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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 1.70

املزايا التي أضيفت أو تغريت نتيجة تحديثات الربامج الثابتة قد ال تظل مطابقة لألوصاف الواردة يف املستندات 
املرفقة مع هذا املنتج. قم بزيارة موقعنا عىل الويب ملعلومات عن التحديثات املتوفرة ملختلف املنتجات:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 1.60  27 P :دليل املالك X-T4
عنارص التحكم يف اللمس للتصوير

زوم اللمس
إذا كانت العدسة تدعم زوم اللمس، فيمكنك التكبري والتصغري عن 
طريق ملس الشاشة. اضغط عىل زر زوم اللمس يف الشاشة لتمكني 

زوم اللمس.

يتم التحكم يف زوم اللمس باستخدام األزرار املعروضة عىل الشاشة.

الوصفالوصفالزرالزر

قم بتمكني زوم اللمس.زوم اللمسزوم اللمس

تكبريتكبري
قم بالتكبري أو التصغري. املس األزرار مع االستمرار للتكبري أو التصغري برسعة ثابتة.

تصغريتصغري

قم بالتمرير الختيار موضع التكبري. املس األزرار مع االستمرار للتكبري أو التصغري بالرسعة رشيط التمريررشيط التمرير
املقابلة ملوضع إصبعك.

قم بتعطيل زوم اللمس.تعطيلتعطيل
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اإلصدار 1.40  53 P :دليل املالك X-T4
تسجيل األفالم

استخدام ميكروفون خارجي
ميكن تسجيل الصوت مبيكرفونات خارجية توصل باستخدام مقابس قطرها 

3,5 ملم؛ ال ميكن استخدام امليكرفونات التي تحتاج إىل طاقة بإدخال 

القابس. انظر دليل امليكروفون ملعرفة التفاصيل.

XLR مهايئات ميكروفون
ميكن استخدام الكامريا مع مهايئات ميكروفون طراز CA-XLR2d-F XLR من إنتاج رشكة TASCAM التابعة لرشكة 

.TASCAM ملزيد من املعلومات، برجاء زيارة املوقع اإللكرتوين لرشكة .TEAC

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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اإلصدار 1.40  176 P :دليل املالك X-T4
XLR إعداد مهايئ ميكروفون

 .XLR اضبط إعدادات قناة مدخل امليكروفون وما شابه ذلك من إعدادات لالستخدام مع مهايئات ميكروفون
الوصفالوصفالخيارالخيار

قناة مدخل امليكروفون

سجل صوتًا رباعي القنوات (رباعي االتجاهات) باستخدام امليكروفون الداخيل املدمج 
يف الكامريا، أو صوتًا ثنايئ القناة (سترييو) باستخدام ميكروفون متصل فقط عرب مهايئ 

.XLR ميكروفون
4 قنوات XLR+الكامريا: سّجل صوتًا رباعي القنوات باستخدام امليكروفون الداخيل • 

املدمج يف الكامريا.
2 قناة XLR فقط: سّجل صوتًا ثنايئ القناة باستخدام ميكروفون خارجي متصل عرب مهايئ • 

.XLR ميكروفون

رصد صوت 4 قنوات
اخرت مصدر مخرج الصوت إىل سامعات الرأس أو أجهزة رصد الصوت األخرى أثناء تسجيل األفالم.

 •.XLR ارصد الصوت من خالل امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مهايئ ميكروفون :XLR

الكامريا: ارصد الصوت من خالل امليكروفون الداخيل املدمج يف الكامريا.• 

مخرج صوت 4 قنوات 
HDMI

.HDMI اخرت مصدر مخرج الصوت إىل موصل
XLR: يتم إخراج الصوت من خالل امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مهايئ ميكروفون • 

.HDMI إىل موصل XLR

 •.HDMI الكامريا: يتم إخراج الصوت من خالل امليكروفون الداخيل املدمج يف الكامريا إىل موصل

  N  • يف حالة توصيل ميكروفون خارجي يف مقبس امليكروفون بالكامريا، فلن يتم تسجيل الصوت عرب امليكروفون الداخيل
املدمج يف الكامريا وإمنا سيتم تسجيل الصوت عرب امليكروفون الخارجي بدالً من ذلك.

 • MOV/H.264 أو MOV/H.265 (HEVC) LPCM ال يتوفر التسجيل رباعي القنوات سوى عند تحديد
LPCM يف B إعدد الفيلم > تنسيق امللف.
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اإلصدار 1.40  212 P :دليل املالك X-T4
تشغيل صوت 4 قنوات

اضبط إعدادات الصوت لالستخدام عند عرض أفالم بصوت رباعي القنوات.
الوصفالوصفالخيارالخيار

XLR
تقوم الكامريا بتشغيل الصوت املسجل من خالل امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مهايئ 

.XLR ميكروفون

تقوم الكامريا بتشغيل الصوت املسجل من خالل امليكروفون الداخيل املدمج يف الكامريا أو الكامريا
امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مقبس امليكروفون.

اإلصدار 1.60  224 P :دليل املالك X-T4
(Fn) إعداد وظيفة عدسة باور زوم

اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف املتوفرة يف بعض عدسات الزوم الكهريب اآليل.
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اإلصدار 1.60  226 P :دليل املالك X-T4
 ضبط تركيز/زوم للعدسة

اضبط اإلعدادات للعدسات املتوافقة املزودة بحلقات تركيز بؤري أو زوم كهريب آيل.

 تدوير حلقة الرتكيز البؤري
اخرت االتجاه الذي ترغب يف أن يتم تدوير حلقة الرتكيز عليه لزيادة مسافة الرتكيز.

الخياراتالخيارات
CW  X باتجاه عقارب الساع

 (يف اتجاه عقارب الساعة)
CCW  Y عكس عقارب الساعه

 (عكس اتجاه عقارب الساعة)

 تشغيل حلقة الرتكيز
اخرت كيفية ضبط الكامريا للرتكيز البؤري استجابًة لحركة حلقة الرتكيز البؤري.

الوصفالوصفالخيارالخيار
ل تدوير الحلقة.غري خطي يُضبط الرتكيز البؤري بنفس معدَّ

يُضبط الرتكيز البؤري خطيًا وفًقا ملقدار تدوير الحلقة، ولكن رسعة الرتكيز البؤري ال تتأثر برسعة خطي
تدوير الحلقة.

(Fn) رسعة تركيز ثابتة F

اخرت املعدل الذي تتغري به مسافة الرتكيز البؤري عند ضبطها باستخدام أزرار الوظائف أثناء الرتكيز البؤري 
اليدوي باستخدام عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة. وكلام زاد الرقم، أشار ذلك إىل زيادة املعدل.

الخياراتالخيارات
8(رسيع)1234567(بطيء)

(Fn) رسعة زوم ثابتة
اخرت املعدل الذي ميكن به التكبري أو التصغري عن طريق عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة باستخدام 

أزرار الوظائف. وكلام زاد الرقم، أشار ذلك إىل زيادة املعدل.
الخياراتالخيارات

8(رسيع)1234567(بطيء)
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(Fn) تشغيل تركيز/زوم رسعة ثابتة
اخرت ما إذا كانت أزرار الوظائف املوجودة يف عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة تحتاج إىل الضغط مرة 

واحدة فقط لبدء وإيقاف الرتكيز البؤري أو الزوم الكهريب اآليل.
الوصفالوصفالخيارالخيار

يبدأ التشغيل عند الضغط عىل الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة ثانية.تشغيل/إيقاف
يستمر التشغيل أثناء الضغط عىل الزر ويتوقف عند تحريره.تفعيل بالضغط

تدوير حلقة الزوم
اخرت ما إذا كنت تريد عكس اتجاه دوران حلقة الزوم يف عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة.

الخياراتالخيارات
Y  عكس اتجاه عقارب الساعةX  يف اتجاه عقارب الساعة

حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم
اخرت الدور الذي تقوم به حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم يف عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة.

الخياراتالخيارات
تركيز بؤريزوم
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اإلصدار 1.60  229 P :دليل املالك X-T4
ضبط شاشة اللمس

متكني أو تعطيل عنارص التحكم يف شاشة اللمس.
الوصفالوصفالخيارالخيار

ON: تعمل شاشة LCD كشاشة ملس أثناء التصوير.• x إعداد شاشة اللمس

OFF: تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس.• 

ON: انقر عىل شاشة LCD مرتني لتكبري الهدف أثناء التصوير.• x إعداد النقر املزدوج

OFF: تم تعطيل زوم اللمس.• 

متكني أو تعطيل إمياءات الوظائف اللمسية.c وظيفة اللمس

زوم باللمس
ON: إذا كانت العدسة تدعم زوم اللمس، فيمكنك التكبري والتصغري عن طريق ملس • 

.LCD شاشة
OFF: تم تعطيل زوم اللمس.• 

ON: تعمل شاشة LCD كشاشة ملس أثناء العرض.• a إعداد شاشة اللمس

OFF: تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس.• 

إعدادات منطقة شاشة 
EVF ملس

د منطقة شاشة LCD املُستخدمة لعنارص التحكم باللمس بينام يكون معني املنظر  حدِّ
نِشطًا.

مُيكن تحديد املنطقة املُستخدمة لعنارص التحكم باللمس من:• 
6 (الكل) ⁃
0 (النصف األمين) ⁃
2 (الربع األمين األعىل) ⁃
4 (الربع األمين األسفل) ⁃

1 (النصف األيرس) ⁃
3 (الربع األيرس األعىل) ⁃
5 (الربع األيرس األسفل) ⁃

اخرت OFF إللغاء متكني عنارص التحكم باللمس بينام يكون معني املنظر نِشطًا.• 
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اإلصدار 1.20  232 P :دليل املالك X-T4
حرارة إيقاف التشغيل تلقايئ

إذا ارتفعت درجة حرارة الكامريا فوق مستوى معني، فسوف تعرض أوالً رسالة تفيد ذلك، ثم إذا استمر 
ارتفاع درجة الحرارة، قم بإيقاف التصوير تلقائيًا واخفض استهالك الطاقة. اخرت درجة الحرارة التي يتم 

عندها إيقاف تشغيل الكامريا تلقائيًا.
الوصفالوصفالخيارالخيار

يتم إيقاف تشغيل الكامريا تلقائيًا عندما تصل درجة حرارتها إىل القيمة املحددة لإلعداد قيايس
قيايس.

مرتفع

ميكن أن يستمر التصوير عند درجات الحرارة األعىل من القيمة املحددة لإلعداد قيايس، مام 
يزيد من الوقت املتاح لتسجيل األفالم وما إىل ذلك. ونظرًا ألن استمرار مالمسة الكامريا عند 
ارتفاع درجة حرارتها قد يؤدي إىل اإلصابة بحروق منخفضة الحرارة، فال يجب استخدام هذا 

الخيار إال بعد تثبيت الكامريا عىل حامل ثاليث األرجل أو اتخاذ خطوات أخرى لتجنب مالمسة 
الكامريا لفرتات طويلة.
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اإلصدار 1.70  237 P :دليل املالك X-T4
Bluetooth إعدادات

.Bluetooth ضبط إعدادات
الوصفالوصفالخيارالخيار

قم بإقران الكامريا مع هاتف ذيك من خالل تشغيل تطبيق FUJIFILM Camera تسجيل اإلقران
.Remote

د وجهة املزاوجة اخَرت اتصاًال ما من قامئة األجهزة التي تم إقرانها بالكامريا باستخدام تسجيل اإلقران. حدِّ
د ال يوجد اتصال للخروج دون إنشاء أي اتصال. حدِّ

دة. اخَرت الجهاز من قامئة األجهزة. سيُزال حذف تسجيل اإلقران احذف معلومات اإلقران لألجهزة املُحدَّ
د وجهة املزاوجة. د من قامئة األجهزة يف حدِّ الجهاز املُحدَّ

عرض قامئة باألجهزة التي تم إقران الكامريا بها (بخالف الهاتف الذيك) أو إنهاء قامئة أجهزة البلوتوث
اإلقران باألجهزة املحددة.

Bluetooth تشغيل/إيقاف
ON: تقوم الكامريا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع األجهزة املقرتنة عند • 

تشغيلها.
 •.Bluetooth ال تتصل الكامريا عن طريق :OFF

إرسال صورة تلقايئ
ON: يتم تحديد الصور لتحميلها أثناء التقاطها. حدد صور JPEG للتحميل عند • 

التقاطها.
OFF: ال يتم تحديد صور للتحميل عند التقاطها.• 

إعداد مزامنة الهاتف الذيك

اختيار ما إذا كان املطلوب مزامنة الكامريا حسب الوقت و/أو املوقع املأخوذ من 
الهاتف الذيك املقرتن.

املوقع&الوقت: مزامنة الوقت واملوقع.• 
املوقع: مزامنة املوقع.• 
الوقت: مزامنة الوقت.• 
إيقاف: إيقاف املزامنة.• 

  N  • عىل الهاتف الذيك الخاص بك أو الكمبيوتر اللوحي FUJIFILM Camera Remote ثبّت آخر إصدار لتطبيق
قبل إقران الجهاز بالكامريا أو تحميل أي صور.

عند تحديد ON لكل من تشغيل/إيقاف Bluetooth و إرسال صورة تلقايئ أو إذا تم تحديد صور بالفعل • 
لتحميلها باستخدام خيار أمر إرسال الصور يف قامئة C (إعادة العرض)، سيبدأ التحميل إىل األجهزة التي 
تم إقرانها بعد فرتة وجيزة من انتقالك إىل وضع إعادة التشغيل أو بعد إيقاف تشغيل الكامريا. ميكن أيًضا 

استخدام أمر إرسال الصور لتحديد الصور التي تريد تحميلها عند إيقاف تشغيل إرسال صورة تلقايئ.
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اإلصدار 1.60  256 P :دليل املالك X-T4
 تخصيص األدوار ألزرار الوظيفة

لتخصيص األدوار إىل األزرار:

اضغط باستمرار عىل الزر DISP/BACK حتى يتم عرض قامئة  1
التحكم يف االختيارات.

2 .MENU/OK ظلل عنرص التحكم املرغوب واضغط

ظلل أيًا من الخيارات املرغوب واضغط MENU/OK لتخصيصه إىل الوضع املحدد. 3
  N  •.(T-Fn4 إىل T-Fn1 من) ال ميكن تعيني ما ييل ألزرار وظائف اللمس

- رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)

- رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)

- F تركيز رسعة ثابتة (قريب)

- F تركيز رسعة ثابتة (بعيد)

- قفل AE فقط

- قفل AF فقط

AE/AF قفل -

AF تشغيل -
- قفل AWB فقط

ال ميكن تعيني أكرث من دور واحد لزر االختيار يف نفس الوقت.• 
 •.(Fn) إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة D ميكن كذلك تحديد تخصيصات األزرار باستخدام
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الوظائف التي ميكن تخصيصها إىل أزرار الوظائف
اخرت من:

حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
 •FX BLUE تدرج اللون
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
الوضوح• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
 •op تحديد الوجه
تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه• 
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
قفل تفقد الرتكيز البؤري• 
إعداد املشغل• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
قياس ضويئ• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
إعداد ISO تلقايئ• 
وضع مثبت الصورة• 
التعرض املتعدد• 
االتصال الالسليك• 
ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 

تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
 •C تصحيح تكبري قص الفيلم
F تعزيز وضع مثبت الصورة• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
تشغيل صوت 4 قنوات• 
 •oL تحكم أمثل يف الفيلم
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي• 
منظر طبيعي مبارش• 
رسم بياين نسيجي• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
 •F-Log مساعدة املظهر
حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم• 
 رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)• 
 رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)• 
F تركيز رسعة ثابتة (قريب)• 
F تركيز رسعة ثابتة (بعيد)• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
قفل AWB فقط• 
ضبط بؤرة العدسة• 
ضبط القفل• 
األداء• 
إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
القامئة الرسيعة• 
تشغيل• 
ال يشء (تعطيل التحكم)• 
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اإلصدار 1.60  258 P :دليل املالك X-T4
أزرار وظائف العدسة

اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف املوجودة يف العدسة (حيثام ينطبق ذلك).

اإلعدادات االفرتاضية ألزرار وظائف العدسة
تكون التعيينات االفرتاضية كام ييل:

  N .هنا ألغراض توضيحية XF18-120mmF4 LM PZ WR تُستخدم عدسة

اإلعداد االفرتايضاإلعداد االفرتايضزر وظيفة العدسةزر وظيفة العدسة
AZ/FZ/Fحلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم
B(الضغط عىل زر ضبط الزوم ألعىل) (الضغط عىل زر ضبط الزوم ألعىل) L-Fn1L-Fn1(تقريب) رسعة تقريب ثابتة
C(الضغط عىل زر ضبط الزوم ألسفل) (الضغط عىل زر ضبط الزوم ألسفل) L-Fn2L-Fn2(زاوية عريضة) رسعة تبعيد ثابتة
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تعيني األدوار ألزرار وظائف العدسة
ميكن تحديد األدوار التي تقوم بها أزرار وظائف العدسة باستخدام الخيار D إعداد الزر/الطلب > إعداد 

وظيفة عدسة باور زوم (Fn) يف قامئة اإلعداد.
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
 •FX BLUE تدرج اللون
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
الوضوح• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
 •op تحديد الوجه
تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه• 
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
قفل تفقد الرتكيز البؤري• 
إعداد املشغل• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
قياس ضويئ• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
إعداد ISO تلقايئ• 

وضع مثبت الصورة• 
التعرض املتعدد• 
االتصال الالسليك• 
ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
 •C تصحيح تكبري قص الفيلم
F تعزيز وضع مثبت الصورة• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
تشغيل صوت 4 قنوات• 
 •oL تحكم أمثل يف الفيلم
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض• 

/توازن البياض لوضع يدوي
منظر طبيعي مبارش• 
رسم بياين نسيجي• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
 •F-Log مساعدة املظهر
حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم• 
 رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)• 
 رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)• 
تركيز رسعة ثابتة (قريب)• 
تركيز رسعة ثابتة (بعيد)• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
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 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
قفل AWB فقط• 
ضبط بؤرة العدسة• 
ضبط القفل• 
األداء• 

إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
القامئة الرسيعة• 
تشغيل• 
ال يشء• 

  N  •.لتعطيل الزر الوظيفي، اخرت ال يشء
ال يتوفر قفل الوظيفة املحددة عند تعيني  رسعة تقريب ثابتة (تقريب) أو  رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة) • 

ألحد أزرار وظائف العدسة.
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اإلصدار 1.60  265 P :دليل املالك X-T4
عدسات الزوم الكهريب اآليل

ميكن ضبط الزوم من خالل عدسات الزوم الكهريب اآليل باستخدام حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم أو زر الزوم 
أو حلقة الزوم.

  O  يؤدي ضبط الزوم أثناء تعرض العدسة للبلل إىل دخول املياه داخل العدسة بسهولة. امسح أي مياه عن العدسة
قبل ضبط الزوم.

  N .هنا ألغراض توضيحية XF18-120mmF4 LM PZ WR تُستخدم عدسة

الوصفالوصفعنرص التحكمعنرص التحكم
AAأدر حلقة الزوم للتكبري أو التصغري يدويًا.حلقة الزوم

BBأدر حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم للتكبري أو التصغري باستخدام الزوم الكهريب حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم
اآليل. تتناسب رسعة ضبط الزوم مع الرسعة التي يتم بها تدوير الحلقة.

CC(زوم/تركيز بؤري) Z/F قم بتبديل دور حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم من الرتكيز البؤري إىل الزوم أو زر
العكس.

DDاضغط عىل أحد أزرار الزوم للتكبري أو التصغري برسعة ثابتة باستخدام الزوم أزرار الزوم
الكهريب اآليل. ينتهي تشغيل وظيفة الزوم عند الضغط عىل الزر مرة ثانية.

  N  • إعداد الزر/الطلب > إعداد وظيفة عدسة باور D وأزرار الزوم باستخدام Z/F ميكن تعيني أدوار أخرى للزر
.(Fn) زوم

ميكن اختيار الرسعة التي ميكن بها ضبط الزوم عن طريق أزرار الزوم باستخدام D إعداد الزر/الطلب > • 
ضبط تركيز/زوم للعدسة.
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اإلصدار 1.70  302 P :دليل املالك X-T4
Fujifilm إكسسوارات من

توفر Fujifilm اإلكسسوارات االختيارية التالية. للحصول عىل أحدث املعلومات حول اإلكسسوارات 
االختيارية املتاحة يف منطقتك، راجع وكيل Fujifilm املحيل أو قم بزيارة الرابط التايل 

.https://fujifilm-x.com/accessories/

بطاريات بطاريات Li-ionLi-ion (ليثيوم أيون) قابلة للشحن (ليثيوم أيون) قابلة للشحن
NP-W235: ميكن عند الحاجة رشاء بطاريات إضافية عالية السعة طراز NP-W235 قابلة إلعادة للشحن.

شواحن البطاريات املزدوجةشواحن البطاريات املزدوجة
BC-W235: ميكن للشاحن BC-W235 شحن ما يصل إىل بطاريتني من طراز NP-W235 يف وقت واحد. ويف درجة 

حرارة 25+ مئوية، سوف يستغرق شحن البطاريات 200 دقيقة تقريبًا. وباستخدام جهاز يوفر خرج طاقة بقدرة 
30 وات أو أعىل، ميكن تقليل الوقت الالزم للشحن ليصل إىل 150 دقيقة فقط.

أجهزة تحكم عن بعدأجهزة تحكم عن بعد
RR-100: يُستخدم لتقليل اهتزاز الكامريات واإلبقاء عىل الحاجب مفتوًحا أثناء التعريض الضويئ (⌀2,5 ملم).

ميكروفونات سرتيوميكروفونات سرتيو
MIC-ST1: ميكروفون خارجي لتسجيل األفالم.

FUJINONFUJINON عدسات عدسات
.FUJIFILM X عدسات قابلة للتغيري لالستخدام الحرصي مع قاعدة :XF/XC عدسات سلسلة

.FUJIFILM X العدسات السينامئية لقاعدة :FUJINON MKX عدسات سلسلة
قنوات متديد ماكروقنوات متديد ماكرو

MCEX-11/16: تُثبت بني الكامريا والعدسة للتصوير عىل نسب إعادة إنتاج عالية.

محوالت تقريبمحوالت تقريب
XF1.4X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات املتوافقة بحوايل 1.4×.

XF2X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات املتوافقة بحوايل 2.0×.

وصالت القاعدةوصالت القاعدة
.M-mount يسمح باستخدام الكامريا مع مجموعة كبرية من عدسات :FUJIFILM M MOUNT ADAPTER
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أغطية الجسمأغطية الجسم
BCP-001: تغطية قاعدة عدسة الكامريا عند عدم تركيب العدسة.

وحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيتوحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيت
EF-X500: باإلضافة إىل التحكم اليدوي والتحكم يف فالش TTL، يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم 
الدلييل 50 (ISO 100، م) وهي تدعم التزامن عايل الرسعة (FP) مام يسمح باستخدامها مع رسعات الغالق التي 

تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. ميكن أيًضا استخدامها كوحدة فالش رئيسية أو وحدة فالش عن بعد للتصوير الالسليك عن 
.Fujifilm والتحكم بالفالش الالسليك البرصي من EF-BP1 بعد بالفالش نظرًا لتميُّزها بحزمة بطاريَّة خيارية طراز

.AA حزمة بطارية لوحدات الفالش الخاصة بقاعدة التثبيت. يستوعب حتى 8 بطاريات :EF-BP1

EF-X8: تحصل وحدة الفالش املدمجة وسهلة التثبيت هذه عىل الطاقة الالزمة لها من الكامريا، والرقم الدلييل لها هو 
8 تقريبًا (ISO 100، م) وميكنها أن تُغطّي زاوية الرؤية الخاصة بعدسة 16 مم (أي ما يعادل 24 مم يف العدسات ذات 

التنسيق 35 مم).
EF-42: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 42 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي والتحكم 

.TTL يف الفالش
EF-X20: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 20 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي 

.TTL والتحكم يف الفالش
 TTL وتدعم التحكم يف الفالش (م ،ISO 100) 20 يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل :EF-20

(ال تدعم التحكم اليدوي بالفالش).
مقابض البطارية الرأسيةمقابض البطارية الرأسية

VG-XT4: راجع "مقابض البطارية الرأسية".

مقابض الحامل ثاليث القوائممقابض الحامل ثاليث القوائم
TG-BT1: تتيح لك هذه املقابض تسجيل األفالم أو التقاط الصور الفوتوغرافية أو ضبط الزوم يف عدسات الزوم 

الكهريب اآليل املتوافقة أثناء اإلمساك مبقبض الحامل ثاليث القوائم هذا بعد توصيله بالكامريا عرب البلوتوث.
حزام املقبضحزام املقبض

GB-001: يحسن املقبض. يتم تثبيته مع مقبض اليد إلحكام اإلمساك أكرث.

طقم أغطيةطقم أغطية
CVR-XT4: طقم أغطية لـ X-T4. تحتوي عىل غطاء طرف املزامنة وغطاء قاعدة التثبيت وغطاء املوصل، باإلضافة 

إىل غطاءين ملوصل مقبض البطارية الرأيس (أحدهام أسود اللون واآلخر فيض اللون).
instaxinstax  SHARESHARE طابعات طابعات

.instax الالسلكية لطباعة الصور عىل فيلم LAN االتصال عن طريق شبكة :SP-3/SP-2/SP-1
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