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NEX-3/NEX-5/NEX-5C
De nieuwe functies die deze firmware-update biedt en de bijbehorende 
bedieningshandelingen worden hier beschreven.

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" en het "α-handboek" die op de 
bijgeleverde CD-ROM staan.
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Geboden functies
Er worden door deze firmware-update nieuwe functies aan het menu toegevoegd.

Menu Toegevoegde nieuwe items Functies

Opn.modus Foto-effect Selecteert een filter voor het 
verkrijgen van diverse structuren.

Instellingen Reliëfniveau Accentueert de contouren van 
scherpstelbereiken met een bepaalde 
kleur.

Reliëfkleur Stelt de kleur in die wordt gebruikt 
voor de peaking-functie.
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Foto-effect
U kunt diverse patronen verkrijgen door opnamen te maken met een effectfilter.

1 [Menu] t [Opn.modus] t [Foto-effect] t stand van uw keuze.

 
Speelgoedcamera

Creëert het beeld van een foto van een 
speelgoedcamera met vervaagde hoeken en 
geprononceerde kleuren.

 Posterisatie 
(kleur)

Creëert een hoog contract, abstract uiterlijk 
doordat de primaire kleuren worden 
geaccentueerd.

 Posterisatie 
(Z-W)

Creëert een hoog contrast, abstract uiterlijk in 
zwart-wit.

 Hippe kleuren Creëert een levendig uiterlijk door kleurtinten 
te accentueren.

 Retrofoto Creëert het uiterlijk van een oude foto met 
sepia kleurtinten en vervaagd contrast.

 Deelkleur 
(rood)

Creëert een beeld waarin de kleur rood wordt 
behouden, maar de andere kleuren worden 
omgezet in zwart-wit.

 Deelkleur 
(groen)

Creëert een beeld waarin de kleur groen 
wordt behouden, maar de andere kleuren 
worden omgezet in zwart-wit.
Vervolg r



NL
4

• Als u [Foto-effect] selecteert, terwijl [RAW] of [RAW en JPEG] is geselecteerd, wordt [Kwaliteit] 
tijdelijk ingesteld op [Fijn].

• Wanneer [Deelkleur (rood)], [Deelkleur (groen)], [Deelkleur (blauw)] of [Deelkleur (geel)] is 
geselecteerd, zullen beelden afhankelijk van het onderwerp of de opname toestand misschien niet de 
geselecteerde kleur behouden.

 Deelkleur 
(blauw)

Creëert een beeld waarin de kleur blauw 
wordt behouden, maar de andere kleuren 
worden omgezet in zwart-wit.

 Deelkleur 
(geel)

Creëert een beeld waarin de kleur geel wordt 
behouden, maar de andere kleuren worden 
omgezet in zwart-wit.

 Felle kleuren Creëert een beeld met een aangewezen sfeer: 
helder, transparant, vluchtig, teer, zacht. 

 Hoog contrast 
monochroom

Creëert een beeld met hoog contrast in zwart-
wit.

Opmerkingen



NL
5

Reliëfniveau
Accentueert bij handmatig scherpstellen de contouren van scherpstelbereiken met een 
bepaalde kleur. Met behulp van deze functie kunt u de scherpstelling gemakkelijk 
controleren.

1 [Menu] t [Instellingen] t [Reliëfniveau] t instelling van uw keuze.

• Omdat de camera beoordeelt dat scherpe gebieden scherpgesteld zijn, verschilt het reliefniveau 
afhankelijk van het onderwerp opname situatie of de lens die wordt gebruikt.

• De contouren van scherpstelbereiken worden niet geaccentueerd wanneer de camera is aangesloten met 
een HDMI-kabel.

Hoog Stelt het reliefniveau in op hoog.

Gemiddeld Stelt het reliefniveau in op gemiddeld.

Laag Stelt het reliefniveau in op laag.

Uit Maakt geen gebruik van de relieffunctie.

Opmerkingen



NL
6

Reliëfkleur
Stelt de kleur in die bij handmatig scherpstellen wordt gebruikt voor de relieffunctie.

1 [Menu] t [Instellingen] t [Reliëfkleur] t instelling van uw keuze.

• Dit item kan niet worden ingesteld wanneer [Reliëfniveau] is ingesteld op [Uit].

Wit Accentueert contouren in wit.

Rood Accentueert contouren in rood.

Geel Accentueert contouren in geel.

Opmerking
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