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Ez a füzet különféle SB-910 vakuzási 
technikát és mintaképet mutat be.

SB-910
Mintaképek gyűjteménye
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A tárgy anyagszerkezetének kiemelése, mélység hozzáadása a fényképhez.

A megvilágítási technikák javításával közelebb kerülhet a valódi látványhoz.

A vakuval olyan képet készíthet, amilyet szeretne.

Tegyen egy lépést a kreatív megvilágítás felé
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Az éles kontraszt lágyítása, természetessé tétele

Ellenfényben lévő tárgy, gyerekarc fényképezése

Ragyogó éjszakai fények fényképezése
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A valószerűség és a hangulat kiemelése színnel

Az anyagszerkezet és a részletek fényképezése (Több vaku)

A mélység érzékeltetése mozgás fényképezése közben (Több vaku)

12

14

16

13

15

17



4

Döntse a vakufejet a mennyezet felé. A fényképezőgép beépített vakujával készített kép

A természetes hatású arc olyan lágy, hogy szinte megérintené az ember
Az enyhén pirospozsgás arcot és a finom arckifejezést a részleteket kiemelő lágy fénnyel értük el.

Az éles kontraszt lágyítása, természetessé tétele
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Fordítsa a vakufejet a fal felé. A mennyezetről visszavert fény: lágy, egyenletes 
megvilágítást eredményez

Egy női arc finomságának visszaadása
A témán látható lágy árnyékok háromdimenziós hatást kölcsönöznek a képnek.

Indirekt vakuzás: A mennyezetről vagy a falról visszaverődő vaku fénnyel szórni 
és lágyítani lehet a fényt, amely természetesebb hatást ad a fényképeknek.

Fal
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Válassza ki a kívánt rekeszt, az A vagy M expozíció 
módot.

Általános szinkronizálással készített kép

A gyermek pajkos arcának kiemelése
Ha világos környezetben széles rekeszt használ, kiemelheti a fiú arckifejezésének pajkosságát 
az elmosódott háttérben.

Ellenfényben lévő tárgy, gyerekarc fényképezése

Háttér
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Válassza ki a kívánt záridőt, az S vagy M expozíció 
módot.

Vaku nélkül készített kép

Örökítse meg a vizes játék izgalmát
A gyerekek nevető arca tisztán látszik a fényképen. A magas záridő segítségével sikerült 
kimerevíteni a csillogó vízpermetet.

Automatikus FP nagysebességű szinkron: A vakuk hatásosak ellenfényben 
lévő témák esetén is. A magasabb záridők bővíthetik a fényképszerű 
kifejezésmódot.
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Állítsa a fényképezőgép vaku módját hosszú záridős 
szinkron állásba.

Automatikus vakuzás mód funkcióval készített kép

A fényeknek fontos segítő szerepük van éjszaki portré esetén
A fénykép az utómunka nélküli tényleges beállítást mutatja, gyönyörű éjszakai városképpel a 
háttérben.

Ragyogó éjszakai fények fényképezése

Háttér
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Állítsa a fényképezőgép vaku módját hosszú záridős 
szinkron a hátsó redőnyre állásba.

Normál hosszú záridős szinkron esetén, a vaku akkor 
villant, amikor a kislány a képen kívül van.

Festés fénnyel és szünettel
A festés fénnyel, a sötétben rendkívül szórakoztató dolog. Itt le tudtuk fényképezni a lányt, 
pedig áthaladt a fényképezőgép előtt, hihetetlen kép készült a hosszú záridős szinkron 
segítségével.

Hosszú záridős szinkron: Automatikusan kiegyensúlyozza az expozíciót sötét 
háttér és az előtérben álló téma esetén. Ez ideális éjszakai portré esetén, ha 
fények vannak a háttérben.

Éjszakai tájkép

Egy lány fest a fénnyel, 
miközben besétál a képbe.

Lány

FiúNarancssárga fény

Fehér fény
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Tegyen egy izzólámpa szűrőt a vakura, és állítsa a 
fényképezőgép fehéregyensúlyát közvetlen napfény 
beállításba.

A fényképezőgép beépített vakujával készített kép

Hozzon létre meleg, hívogató légkört
A szívünkben különleges helyet elfoglaló gyertyafény sajátos melegséget kölcsönöz minden 
témának.

A valószerűség és a hangulat kiemelése színnel
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Tegyen fel egy fénycső szűrőt az A vakura. A B vaku 
kiemeli a levelek színét.

Fénycső szűrő nélkül készült felvétel

Jelenítse meg a japán bonsai élénk színvilágát
A tűlevelek és a moha sötét tónusa, valamint a piros levelek csillogása gyönyörű képet hozott 
létre.

Színes szűrők és színhőmérséklet-kompenzációs szűrők: A szűrők 
kiegyensúlyozhatják a színeket, megváltoztathatják a hangulatot, és kontrasztot 
adhatnak a témának — szélesebb kifejezésmód tartományt tesznek lehetővé.

B

A
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Fényképezés több vakuegységgel

A fényképezőgépre szerelt SB-910 a három 
távoli vakuegységet vezérel, melyek az A, B és C 
csoportokhoz vannak rendelve.

A fényképezőgép beépített vakujával készített kép

Hangsúlyozza a lány arcának és a pillanat méltóságát
A jobbról és balról érkező fény kiküszöböli az árnyékokat az arcon és a hegedűn, miközben a 
harmadik vakuegység hangsúlyozza az arc körvonalát, és kiemeli az arckifejezést.

Mélység érzékeltetése portré esetén

C

B

A A mennyezetről 
visszavert fény
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A beépített vaku, vagy a fényképezőgépre szerelt 
SB-910 vezérli az A és B csoporthoz rendelt két távoli 
vakuegységet.

Csak az A vakuval készített felvétel

Használjon árnyékokat a nyugodt légkör létrehozására
A fővaku árnyékait lágyítja a második vaku. Az árnyék érettséget ad a lány arcának.

Használjon két vagy több vakuegységet oldalról és hátulról, a vakuk által okozott 
árnyékok semlegesítésére. Ez természetes hatású és mélységérzetű fényképet 
eredményez.

A

B
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Visszaverő felület nélkül készített felvétel

A szín és a csillogás ízletesnek láttatja az ételt
A gyümölcs megvilágításával hangsúlyozza a csillogást és lágyítja az árnyékokat, a vibráló 
színek előtérbe hozzák a gyümölcs frissességét.

Egy távoli vakuegység villant balról-hátulról, a visszaverő 
felület pedig lágyítja az árnyékot jobbról-elölről.

Fényképezés több vakuegységgel

Az anyagszerkezet és a részletek fényképezése

Másolópapír

Visszaverő felület



15

Egy, elöl elhelyezett vakuegységgel készített felvétel

Hogyan hozzuk létre a minőség érzetét
A fényképezőgép egy fekete papírra helyezett üveglapon fekszik, amely tükröződést okoz, és 
a minőség érzetét kelti.

Két vakuegység világítja meg a fényképezőgép tetejét 
és a logót.

A több vaku és a másolópapír hatásos a mozdulatlan életképek fényképezésekor. 
A szélesen szétszórt fény alkalmas az anyagszerkezet és a körvonalak, a részletek 
fényképezésére.

Másolópapír

Másolópapír
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Fényképezés több vakuegységgel

A mélység érzékeltetése mozgás fényképezése közben
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Fényképezze le a pillanatot, melyet szabad szemmel nem láthat
A pool karambol fényképezése SU-4 típusú fényképezés több vezeték nélküli vakuegységgel 
funkcióval készült.

A mestervaku és a távoli vakuegységek 
beállítása SU-4, a távoli vakuegységek 
villantását a fényképezőgépre szerelt 
mestervaku fénye indítja.

A mestervaku és a távoli vakuegységek 
beállítása SU-4, a távoli vakuegységek villantását 
a fényképezőgépre szerelt mestervaku fénye 
indítja.

Egy tökéletes ugrást a leggyönyörűbb pillanatban kell megörökíteni
A kitárt karú és nyújtott lábú gyönyörű póz felvétele SU-4 típusú fényképezés több vezeték 
nélküli vakuegységgel funkcióval készült.

Az SU-4 típusú fényképezés több vezeték nélküli vakuegységgel funkció hatásos 
egy mozgó tárgy fényképezésekor. A nagyon kicsi késleltetés lehetővé teszi a 
precíz időzítést.

Visszaverő 
felület

A mennyezetről 
visszavert fény
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Vezérlőgombok és kapcsolók/funkciók

1

2 8

7

5
6

4

3

1. [MODE] gomb

Vaku mód kiválasztása.

2. [MENU] gomb

Egyéni beállítások megjelenítése.

3. Funkciógombok

Kiválasztja a beállítani kívánt tételt.

4. Tesztvillantás gomb

Vezérli a tesztvillantást és a modellfényt.

5. Zár kioldó

A vezeték nélküli mód több 

vakuegységhez funkció beállításához, 

fordítsa el a főkapcsoló/vezeték nélküli 

mód kapcsoló több vakuegységhez 

kezelőszervet, miközben lenyomva tartja a 

zár kioldót a kapcsoló közepén.

6. Főkapcsoló/vezeték nélküli mód 
kapcsoló több vakuegységhez

Forgassa el a tápfeszültség be- és 

kikapcsolásához.

Kiválasztja a mester vagy a távoli módot 

a fényképezés több vezeték nélküli 

vakuegységgel funkciónál.

7.  Választó tárcsa

Elforgatásával másik elemet választhat ki. 

A kiválasztott elem kijelölve jelenik meg 

az LCD-n.

8. [OK] gomb

Jóváhagyja a kiválasztott

beállítást.
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LCD kijelző példák

Egy vakuegységgel

Távoli mód Mestervaku mód

Hatásos vakuteljesítmény 
távolságának tartománya

Vaku mód
ISO érzékenység

Zoom pozíció

FX-formátum

SB-910 státusz ikonokSB-910 vaku információ

Kapcsolódva egy 
CLS-kompatibilis 
fényképezőgéphez

A funkciógombokhoz rendelt funkciók

Rekesz f-érték

Hangos figyelmeztetés

Távoli mód

Csoport

Csatorna

Távoli vakuegység zoom pozíció

Távoli vakuegység vaku mód és 
a vakukompenzáció értéke

Mestervaku vaku mód és a 
vakukompenzáció értéke

Csatorna

Mestervaku zoom pozíció
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