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NEX-3/NEX-5/NEX-5C
De nye funksjonene som følger med denne fastvareoppdateringen, og deres 
virkemåte, er beskrevet her.

Se også i "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" som ligger på den 
leverte CD-ROM-en. 
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Tilgjengelige funksjoner
Nye funksjoner er gjort tilgjengelig på menyen av denne fastvareoppdateringen.

Meny Nye elementer Funksjoner

Opptaksmod. Bildeeffekt Velger et filter for å få de forskjellige 
strukturene.

Oppsett Fremhevingsnivå Forsterker konturen av områder i 
fokus med en bestemt farge.

Fremhevingsfarge Stiller inn den fargen som brukes til 
fremhevingsfunksjonen.
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Bildeeffekt
Du kan fotografere med et effektfilter for å oppnå de ulike strukturene.

1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Bildeeffekt] t ønsket modus.

 Lekekamera Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med 
skygger i hjørnene og ekstra tydelige farger.

 Plakateffekt 
(farge)

Skaper et abstrakt inntrykk med klare 
kontraster, ved å vektlegge primærfargene 
kraftig.

 Plakateffekt 
(s/hv)

Skaper et abstrakt inntrykk, med klare 
kontraster i sort/hvitt.

 Popfarge Skaper et livlig inntrykk ved å understreke 
fargetonene.

 Retrofoto Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med 
sepiafargetoner og falmede kontraster.

 Delfarge (rød) Genererer et bilde som bare inneholder fargen 
rød, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.

 Delfarge 
(grønn)

Genererer et bilde som bare inneholder fargen 
grønn, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.
Forts. r



NO
4

• Hvis du velger [Bildeeffekt], med [RAW] eller [RAW og JPEG] valgt, er [Kvalitet] midlertidig innstilt på 
[Fin].

• Når [Delfarge (rød)], [Delfarge (grønn)], [Delfarge (blå)] eller [Delfarge (gul)] er valgt, vil bildene 
kanskje ikke inneholde den valgte fargen, avhengig av opptaksforholdene eller motivet.

 Delfarge (blå) Genererer et bilde som bare inneholder fargen 
blå, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.

 Delfarge (gul) Genererer et bilde som bare inneholder fargen 
gul, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.

 Veldig lyst Genererer et bilde med den angitte 
atmosfæren: Lys, transparent, eterisk, kjærlig, 
myk 

 Sterk kontrast 
sort/hvitt

Genererer et bilde med store kontraster i sort/
hvitt.

Kommentarer
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Fremhevingsnivå
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved manuell fokusering. 
Denne funksjonen gjør det enkelt å bekrefte fokus.

1 [Meny] t [Oppsett] t [Fremhevingsnivå] t ønsket innstilling.

• Siden kameraet vurderer at skarpe områder er i fokus, er fremhevingsnivået forskjellig, avhengig av 
motivet, opptakssituasjonen og objektivet som brukes.

• Konturen av områder i fokus fremheves ikke hvis kameraet er koblet til ved hjelp av en HDMI-kabel.

Høy Stiller inn fremhevingsnivået på høyt.

Middels Stiller inn fremhevingsnivået på middels.

Lav Stiller inn fremhevingsnivået på lavt.

Av Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.

Kommentarer
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Fremhevingsfarge
Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved manuell fokusering.

1 [Meny] t [Oppsett] t [Fremhevingsfarge] t ønsket innstilling.

• Dette elementet kan ikke stilles inn når [Fremhevingsnivå] er stilt inn på [Av].

Hvit Fremhever konturer med hvitt.

Rød Fremhever konturer med rødt.

Gul Fremhever konturer med gult.

Merk
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