
Nieuwe Functies
Versie 2.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van fi rmwa-

re-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de 

beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit 

product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare 

updates voor verschillende producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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  Inhoud

X-T100 fi rmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde 

functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website 

voor informatie over eerdere versies.

 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nr. Beschrijving X-T100
P

Zie
P

Ver.

11
Een optie “heldere modus” is toegevoegd aan S 
(GEAVANCRD SR AUTO) voor foto’s die helderder en 
levendiger zijn.

52 1

2.00
22

Het aantal verbeteringsniveaus voor de modus h GEZICHT 
VERZACHTEN (Z) is verhoogd van 3 naar 5.

20, 63 –

33
Door de modusknop naar O te draaien wordt nu 
o NACHT + modus geselecteerd.

63 2

44
De optie O NACHT die eerder via de modusknop is geselec-
teerd is toegevoegd aan de beschikbare opties in de SP-modus 
(onderwerpprogramma). 

64 3
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Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-T100 Gebruiksaanwijzing: P 52  Ver. 2.00

S GEAVANCRD SR AUTO

Een pictogram “heldere modus” wordt 

weergegeven wanneer de modusknop 

naar S wordt gedraaid.

Tik op het pictogram om de “heldere modus” in te schakelen 

voor foto’s die helderder en levendiger zijn.

“Heldere modus” 
ingeschakeld
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X-T100 Gebruiksaanwijzing: P 63  Ver. 2.00

SP ONDERWERPPROGRAMMA /h/M/N/O 

Door de modusknop naar O te draaien 

wordt o NACHT + modus geselecteerd.

De volgende scènes kunnen rechtstreeks worden geselecteerd 

met behulp van de standknop:

ScèneScène BeschrijvingBeschrijving

hh
GEZICHT VERZACHTEN GEZICHT VERZACHTEN 
((ZZ))

Kies voor een zacht huideff ect bij het maken van por-
tretten. Als AAN is geselecteerd voor K TOUCH 
SCREEN INSTELLINGEN > TOUCHSCREEN 
AAN/UIT, dan kunt u het versterkingsniveau van 
portret verzachten kiezen met behulp van de aan-
raakbediening-knoppen.

MM LANDSCHAPLANDSCHAP Kies deze scène voor daglichtfoto’s of gebouwen en 
landschappen.

NN SPORTSPORT Kies deze scène bij het fotograferen van bewegende 
onderwerpen.

OO NACHT+ (NACHT+ (oo))
De camera optimaliseert automatisch de helder-
heid en de verzadiging voor nachtscènes, inclusief 
portretfoto’s.
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X-T100 Gebruiksaanwijzing: P 64  Ver. 2.00

SP ONDERWERPPROGRAMMA /h/M/N/O 

3 Markeer de gewenste scène.

ScèneScène BeschrijvingBeschrijving
hh PORTRETPORTRET Kies deze scène voor portretten.

OO NACHTNACHT Kies deze stand voor slecht schemerlicht of nachtscè-
nes.

HH NACHT (STAT.)NACHT (STAT.) Kies deze stand voor lange sluitertijden bij nachtop-
names.

pp VUURWERKVUURWERK Lange sluitertijden worden gebruikt om de lichteff ec-
ten van vuurwerk vast te leggen.

QQ ZONSOPKOMSTZONSOPKOMST Kies deze stand om de levendige kleuren in zonsop-
komsten en zonsondergangen vast te leggen.

RR SNEEUWSNEEUW Kies voor frisse, heldere foto’s die de helderheid van 
scènes vastleggen welke door glimmende witte 
sneeuw worden gedomineerd.

ss STRANDSTRAND Kies voor frisse, heldere foto’s die de helderheid van 
zonovergoten standen vastleggen.

UU FEESTENFEESTEN Leg achtergrondverlichting binnenshuis onder omstan-
digheden met weinig licht vast.

VV BLOEMENBLOEMEN Auto scherpstelling voor close-up foto’s en krachtige 
kleuren.

WW DOCUMENTENDOCUMENTEN Maak duidelijke foto’s van gedrukte tekst of tekeningen.

jj MULTI-BELICHTINGMULTI-BELICHTING Maak een foto die twee belichtingen combineert.

4 Druk op MENU/OK om de gemarkeerde scène te selecteren.



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


