is afgedrukt op het

zwarte frame.

In Nederland is de camera vanaf 20 oktober beschikbaar bij de bekendere winkels. Naast de

unieke camera is dan ook de originele ‘instax SQUARE Film Taylor Swift Edition’ beschikbaar,

waar het zwarte frame wordt gesierd door de handtekening van de zangeres.



Adviesprijs:
instax SQ6 Taylor Swift Edition camera, camerariem en filmcase 179 euro.

instax SQUARE Film Taylor Swift Edition 12.99 euro.

Specificaties:
Instant Film: Fujifilm instax SQUARE film (niet meegeleverd)

Filmgrootte / Beeldgrootte: De film heeft een grootte van 86 x 72 millimeter, het beeld is 62

× 62 millimeter.

Lens: In- en uitbeweegbare lens, 2 componenten, 2 elementen, f=65.75mm, F=12.6
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Zoeker: Galilean zoeker, 0.4x vergroting, met richtpunt

Focusafstand: Motoraangedreven wissel tussen drie afstanden: 0.3m - ∞ (macro modus:

0.3m - 0.6m, normal modus: 0.6m - 3.0m, landscape modus: 3.0m - ∞)

Sluitersnelheid: Geprogrammeerde elektronische sluiterontspanner 1.6 - 1/400 sec.

sluitersnelheid

Belichtingsinstelling: Automatisch, LV5.0 - 15.5 (ISO800), lichter-donkerder instelling

±2/3EV, +1EV

Filmtoevoer en -uitvoer: Automatisch

Flits: Ingebouwde automatische elektronische flits, oplaadtijd: 0.2 sec - 6 sec (bij nieuwe

batterijen), flits oplaadindicator (rood LED lampje), Invulflits modus, Effectief flitsbereik: 0.9m

- 2.7m

LED-scherm: Modus selectie (Auto, Selfie, Macro, Landschap, Dubbele belichting),

belichtings aanpassing, flitser aan / uit, zelfontspanner

Stroomvoorziening: Twee CR2/DL CR2 lithium batterijen. Capaciteit: Ongeveer 300 photo's

met nieuwe batterijen

Meegeleverde accessoires: Twee CR2/DL CR2 lithium batterijen, camera riem, drie

gekleurde filters en een bewaarcase voor uitgeprinte film.
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