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Sony Cyber-Shot DSC-tX20 UmateS liteUp

Sony har begået et lom-
mekamera, som er prop-
fyldt med spændende 
funktioner og muligheder. 
For det første er det sær-
deles robust og kan tåle 
både støv og at blive tabt 
på gulvet, og for det andet 
er det vandtæt ned til fem 
meters dybde.
 Noget af det bedste ved 
kameraet er dets mange 
nemme funktioner, som 
betjenes fra den berø-
ringsfølsomme skærm. 
Her kan du vælge imellem 
forskellige optageindstil-
linger, effekter, panorama 
og de mere tekniske ind-
stillinger såsom opløs-
ning og flash. Du kan så-
gar få kameraet til at selv-
udløse, når personerne i 

søgeren smiler, og endvi-
dere få dets autofokus til 
at prioritere voksne frem 
for børn eller omvendt – 
og det virker rigtig godt!
 Billedkvaliteten afhæn-
ger udelukkende af, hvor 
meget omgivende lys der 
er. Knipser du billeder på 
sommerferien i syden, bli-
ver kvaliteten høj og flot, 
dog med lidt kunstige far-
ver, men fotograferer du 
herhjemme på de nordlige 
og overskyede breddegra-
der, bliver resultaterne 
dunkle og kedelige. Lys-
forholdene er også altaf-
gørende, når du tager un-
dervandsbilleder. I en klar 
udendørs swimmingpool 
med solen stående højt på 
en skyfri himmel bliver 

I en almindelig taske kan 
en bærbar pc nemt få en 
hård medfart, så det er en 
god idé med ekstra beskyt-
telse. Vi lagde vores 15-tom-
mer bærbare i rygsækken 
Umates LiteUp og begav os 
ud i verden. Tasken er let, 
og bagsiden er beklædt 
med puder, der gør tasken 
behagelig at bære og hol-
der den delvis fri af ryggen, 
så den ikke føles varm efter 
længere tid. Umates LiteUp 
har mange lommer, og alt 
er i solide materialer. En 
polstret lomme beskytter 
den bærbare og er udstyret 
med en smart flap, der gør 
det nemt at få pc’en op.

Sjovt lille 
sommerferiekamera

Solid rygsæk til 
den bærbare

Sonys vandtætte  
kamera fås i fem for
skellige farver: sort, 
orange, grøn, blå og 
lyserød.

Umates LiteUP Backpack er 
udstyret med refleksstriber, der 
lyser op i mørke.

Umates LiteUP Backpack er en 
glimrende taske med mange små 
finesser til prisen. 

 Komfortabel
 Mange lommer
 Solid

www.umates.dk

Umates LiteUP Backpack

billedresultaterne lækre, 
hvorimod badekarsbilleder 
en oktoberaften i Danmark 
bliver grå og triste. Kame-
raets reaktionsevne er 
frem ragende. Det zoomer 
hurtigt og finder ansigter 
og stiller skarpt.

Her får du et sjovt og brugerven
ligt kamera med masser af funk
tioner. Men det kræver lys.

 Mange funktioner
 Nemt at betjene
 Reagerer lynhurtigt
 Flotte undervandsbilleder
 Kræver meget lys

Opløsning: 16 megapixels
Video: Full HD (1920 x 1080 
pixels)
Optisk zoom: 4x
Brændvidde: 25 – 100 mm
Display: 3 tommer
Hukommelseskort: SD, SDHC, 
SDXC, MS, MS PRO Duo, MS 
Stick PRO/HG Duo
Tilslutning: HDMI, USB
Mål: 9,6 x 5,6 x 1,8 cm
Vægt: 133 gram (inkl. batteri og 
hukommelseskort)

www.sony.dk

Sony Cyber-shot DSC-TX20

I de rette omgivelser med masser af lys og helt rent vand,  
bliver undervandsbillederne suveræne.

priS: 484 kr.
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priS: 2.800 kr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
I 
A

NBEFALER

V
I 
A

NBEFALER


