Nowe funkcje
Wersja 1.40

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania
sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową,
aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych
produktów:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005192-G00 PL

Spis treści
Oprogramowanie sprzętowe X-T4 w wersji 1.40 dodaje lub
aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr

Opis

Dodano obsługę opcjonalnego adaptera mikrofonu
XLR, co spowodowało dodanie opcji USTAWIENIE
ADAPTERA MIK. XLR do P USTAWIENIA
1
DŹWIĘKU w menu ﬁlmowania. Opcja
ODTWARZANIE DŹWIĘKU 4-kan została również
dodana do D KONFIG. DŹWIĘKU w menu ustawień.
Pozycja TEMP. AUTOM. WYŁ. ZASIL. została dodana
2
do D ZARZĄDZ. ZASILAN. w menu ustawień.

X-T4

Patrz

P

P

53
176
212

1
2
3

1.40

232

4

1.20

Wer.

Zmiany i uzupełnienia
Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-T4 Podręcznik użytkownika: P 53
Nagrywanie filmów

Wer. 1.40

Używanie mikrofonu zewnętrznego
Dźwięk może być nagrywany za pomocą mikrofonów zewnętrznych podłączanych do gniazd
3,5 mm średnicy; nie można używać mikrofonów,
które wymagają zasilania sieciowego. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji mikrofonu.

Adaptery mikrofonów XLR
Aparatu można używać w połączeniu z adapterami mikrofonów XLR TEAC
TASCAM CA-XLR2d-F. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową TASCAM.
https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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X-T4 Podręcznik użytkownika: P 176
USTAWIENIE ADAPTERA MIK. XLR

Wer. 1.40

Dostosuj ustawienia kanału wejściowego mikrofonu itp. do użytku
w połączeniu z adapterami mikrofonów XLR.
Opcja

Opis
Nagrywaj dźwięk czterokanałowy (kwadrofoniczny) przy
pomocy wbudowanego mikrofonu aparatu lub dźwięk dwukanałowy (stereofoniczny), korzystając wyłącznie z mikrofonu
podłączonego przez adapter mikrofonu XLR.
KANAŁ WEJŚCIOWY MIK. • 4k XLR+APARAT: nagrywaj dźwięk czterokanałowy przy
pomocy wbudowanego mikrofonu aparatu.
• TYLKO 2k XLR: nagrywaj dźwięk dwukanałowy, korzystając wyłącznie z zewnętrznego mikrofonu podłączonego
przez adapter mikrofonu XLR.
Wybierz źródło dźwięku przesyłanego do słuchawek lub
innych monitorów dźwięku podczas nagrywania ﬁlmu.
MONITOROWANIE • XLR: monitoruj dźwięk z zewnętrznych słuchawek podłąDŹWIĘKU 4-kan
czonych przez adapter mikrofonu XLR.
• APARAT: monitoruj dźwięk z wbudowanego mikrofonu
aparatu.
Wybierz źródło dźwięku przesyłanego do złącza HDMI.
• XLR: dźwięk z zewnętrznych mikrofonów podłączonych
WYJŚCIE AUDIO HDMI przez adapter mikrofonu XLR jest przesyłany do złącza
4-kan
HDMI.
• APARAT: dźwięk z wbudowanego mikrofonu aparatu jest
przesyłany do złącza HDMI.

N • Jeśli zewnętrzny mikrofon jest podłączony do gniazda mikrofonowego
aparatu, dźwięk będzie nagrywany nie przez wbudowany mikrofon
aparatu, tylko przez zewnętrzny mikrofon.
• Nagrywanie czterokanałowe jest dostępne tylko wtedy, gdy
MOV/H.265(HEVC) LPCM lub MOV/H.264 LPCM jest wybrane dla
B USTAWIENIA FILMU > FORMAT PLIKU.
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X-T4 Podręcznik użytkownika: P 212
ODTWARZANIE DŹWIĘKU 4-kan

Wer. 1.40

Dostosuj ustawienia dotyczące dźwięku do użytku podczas odtwarzania filmów z dźwiękiem czterokanałowym.
Opcja

Opis

XLR

Aparat odtwarza dźwięk nagrany przez zewnętrzne mikrofony
podłączone przez adapter mikrofonu XLR.

APARAT

Aparat odtwarza dźwięk nagrany przez wbudowany mikrofon
aparatu lub zewnętrzne mikrofony podłączone przez gniazdo
mikrofonowe.
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X-T4 Podręcznik użytkownika: P 232
TEMP. AUTOM. WYŁ. ZASIL.

Wer. 1.20

Jeśli temperatura wzrośnie powyżej pewnego poziomu, aparat najpierw wyświetli komunikat, a następnie, jeśli temperatura będzie
nadal wzrastać, automatycznie zakończy fotografowanie i wyłączy
się. Wybierz temperaturę, przy której aparat wyłączy się automatycznie.
Opcja

Opis
Aparat wyłączy się automatycznie, gdy jego temperatura osiągnie
STANDARDOWE
wartość wybraną dla STANDARDOWE.
Fotografowanie można kontynuować w temperaturze wyższej niż
wartość wybrana dla STANDARDOWE, wydłużając czas dostępny
do nagrywania ﬁlmów itp. Ponieważ dotykanie aparatu rozgrzaneWYS
go do tak wysokiej temperatury może doprowadzić do poparzeń
niskotemperaturowych, ta opcja powinna być używana wyłącznie
po zamocowaniu aparatu na statywie lub podjęciu innych kroków
w celu unikania długotrwałej styczności z aparatem.
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