
پیشنهاد های دیجی کاال برای انتخاب دوربین  

از حرفه ای و نیمه حرفه ای تا دوربین های تخصصی ورزشی

       یک راهنمای جمع وجور برای عکاسی با موبایل
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معرفی یک رسته: دوربین عکاسی

دوربینی را بخرید که مناسب شامست

خرید دوربین عکاسی مثل خرید اغلب محصوالت 

دیجیتال، کاری پیچیده و حتی گاهی سخت است. هر 

کدام از ما وقتی قصد می کنیم یک دوربین عکاسی 

بخریم، ممکن است مجبور شویم تا مدت ها به تحقیق 

بپردازیم تا بتوانیم مدلی را انتخاب کنیم که برای مان 

بهرت است، برای خرید یک دوربین  عکاسی دیجیتالی 

دو فاکتور اهمیت زیادی دارند: اول اینکه بودجه ای که 

می توانیم برای خرید دوربین هزینه کنیم چه قدر است 

و مهم تر از آن، این که استفاده ی ما از دوربین چیست؟ 

اگر دوربینی می خواهیم که هرچندوقت یک باربا آن 

عکاسی کنیم، لزومی ندارد رساغ دوربین گران قیمتی 

برویم. در صفحات پیش رو با رسته ی دوربین عکاسی 

در فروشگاه آنالین دیجی کاال آشنا می  شوید. 

در این رسته انواع متنوعی از دوربین های 

عکاسی وجود دارند که می توانید با 

توجه به بودجه و مهم تر از آن 

نیازی که دارید، از میان آن ها 

انتخاب کنید.

انصار خوگر

تحریریه
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باتری:

   Li-ion Battery NB-11L
وزن دوربین:

138 گرم

کامپکت

 دوربین های کامپکت ساده، سایز کوچکی دارند و لنز آن ها قابل تعویض نیست. این دوربین ها آینه ندارند و کیفیت عکس برداری آن ها نسبت به 

دوربین های SLR  ضعیف تر است . مزایای این دوربین ها، قیمت پایین آن ها و تنظیمات خودکار است که باعث می شود بتوانید به راحتی عکس 

بگیرید. اگر یک کاربر مبتدی هستید و هرچند وقت یک بار عکاسی می کنید، این دوربین ها بهترین انتخاب برای شما هستند.

کانن

Ixus 180 مدل

LCD  :نوع صفحه منایش 

 سایز صفحه منایش: 2.7 اینچ

 دقت صفحه منایش: 230000 نقطه

مشخصات صفحه نمایش

HD  :رزولوشن فیلم 

 حداکرث رسعت فیلم: 25 فریم بر ثانیه

MP4  :فرمت فیلم 

MPEG4 :ضبط صدا 

مشخصات فیلم

 فاصله ی کانونی:  240-24 میلی مرت

f/3.0 – f/6.9   :محدوده ی دیافراگم 

 بزرگ منایی اپتیکال: 10 برابر

 بزرگ منایی دیجیتال: 4 برابر

 حداقل فاصله ی فوکوس نرمال: 1 سانتی مرت

مشخصات لنز

 حداکرث رسعت شاتر:  1/2000 ثانیه

 حداقل رسعت شاتر:  1 ثانیه

 زمان سنج خودکار: 2 و 10 ثانیه

 حداقل حساسیت: 100

 حداکرث حساسیت: 1600

1600 ,800 ,400 ,200 ,100 ,AUTO  :ایزو 

مشخصات عکس برداری

مشخصات حسگر و تصویر

CCD  :نوع حسگر 

 ابعاد حسگر:  1/2.3

 دقت حسگر:  20.5 مگاپیکسل

 نسبت ابعاد عکس:  4:3

معرفی یک رسته: دوربین عکاسی



5

باتری:

NB-13L
وزن:

209 گرم

کامپکت پیرشفته

 در دنیای پرسرعت تکنولوژی، دوربین های کامپکت هم از قافله عقب نمانده   و خود را به روز کرده اند. دوربین های »کامپکت پیشرفته«

 )Enthusiast Compact( نسبت به دوربین های کامپکت ساده، حسگر تصویر بزرگ تری دارند. این ویژگی باعث می شود کاربر بتواند در شرایطی 
که نور محیط کم است، تصاویر باکیفیتی ثبت کند. این دوربین ها در بعضی موارد، قیمتی هم رده یا حتی بیشتر از دوربین های DSLR دارند.  اگر 

می خواهید با دوربینی کوچک، کیفیتی نزدیک به یک دوربین DSLR داشته باشید، دوربین های کامپکت پیشرفته را انتخاب کنید.

دوربین دیجیتال کانن

Powershot G9X مدل

LCD  :نوع صفحه منایش 

 سایز صفحه منایش: 3 اینچ

 دقت صفحه منایش: 1040000 نقطه

مشخصات صفحه نمایش

Full HD  :رزولوشن فیلم 

 حداکرث رسعت فیلم: 60 فریم بر ثانیه

264.H ,4-MPEG  :فرمت فیلم 

 ضبط صدا: اسرتیو

مشخصات فیلم

 فاصله ی کانونی:  80-28 میلی مرت

  f/2.0 - f/4.9:محدوده ی دیافراگم 

 بزرگنامیی اپتیکال: 3 برابر

 حداقل فاصله ی فوکوس نرمال: 5 سانتی مرت

 فوکوس حالت ماکرو:  5 سانتی مرت

مشخصات لنز

 حداکرث رسعت شاتر: 1/2000 ثانیه

 حداقل رسعت شاتر: 30 ثانیه

 حداقل حساسیت: 125

 حداکرث حساسیت: 12800

 ایزو: 125-6400

 عکاسی پیاپی: 6 فریم در ثانیه

مشخصات عکس برداری

مشخصات حسگر و تصویر

CMOS  :نوع حسگر 

 دقت حسگر:  20.9 مگاپیکسل

 ابعاد حسگر:  1 اینچ
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باتری:

NB-6LH
وزن:

442گرم

کامپکت سوپرزوم 

برای بعضی از دوربین  به دست ها، توانایی زوم کردن باال، آن قدر ویژگی جذابی است که مشتاق استفاده از دوربین هایی شوند که مشخصه ی اصلی 

آن ها بزرگ نمایی باالست. دوربین های کامپکت سوپر زوم به دلیل بزرگ نمایی فوق العاده و امکانات زیاد،دوربین مورد عالقه ی بسیاری از کاربران 

هستند. این دوربین ها با تغییر حالت از تله تا واید، تصاویر شگفت انگیزی را ثبت می کنند.

کانن

Powershot SX530 HS مدل

LCD  :نوع صفحه منایش 

 سایز صفحه منایش: 3 اینچ

 نسبت صفحه منایش: 4:3

 دقت صفحه منایش: 461000 نقطه

مشخصات صفحه نمایش

Full HD  :رزولوشن فیلم 

 حداکرث رسعت فیلم: 30 فریم بر ثانیه

MP4  :فرمت فیلم 

 ضبط صدا: اسرتیو

مشخصات فیلم

 فاصله ی کانونی:  1200-24 میلی مرت

 f/3.4-f/6.5 :محدوده ی دیافراگم 

 بزرگ منایی اپتیکال: 50 برابر

 بزرگ منایی دیجیتال: 4 برابر

 حداقل فاصله ی فوکوس نرمال: 5 سانتی مرت

 حداقل فاصله ی فوکوس حالت ماکرو: صفر سانتی مرت

مشخصات لنز

 حداکرث رسعت شاتر 1/2000 ثانیه

 حداقل رسعت شاتر:  15 ثانیه

 زمان سنج خودکار:  2 و 10 ثانیه

 حداقل حساسیت: 100

 حداکرث حساسیت: 3200

 عکاسی پیاپی:  1.6 تا 10 فریم بر ثانیه

مشخصات عکس برداری

مشخصات حسگر و تصویر

CMOS  :نوع حسگر 

 ابعاد حسگر:  1/2.3 اینچ

 دقت حسگر: 16.8 مگاپیکسل

 نسبت ابعاد عکس:  16:9،3:2،5:3،1:1

معرفی یک رسته: دوربین عکاسی
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باتری:

EN-EL14a
وزن:

430گرم

DSLR

دوربین های DSLR  بهترین و گران ترین نوع دوربین های دیجیتالی هستند. این دوربین ها  آینه دارند و  لنز آن ها قابل تعویض است. سنسور بزرگ این 

دوربین ها باعث ثبت تصاویری با کیفیت بسیار باال در تمام ساعات شبانه روز می شود. تنها ضعف این دوربین ها بزرگ بودن و حمل ونقل سخت آن ها و 

البته قیمت باالست. اگر قصد دارید جدی و حرفه ای عکاسی کنید، می توانید سراغ دوربین های DSLR بروید.

D3300 نیکون

VR -AFP 55-18 کیت

LCD  :نوع صفحه منایش 

 سایز صفحه منایش: 3 اینچ

 دقت صفحه منایش: 921000 نقطه

مشخصات صفحه نمایش

Full HD :رزولوشن فیلم 

 حداکرث رسعت فیلم: 60 فریم بر ثانیه

264.H ,4-MPEG :فرمت فیلم 

 ضبط صدا: اسرتیو

مشخصات فیلم

 فاصله ی کانونی: 55-18 میلی مرت

f/3.5-f/5.6 :محدوده ی دیافراگم 

 بزرگ منایی اپتیکال: 3 برابر

 حداقل فاصله ی فوکوس نرمال: 28 سانتی مرت

مشخصات لنز

 حداکرث رسعت شاتر: 1/4000 ثانیه

 حداقل رسعت شاتر: 30 ثانیه

 زمان سنج خودکار: 2 یا 10 ثانیه

 حداقل حساسیت: 100

 حداکرث حساسیت: 25600

 ایزو:100 تا 25600

مشخصات عکس برداری

مشخصات حسگر و تصویر

 CMOS :نوع حسگر 

APSC :ابعاد حسگر 

 دقت حسگر: 25 مگاپیکسل

 نسبت ابعاد عکس:  3:2
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باتری:

EN-EL23
وزن:

899 گرم

معرفی یک رسته: دوربین عکاسی

SLR شبه

دوربین های شبه  SLR در واقع پلی هستند بین دوربین های کامپکت و SLR؛ به همین دلیل به آن ها دوربین های Bridge  هم می گویند. این دوربین ها 

ظاهر و بدنه ای مشابه SLR دارند؛ ولی از لحاظ امکانات همانند کامپکت ها هستند؛ آینه و منشور ندارند، عموما حسگر کوچکی دارند و لنز آن ها 

عوض نمی شود. با این وجود این دوربین ها قیمتی کمتر از DSLR ها دارند و برای کسانی مناسب اند که به زوم زیاد احتیاج دارند و بدنه ی بزرگ آن ها را 

می پسندند.

نیکون  

Coolpix P900 مدل

 نوع صفحه منایش: LCD  قابل چرخش

 سایز صفحه منایش: 3 اینچ

 دقت صفحه منایش: 921000 نقطه

مشخصات صفحه نمایش

Full HD  :رزولوشن فیلم 

 حداکرث رسعت فیلم: 60 فریم بر ثانیه

264.H ,4-MPEG :فرمت فیلم 

 ضبط صدا: اسرتیو

مشخصات فیلم

f/2.8-f/6.5 :محدوده ی دیافراگم 

 بزرگ منایی اپتیکال:83.3 برابر

 بزرگ منایی دیجیتال:4 برابر

 حداقل فاصله ی فوکوس نرمال: 50 سانتی مرت

مشخصات لنز

 حداکرث رسعت شاتر:  1/4000 ثانیه

 حداقل رسعت شاتر:  15 ثانیه

 زمان سنج خودکار: 2 و 10 ثانیه

 حداقل حساسیت: 100

 حداکرث حساسیت: 6400

 ایزو: 100تا6400

مشخصات عکس برداری

مشخصات حسگر و تصویر

CMOS  :نوع حسگر 

 ابعاد حسگر: 1/2.3  اینچ

 دقت حسگر: 17 مگاپیکسل

 نسبت ابعاد عکس: 4:3

 فاصله ی کانونی: 2000-24 میلی مرت
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باتری:

NP-W126
وزن:

350 گرم

بدون آینه

مهم ترین تفاوت دوربین های بی آینه و DSLR  همان طور که از اسم شان مشخص است، نبود آینه در این دوربین هاست. این ویژگی باعث شده  

دوربینی سبک و ساده تولید شود که قابلیت تعویض لنز دارد. این دوربین ها از منظره یاب الکترونیکی به جای اپتیکال استفاده  می کنند و در 

حال حاضر تعداد لنزهای موجود برای آن ها کم است. اگر می خواهید دوربینی در اندازه ی کامپکت و به خوبی DSLR  داشته باشید، به سراغ این 

دوربین های بدون آینه بروید.

فوجی فیلم

X-A2 مدل

 نوع صفحه منایش: TFT LCD با قابلیت گردش

 سایز صفحه منایش: 3 اینچ

 دقت صفحه منایش: 920,000 نقطه

مشخصات صفحه نمایش

Full HD  :رزولوشن فیلم 

 حداکرث رسعت فیلم: 30 فریم بر ثانیه

264.H  :فرمت فیلم 

 ضبط صدا: اسرتیو

مشخصات فیلم

 فاصله ی کانونی:  50-16 میلی مرت

f/3.5-f/5.6   :محدوده ی دیافراگم 

 حداقل فاصله ی فوکوس نرمال:

30 سانتی مرت

مشخصات لنز

 حداکرث رسعت شاتر 4000/ 1ثانیه

 حداقل رسعت شاتر: 30 ثانیه

 زمان سنج خودکار: 2 و 10 ثانیه

 حداقل حساسیت: 100

 حداکرث حساسیت: 25600

 عکاسی پیاپی:  5.6 فریم بر ثانیه

مشخصات عکس برداری

مشخصات حسگر و تصویر

CMOS  :نوع حسگر 

 دقت حسگر:  17 مگاپیکسل

APS-C  :ابعاد حسگر 

 نسبت ابعاد عکس:  1:1,3:2,16:9


