Nya funktioner
Version 2.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna
i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för
information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Innehåll
X-T3:s firmwareversion 2.10 innebär nya och uppdaterade
funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivning

Det valda värdet visas nu när en färgtemperatur har valts för
vitbalansen.
Kameran visar nu en ”laddningsikon” när den strömförsörjs via
2 USB eller av nätadaptern AC-9VS, som följer med det vertikala
batterigreppet VG-XT3.
Elementet B FILMINSTÄLLNING > F-LOGGINSPELNING
3 i inspelningsmenyn har ändrat namn till F-Log/HLGINSPELNING.
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4 Filmer större än 4 GB sparas nu i en enda ﬁl.
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Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-T3 Användarhandbok: P 10
Den elektroniska sökaren

Ver. 2.00

ALL-Intra

J När en färgtemperatur väljs för vitbalans (X‐T3 Användarhandbok
P 108), visas det valda värdet på displayen.
0 Kameran visar nu en ”laddningsikon” när den strömförsörjs via
USB eller av nätadaptern AC‐9VS, som följer med det vertikala
batterigreppet VG‐XT3.
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X-T3 Användarhandbok: P 12
LCD-skärmen

Ver. 2.00
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T När en färgtemperatur väljs för vitbalans (X‐T3 Användarhandbok
P 108), visas det valda värdet på displayen.
z Kameran visar nu en ”laddningsikon” när den strömförsörjs via
USB eller av nätadaptern AC‐9VS, som följer med det vertikala
batterigreppet VG‐XT3.
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X-T3 Användarhandbok: P 149
F-Log/HLG-INSPELNING

Ver. 2.00

Välj destinationen för F-Log- och HLG (Hybrid Log-Gamma)-filmer
som spelas in medan kameran är ansluten till en HDMI-enhet.
Alternativ
bPYP
b F-Log Y F-Log
b P Y F-Log
b F-Log Y P
b HLG Y HLG

Beskrivning
Filmen bearbetas med hjälp av ﬁlmsimulering och båda resultaten sparas på minneskortet och skickas till HDMI-enheten.
Filmen sparas på minneskortet och skickas till HDMI-enheten i
F-Log-format.
Filmen skickas till HDMI-enheten i F-Log-format, men den
sparas på minneskortet med tillämpad ﬁlmsimulering.
Filmen sparas på minneskortet i F-Log-format, men skickas till
HDMI-enheten med tillämpad ﬁlmsimulering.
Filmen sparas på minneskortet och skickas till HDMI-enheten i
HLG-format.

N • F-Log erbjuder en mjuk gammakurva med ett brett färgspektrum som är
lämpligt för vidare bearbetning under efterproduktionen. Känsligheten
är begränsad till värden mellan ISO 640 och ISO 12800.
• HLG (Hybrid Log-Gamma)-inspelningsformatet överensstämmer med
den internationella ITU-R BT2100-standarden. När filmerna visas på
HLG-kompatibla bildskärmar, erbjuder det högkvalitativa HLG-formatet inspelningar med extremt med hög kontrast och intensiva, livfulla
färger. Känsligheten är begränsad till värden mellan ISO 1000 och
ISO 12800. HLG-inspelning är tillgänglig när du har valt H.265 (HEVC)
för B FILMINSTÄLLNING > H.265 (HEVC)/H.264 i inspelningsmenyn.
• Inspelningar med filmsimulering (P) spelas in med hjälp av alternativet
som valts för B FILMINSTÄLLNING > F FILMSIMULERING i inspelningsmenyn.
• Filmer som spelats in med b P Y F-Log eller b F-Log Y P kan inte
sparas på minneskortet eller skickas till HDMI i olika bildstorlekar (4K,
Full HD). Dessutom är följande B FILMINSTÄLLNING-alternativ inte
tillgängliga:
- FILMLÄGE-bildfrekvensalternativen 59.94P och 50P
- HÖGHASTIGHETSINSP. FULL HD
- INTERFRAME NR FÖR V
- HDMI-UTGÅNG INFOSKÄRM

3

X-T3 Användarhandbok: P 176
KOPIERA

Ver. 2.10

O • Kopieringen stoppas när målet är fullt.

• Om du försöker kopiera en fil med en storlek på över 4 GB till ett minneskort med en kapacitet på 32 GB eller mindre, avbryts kopieringen
och filen kopieras inte till kortet.

X-T3 Användarhandbok: P 261
Mac OS X/macOS

Ver. 2.10

Bilder kan kopieras till datorn med Image Capture (som medföljer
din dator) eller andra program.

O Använd en kortläsare för att kopiera filer med en storlek på över 4 GB.
X-T3 Användarhandbok: P 295
Minneskortskapacitet

Ver. 2.10

O Om minneskortet har en kapacitet på mer än 32 GB, sparas filmer som

enskilda filer, oavsett deras storlek. Om kortet har en kapacitet på 32 GB
eller mindre, sparas filmer större än 4 GB oavbrutet över flera filer.
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

