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Nieuwe Functies
Versie 2.30

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:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  Inhoud

GFX 50R fi rmwareversie 2.30 voegt de hieronder vermelde func-

ties toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de 

meest recente handleiding.

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

Nr. Beschrijving
GFX 50R

P
Zie

P
Ver.

11

Het gedrag van de voorste commandoschijf is gewijzigd 

voor objectieven die niet zijn uitgerust met diafragma-

ringen.

7 1 2.30

22

De camera geeft nu de kleurtemperatuur weer die is 

geselecteerd via de kleurtemperatuuroptie in het witba-

lansmenu.

10, 12 2, 3 2.00

33

De camera geeft nu een pictogram externe 

stroomtoevoer weer wanneer de stroom van een 

optionele AC-15V-netstroomadapter wordt verkregen.

10, 12 2, 3 2.00

44
Het maximaal aantal foto’s dat kan worden opgeslagen in 

een enkele map is veranderd van 9999 naar 999.
85 4 2.00

55

g KLASSIEK Neg. en X ETERNA/CINEMA 

opties zijn toegevoegd aan H INSTELLINGEN 

BEELDKWALITEIT > FILMSIMULATIE in het 

opnamemenu.

90 5 2.00

66

Een VERZACHT. VAN HUID item is toegevoegd 

aan H INSTELLINGEN BEELDKWALITEIT in het 

opnamemenu.

91 6 2.00

77
Een WEINIG LICHT PRIORIT. AF-S item is toegevoegd 

aan G AF/MF INSTELLINGEN in het opnamemenu.
102 6 2.00

88
De prestaties van G AF/MF INSTELLINGEN > INST. 

GEZICHTS-/OOGHERKEN. in het opnamemenu zijn 

verbeterd.

104 7 2.00

99
Het A OPNAME-INSTELLINGEN > FOCUS BKT item 

in opnamemenu biedt nu een keuze uit HANDMATIG 

en AUTO focusreeksopties.

115 9 2.00



 

Nr. Beschrijving
GFX 50R

P
Zie

P
Ver.

1010

De procedure voor waardering van foto’s is gewijzigd. 

Hierdoor is de inhoud van de afspeelinformatieweergave 

gewijzigd en is er een WAARDERING item toegevoegd 

aan het afspeelmenu.

130, 

131, 

145

11, 

12, 

13

2.00

1111

De DIAFRAGMA (PROGRAM. VERSC)-opties 

voor D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > 

COMMANDOSCHIJF INSTELLING > 

COMMANDOSCHIJF 1 VOOR tot 

COMMANDOSCHIJF 3 VOOR en 

COMMANDOSCHIJF ACHTER zijn gewijzigd naar 

DIAFRAGMA.

176 14 2.30

1212

Een DIAFRAGMA-INSTEL.-optie is toegevoegd aan 

D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN in het instellingen-

menu.

178 15 2.30

1313

De procedure voor het aanpassen van het diafragma is 

gewijzigd voor objectieven die niet zijn uitgerust met 

diafragmaringen.

206 16 2.30

1414

De software die kan worden gebruikt met 

de D VERBINDING INSTELLING > 

PC-VERBINDINGSMODUS optie in het instellingsme-

nu is gewijzigd.

187 17 2.00
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Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 7 Ver. 2.30

De Commandoschijven

Draai aan of druk op de commandoschijven om:

Voorste commandoschijf Achterste commandoschijf

DraaiDraai

• Selecteer menutabbladen of 

pagina’s door menu’s

• Stel het diafragma bij 1, 2

• Belichtingscorrectie aanpassen 4

• Pas gevoeligheid aan 1

• Bekijk andere foto's tijdens het 

afspelen

• Markeer menu-items

• Kies de gewenste combinatie van 

sluitertijd en diafragma (program-

maverschuiving)

• Kies een sluitertijd 1

• Pas instellingen in het snelmenu aan

• Kies de grootte van het scherpstelkader

• Zoom in of uit in volledige scherm-

weergave

• Zoom in of uit in meervoudige 

schermweergave

Druk opDruk op

—

• Zoom in op het actieve scherpstel-

punt 3

• Houd ingedrukt om de scherpstel-

weergave in handmatige scherp-

stelmodus te kiezen 3

• Zoom tijdens weergave in op het 

actieve scherpstelpunt

1 Kan worden gewijzigd met behulp van D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > 

COMMANDOSCHIJF INSTELLING.

2 Als het objectief is voorzien van een diafragmaring met een “C”-positie, dan kunnen de 

commandoschijven van de camera worden gebruikt om het diafragma aan te passen 

wanneer de diafragmaring naar C wordt gedraaid.

3 Uitsluitend beschikbaar als SCHERPSTELLOEP is toegewezen aan een functietoets.

4 Instelschijf belichtingscorrectie naar C gedraaid.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 10 Ver. 2.00

De Elektronische Zoeker
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01/01/2018 12:00 AM

J Wanneer een kleurtemperatuur wordt geselecteerd voor 

witbalans (GFX 50R Gebruiksaanwijzing P 95), wordt de 

gekozen waarde nu weergegeven op het display.

u De camera geeft nu een pictogram externe stroomtoe-

voer weer wanneer de stroom van een optionele AC-15V-

netstroomadapter wordt verkregen.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 12 Ver. 2.00

Het LCD-scherm

01/01/2018 12:00 AM

P Wanneer een kleurtemperatuur wordt geselecteerd voor 

witbalans (GFX 50R Gebruiksaanwijzing P 95), wordt de 

gekozen waarde nu weergegeven op het display.

t De camera geeft nu een pictogram externe stroomtoe-

voer weer wanneer de stroom van een optionele AC-15V-

netstroomadapter wordt verkregen.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 85 Ver. 2.00

Doorlopend fotograferen (seriemodus)

Druk op de drive-knop en selecteer I CONTINU. De camera 

maakt foto’s terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt; de opna-

me eindigt als de ontspanknop wordt losgelaten of wanneer de 

geheugenkaart vol is.

O • Als de bestandsnummering 999 bereikt voordat het fotograferen is 

voltooid, worden de resterende foto’s opgeslagen in een nieuwe map.

• De opname eindigt wanneer de geheugenkaart vol is; de camera legt 

alle foto’s vast tot op dat punt. Serieopname wordt mogelijk niet gestart 

als de beschikbare ruimte op de geheugenkaart onvoldoende is.

• Beeldsnelheden kunnen traag zijn als er meer foto’s worden gemaakt.

• Beeldsnelheid varieert afhankelijk de scène, sluitertijd, gevoeligheid en 

scherpstelmodus.

• Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen beeldsnelheden 

traag zijn of fl itst de fl itser niet.

• Opnametijden kunnen toenemen tijdens serieopnamen.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 90 Ver. 2.00

FILMSIMULATIE

Boots de eff ecten van verschillende fi lmsoorten na, waaronder 

zwart-wit (met of zonder kleurfi lters). Kies een palet op basis 

van uw onderwerp en creatieve bedoelingen.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

c PROVIA/STANDAARD
Standaard kleurreproductie. Geschikt voor een breed scala 

aan onderwerpen, van portretten tot landschappen.

d Velvia/LEVENDIG
Een contrastrijk palet van verzadigde kleuren, geschikt 

voor natuurfotografi e.

e  ASTIA/LAAG

Versterkt het bereik van beschikbare kleuren voor huidtin-

ten in portretten terwijl de helderblauwe kleuren van de 

luchten bij daglicht behouden blijven. Aanbevolen voor 

portretfotografi e buitenshuis.

i CLASSIC CHROME
Zachte kleur en verbeterd schaduwcontrast voor een 

rustige uitstraling.

g PRO Neg.Hi
Biedt iets meer contrast dan h PRO Neg. Std. Aanbe-

volen voor portretfotografi e buitenshuis.

h PRO Neg. Std

Een palet van zachte tinten. De reeks beschikbare kleuren 

voor huidtinten is vergroot, waardoor er voldoende keuze-

mogelijkheden zijn voor portretfotografi e in de studio.

g KLASSIEK Neg.
Verbeterde kleur met harde tonaliteit om beelddiepte te 

verhogen.

X ETERNA/CINEMA
Zachte kleuren en rijke schaduwtint geschikt voor echte 

fi lmlook.

a ACROS * Neem zwart-witfoto's met een rijke gradatie en een 

uitstekende scherpte.

b MONOCHROOM * Neem foto’s in de standaard zwart-wit.

f SEPIA Maak foto’s in sepia.

* Verkrijgbaar met gele (Ye), rode (R) en groene (G) fi lters die grijstinten verdiepen die 

overeenkomen met tinten complementair aan de geselecteerde kleur. De gele (Ye) fi lter 

verdiept paars en blauw en de rode (R) fi lter blauw en groen. De groene (G) fi lter verdiept 

rood en bruin, huidtinten inbegrepen, waardoor het een goede keuze voor portretten is.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 91 Ver. 2.00

VERZACHT. VAN HUID

Gelijkmatige huidskleuren.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

STERK Kies voor een sterk eff ect.

ZWAK Kies voor een zwak eff ect.

UIT Schakel het eff ect uit.

N VERZACHT. VAN HUID opties zijn ook toegevoegd.

• H INSTELLINGEN BEELDKWALITEIT > BEW/BEW INST. OP M 

(GFX 50R Gebruiksaanwijzing P 99)

• C MENU VOOR HERBEKIJKEN > RAW-CONVERSIE 

(GFX 50R Gebruiksaanwijzing P 137)

• D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > BEWERK/SLA OP SNELMENU 

(GFX 50R Gebruiksaanwijzing P 173, 195)

• D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn) 

(GFX 50R Gebruiksaanwijzing P 174, 198)

GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 102 Ver. 2.00

WEINIG LICHT PRIORIT. AF-S

Door AAN te selecteren, wordt de belichtingstijd voor low-light 

AF verhoogd, waardoor er sneller scherpgesteld kan worden 

wanneer de belichting slecht is.

OptiesOpties

AAN UIT
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 104 Ver. 2.00

INST. GEZICHTS-/OOGHERKEN.

Intelligente gezichtsdetectie stelt in 

de gehele foto de scherpstelling en 

belichting in voor gezichten van men-

sen, waarbij wordt voorkomen dat de 

camera niet de achtergrond scherpstelt 

in groepsportretten. Kies voor foto’s die 

portretonderwerpen benadrukken. U kunt er ook voor kiezen 

of de camera de ogen detecteert en scherpstelt wanneer Intelli-

gente gezichtsdetectie aan staat. Kies uit de volgende opties:

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

GEZICHT AAN/OOG UIT Uitsluitend Intelligente gezichtsdetectie.

GEZICHT AAN/OOG AUTO
De camera kiest automatisch op welke oog deze zich richt 
wanneer een gezicht wordt gedetecteerd.

GEZ. AAN/PRIOR. R.OOG
De camera richt zich op het rechteroog van personen gede-
tecteerd met behulp van Intelligente gezichtsdetectie.

GEZ. AAN/PRIOR. L.OOG
De camera richt zich op het linkeroog van personen gedetec-
teerd met behulp van Intelligente gezichtsdetectie.

GEZICHT UIT/OOG UIT Intelligente gezichtsdetectie en oogprioriteit uit.

O • Als het onderwerp beweegt terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt, 

bevindt het gezicht zich mogelijk niet in het gebied met de groene rand 

bij het maken van de foto.

• In sommige modi is het mogelijk dat de camera de belichting voor de 

gehele foto in plaats van voor het portretonderwerp instelt.
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N • Het gezicht dat is geselecteerd door de camera wordt weergegeven 

door een groene rand.

• Als er zich meerdere gezichten in de foto bevinden, dan selecteert de 

camera het gezicht dat zich het dichtst bij het midden bevindt; andere 

gezichten worden met witte randen aangeduid.

• Als het geselecteerde onderwerp buiten het kader raakt, zal de camera 

gedurende een ingestelde tijd wachten tot het terugkeert en daar-

door kan het groene kader soms verschijnen op plaatsen waar er geen 

gezicht te zien is.

• Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan gezichtsselectie wor-

den uitgesteld bij het afsluiten van de functie serie-opnamen.

• Gezichten kunnen met de camera in verticale of horizontale richting 

worden gedetecteerd.

• Als de camera niet in staat is om de ogen van het onderwerp te detecte-

ren doordat deze verborgen zijn door haar, een bril of andere objecten, 

zal de camera scherpstellen op de gezichten.

• Opties voor gezichts-/oogdetectie zijn ook toegankelijk via sneltoetsen.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 115 Ver. 2.00

FOCUS BKT

Kies uit AUTO- en HANDMATIG-focusbracketing-modi.

• HANDMATIG: In de modus HANDMATIG kiest u het volgende.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

FOTO’S Kies het aantal opnamen.

STAP Kies de mate van scherpstelverandering voor elke opname.

INTERVAL Kies het interval tussen opnamen.

Scherpstelling en FOTO’S/STAP
De relatie tussen scherpstelling en de opties gekozen voor FOTO’S en STAP 

wordt weergegeven in de afbeelding.

1 2 3 4 5

:

Startscherpstelpositie

• De scherpstelling gaat van de startpositie naar oneindig.

• Kleine STAP-waarden vertalen zich in kleine wijzigingen in de scherpstelling, 

grotere waarden in grotere wijzigingen.

• Ongeacht de optie gekozen voor FOTO’S eindigt het opnemen wanneer de 

scherpstelling oneindig bereikt.

Foto’s

Stap
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• AUTO: In de modus AUTO berekent de camera automatisch 

FOTO’S en STAP.

1 Selecteer A OPNAME-INSTELLINGEN in het opnamemenu, 

markeer FOCUS BKT en druk op MENU/OK.

2 Selecteer AUTO en kies een INTERVAL.

Het beeld dat zichtbaar is door het objectief wordt weerge-

geven.

3 Stel scherp op het dichtstbijzijnde 

einde van het onderwerp en druk op 

MENU/OK.

De geselecteerde focusafstand ver-

schijnt als A op de focusafstandsin-

dicator.

INSTELLENPUNT B INSTELLEN

PUNT A INSTELLEN
CONTROLEER DE FOCUSRING

INSTELLING FOCUS BKT

N Hetzelfde focusbereik kan worden gekozen door eerst te focussen 

op het verste uiteinde van het onderwerp.

4 Stel scherp op het verste uiteinde 

van het onderwerp en druk op 

DISP/BACK.

De geselecteerde focusafstand (B) 

en focusbereik (A tot B) verschijnen 

op de focusafstandsindicator.

INSTELLENPUNT A INSTELLEN

CONTROLEER DE FOCUSRING
PUNT B INSTELLEN
INSTELLING FOCUS BKT

N In plaats van op de knop DISP/BACK te drukken, kunt u op MENU/OK 

drukken en opnieuw A selecteren.

5 Maak foto’s.

De camera berekent automatisch 

de waarden voor FOTO’S en STAP. 

Het aantal foto’s verschijnt op het 

scherm.
AFBREKEN
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 130 Ver. 2.00

De afspeelweergave

Deze sectie geeft een overzicht van de indicatoren die mogelijk 

worden weergegeven tijdens het afspelen.

O Ter illustratie worden displays getoond met alle indicatoren brandend.

01/01/2018 10:00 AM

A B C D E F G

H

I

J

K

LMNOPQRSTU

V

W

b

a

Z

Y

X

A Datum en tijd
B Bluetooth AAN/UIT
C Opdracht beeldoverdracht
D Beeldoverdrachtstatus
E Aantal frames geselecteerd voor upload
F Kaartsleuf
G Beeldnummer
H Beschermde afbeelding
I Locatiegegevens
J Indicator voor rode-ogenverwijdering
K Gezichtsdetectie-indicator
L Batterijniveau
M Beeldkwaliteit
N Beeldgrootte

O Filmsimulatie
P Dynamisch bereik
Q Witbalans
R Gevoeligheid
S Belichtingscompensatie
T Diafragma
U Sluitertijd
V Indicator afspeelmodus
W Filmpictogram
X Geschenkbeeld
Y Indicator fotoboekhulp
Z DPOF-printindicator
a Voice memo
b Waardering ...................................................... 13
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 131 Ver. 2.00

De DISP/BACK-knop

De DISP/BACK-knop regelt de weergave 

van de indicatoren tijdens het afspelen.

Standaard Informatie uit

5.6

01/01/2018 10:00 AM

12800 +1.01/1000

Infoscherm

Het infoscherm
In het infoscherm kunt u de scherpstellingstok (scherpstelhendel) omhoog 

drukken om door een reeks informatie   - en histogramweergaven te bladeren.

Favorieten: Foto’s waarderen
Foto’s kunnen gewaardeerd worden aan de hand van het WAARDERING item 

in het afspeelmenu.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 145 Ver. 2.00

WAARDERING

Waardeer foto’s met behulp van sterren.

1 Selecteer WAARDERING in het afspeelmenu.

2 Draai aan de voorste opdrachtknop om een afbeelding te 

kiezen en de achterste opdrachtknop om een waardering van 0 

tot 5 sterren te kiezen (“I”).

N • De scherpstellingstok (scherpstelhendel) kan worden gebruikt in plaats 

van de voorste instelschijf om een foto te kiezen.

• Het waarderingsvenster kan ook worden weergegeven door op de knop 

Fn3 te drukken tijdens het afspelen van één foto, negen foto’s of hon-

derd foto’s.

• Gebruik aanraaktoetsen om in of uit te zoomen.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 176 Ver. 2.30

COMMANDOSCHIJF INSTELLING

Kies de functies die worden vervuld door de commandoschijven.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

COMMANDOSCHIJF 1 

VOOR

Wijs sluitertijd (S.S. (PROGR. VERSCHUIVING)) of diafragma 

(DIAFRAGMA) 1 toe aan COMMANDOSCHIJF 1 VOOR.

COMMANDOSCHIJF 2 

VOOR

Wijs sluitertijd (S.S. (PROGR. VERSCHUIVING)), 

diafragma (DIAFRAGMA) 1, belichtingscompensatie 

(BELICHTINGSCOMPENSATIE) 2, gevoeligheid (ISO) of 

geen functie (GEEN) toe COMMANDOSCHIJF 2 VOOR of 

COMMANDOSCHIJF 3 VOOR.

COMMANDOSCHIJF 3 

VOOR

COMMANDOSCHIJF 

ACHTER

Wijs sluitertijd (S.S. (PROGR. VERSCHUIVING)), 

diafragma (DIAFRAGMA) 1, belichtingscompensatie 

(BELICHTINGSCOMPENSATIE) 2, gevoeligheid (ISO) of 

geen functie (GEEN) toe aan de achterste instelschijf.

1  Als het objectief is voorzien van een diafragmaring met een “C”-positie, dan kunnen de 

commandoschijven van de camera worden gebruikt om het diafragma aan te passen 

wanneer de diafragmaring naar C wordt gedraaid.

2 Instelschijf belichtingscorrectie naar C gedraaid.

N • COMMANDOSCHIJF INSTELLING is ook toegankelijk door de Fn2   -knop 

ingedrukt te houden.

• U kunt ook op de Fn2   -knop drukken om als volgt door de instellingen 

COMMANDOSCHIJF 1 VOOR, COMMANDOSCHIJF 2 VOOR en 

COMMANDOSCHIJF 3 VOOR te bladeren.

• De Fn2-knop kan aan andere functies worden toegewezen met be-

hulp van D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn). De 

hierboven beschreven functie kan ook worden toegewezen aan andere 

functieknoppen. 
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 178 Ver. 2.30

DIAFRAGMA-INSTEL.

Kies de methode die wordt gebruikt om het diafragma aan te 

passen wanneer u lenzen zonder diafragmaringen gebruikt.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

AUTO+

o HANDM.

Draai aan de voorste commandoschijf om het diafragma te kiezen. 

Draai voorbij het kleinste diafragma om A (auto) te kiezen.

AUTO
Diafragma wordt automatisch geselecteerd; camerafuncties in 

belichtingsmodus P (programma AE) of S (sluiterprioriteit AE).

HANDMATIG

Draai aan de voorste commandoschijf om het diafragma te kiezen; 

camerafuncties in belichtingsmodus A (diafragmaprioriteit AE) of 

M (handmatig).

N Deze optie kan worden toegewezen aan een functieknop.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 206 Ver. 2.30

Lenzen zonder diafragmaringen

De methode die wordt gebruikt voor 

het aanpassen van het diafragma kan 

worden geselecteerd met behulp van 

D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > 

DIAFRAGMA-INSTEL.. Wanneer er een 

andere optie dan AUTO is geselecteerd, 

kan het diafragma worden aangepast 

met behulp van de voorste comman-

doschijf.

N Diafragmaregeling staat standaard op de voorste commandoschijf, maar 

kan opnieuw worden toegewezen aan de achterste commandoschijf met 

behulp van D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > COMMANDOSCHIJF 

INSTELLING.
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GFX 50R Gebruiksaanwijzing: P 187 Ver. 2.00

PC-VERBINDINGSMODUS

Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

USB-KAARTLEZER

De camera automatisch verbinden met een computer via USB 

schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid 

biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera 

functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.

AUTOMATISCHE 

USB-TETHER-OPNAME

De camera kan worden bediend vanaf een computer die is 

aangesloten via USB. Foto’s kunnen op afstand worden gemaakt 

en automatisch worden gedownload naar computers met 

Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin of 

FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan ook worden gebruikt 

om camera-instellingen op te slaan en te laden. De camera 

functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.

USB-TETHER-OPNAME 

VASTGESTELD

En voor AUTOMATISCHE USB-TETHER-OPNAME, behalve 

wanneer de camera in de stand „tethered shooting” (afstandsbe-

diening) blijft staan wanneer de computer niet is aangesloten, 

waardoor de computer de bediening kan hervatten wanneer 

de verbinding wordt herstelt na onbedoeld verbreken van de 

verbinding of een andere onderbreking. Houd er rekening mee 

dat er in de standaardinstelling geen foto’s op de geheugenkaart 

worden opgeslagen.

DRAADLOZE 

TETHER-OPNAME 

VASTGESTELD

Kies deze optie voor draadloos op afstand fotograferen. Selecteer 

een netwerk met behulp van D VERBINDING INSTELLING > 

NETWERKINSTELLING.

USB RAW CONV/

B-UP HERS

Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert 

automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De 

camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden.

• USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO): Gebruik de beeld-

verwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te 

converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.

• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist): Camera-instelling 

opslaan en laden. Confi gureer de camera opnieuw in een 

ogenblik of deel instellingen met andere camera’s van hetzelf-

de type.
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O Instellingen D STROOMBEHEER > UITSCHAKELEN zijn ook van toepas-

sing tijdens tether-opname. Om te voorkomen dat de camera automa-

tisch uitschakelt, selecteert u UIT voor UITSCHAKELEN.

N Bezoek de websites hieronder voor meer informatie of download de 

volgende computersoftware:

• Capture One Express Fujifi lm:

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifi lm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/
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