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Funktioner, der er ændret som følge af fi rmwareopdateringer, stemmer 

muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentati-

on, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for infor-

mation om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

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



  Indhold
Firmwareversionen 1.70 i X-T4 tilføjer eller opdaterer neden-

for opstillede funktioner. For information om tidligere versio-

ner, gå på følgende hjemmeside.

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T4 Brugervejledning: P 27   Ver. 1.60

Berøringsknapper til optagelse

Berøringszoom

Hvis objektivet understøtter berørings-

zoom, kan du zoome ind og ud ved at 

røre ved visningen. Tryk på knappen til 

berøringszoom i visningen for at aktivere 

berøringszoom.

Berøringszoom styres ved hjælp af knap-

perne i visningen.

KnapKnap BeskrivelseBeskrivelse

BerøringszoomBerøringszoom Aktivér berøringszoom.

Zoom indZoom ind
Zoom ind eller ud. Rør ved knappen, og hold den nede for at 

zoome ind eller ud ved en konstant hastighed.
Zoom udZoom ud

VippekontaktVippekontakt

Svirp for at vælge en zoomposition. Rør ved positionen, og hold 

den nede, for at zoome ind eller ud ved en hastighed, der svarer 

til det sted, du sætter din fi nger.

Deakt.Deakt. Deaktivér berøringszoom.
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X-T4 Brugervejledning: P 53   Ver. 1.40

Optagelse af fi lm

 Anvendelse af ekstern mikrofon

Der kan optages lyd med eksterne mikrofoner, 

som tilsluttet med stik, der er 3,5 mm i diameter. 

Mikrofoner, der kræver strøm fra stikkontakt, kan 

ikke anvendes. Se vejledningen til mikrofonen for 

detaljer.

XLR-mikrofonadaptere

Kameraet kan anvendes med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadapte-

re. For yderligere information, gå på hjemmesiden TASCAM.

 https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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X-T4 Brugervejledning: P 176   Ver. 1.40

XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING

Justér mikrofonens indgangskanalindstillinger og lignende til brug 

med XLR-mikrofonadaptere.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

MIK INPUT-KANAL

Optag fi re-kanalslyd (kvadrafonisk) ved hjælp af kameraets 

indbyggede mikrofon eller to-kanals lyd (stereo) udelukkende 

ved hjælp af en mikrofon tilsluttet via XLR-mikronadapteren.

• 4 kanalers XLR+KAMERA: Optag fi re-kanalslyd ved 

hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.

• 2 kanalers kun XLR: Optag to-kanalslyd udelukkende 

ved hjælp af en ekstern mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofo-

nadapteren.

4 kan. LYDOVERVÅGNING

Vælg kilden for lydudgang til hovedtelefoner eller andre 

lydovervågninger under fi lmoptagelse.

• XLR: Overvåg lyden fra eksterne mikrofoner tilsluttet via 

XLR-mikrofonadapteren.

• KAMERA: Overvåg lyden fra kameraets indbyggede 

mikrofon.

HDMI 4 kanalers-LYD-

UDGANG

Vælg kilden for lydudgang til HDMI-stikket.

• XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofo-

nadapteren sendes til HDMI-stikket.

• KAMERA: Lyd fra kameraets indbyggede mikrofon sendes 

til HDMI-stikket.

N • Hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon til kameraets mikrofonstik, 

optages der ikke lyd via kameraets indbyggede mikrofon, men i stedet 

for via den eksterne mikrofon.

• Optagelse af fi re-kanalslyd er kun tilgængelig, når MOV/H.265(HEVC) 
LPCM eller MOV/H.264 LPCM er valgt for B FILM-INDSTILLING > 

FILFORMAT.
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X-T4 Brugervejledning: P 212   Ver. 1.40

4 kan.LYDAFSPILNING

Justér lydindstillingerne til brug ved visning af 4-kanalsfi lm.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

XLR
Kameraet afspiller lyd optaget via eksterne mikrofoner 

tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.

KAMERA
Kameraet afspiller lyd optaget via kameraets indbyggede 

mikrofon eller eksterne mikrofoner tilsluttet via mikrofonstikket.

X-T4 Brugervejledning: P 224   Ver. 1.60

POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.

Vælg funktioner for funktionsknapperne, der er tilgængelige på 

visse objektiver med powerzoom.
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X-T4 Brugervejledning: P 226   Ver. 1.60

OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING

Justér indstillingerne for kompatible objektiver med fokusringe 

eller powerzoom.

 ROTER FOKUS-RING

Vælg retningen, som fokusringen roteres i for at øge fokusafstanden.

IndstillingerIndstillinger

X MED URET (med uret) Y MOD URET (mod uret)

 FOKUSRING BRUG

Vælg, hvordan kameraet justerer fokus som reaktion på bevægel-

sen af fokusringen.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

U-LINEÆR Fokus justeres i samme hastighed som ringen drejes.

LINEÆR
Fokus justeres lineært i henhold til den grad, ringen drejes i, men 

fokushastigheden påvirkes ikke af den hastighed, ringen drejes med.

F KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som fokusafstanden ændrer sig ved, når den 

justeres ved hjælp af funktionsknapperne under manuelt fokus 

med kompatible objektiver med powerzoom. Jo højere tallet er, jo 

højere er hastigheden.

IndstillingerIndstillinger

1(LANG-

SOM)
2 3 4 5 6 7 8(HURTIG)

KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som kompatible objektiver med powerzoom 

kan zoomes ind eller ud ved med funktionsknapperne. Jo højere 

tallet er, jo højere er hastigheden.

IndstillingerIndstillinger

1(LANG-

SOM)
2 3 4 5 6 7 8(HURTIG)
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BETJ. AF KONST. ZOOM/FOKUS-HASTIGH. (Fn)

Vælg, om der kun skal trykkes én gang på funktionsknapperne på 

kompatible objektiver med powerzoom for at starte og stoppe 

powerfokus eller powerzoom.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

START/STOP-KNAP
Funktionen starter, når der trykkes på knappen, og stopper, når der 

trykkes på den endnu en gang.

AKT. V. TRYK
Funktionen fortsætter, mens der trykkes på knappen, og stopper, 

når knappen slippes.

ROTTION AF ZOOM_RING

Vælg, om rotation af zoomringen på kompatible objektiver med 

powerzoom skal vendes om.

IndstillingerIndstillinger

X MED URET (med uret) Y MOD URET (mod uret)

ZOOM/FOKUS KTL.RING

Vælg funktion for zoom/fokuskontrolringen på kompatible objekti-

ver med powerzoom.

IndstillingerIndstillinger

ZOOM FOKUS
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X-T4 Brugervejledning: P 229   Ver. 1.60

TRYKSKÆRMINDSTILLING

Aktivér eller deaktivér knapperne til berøringsskærmen.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

x INDST. FOR BERØR.

SKÆRM

• TIL: LCD-skærmen fungerer som trykskærm under 

optagelse.

• FRA: Berøringsknapper deaktiveret.

x DOBBELTTRYK PÅ 

INDST.

• TIL: Tryk to gange på LCD-skærmen for at zoome ind på 

dit motiv under optagelse.

• FRA: Berøringszoom deaktiveret.

c BERØRINGSFUNKTION Aktivér eller deaktivér berøringsfunktionsbevægelser.

TOUCH ZOOM
• TIL: Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du 

zoome ind og ud ved at røre ved LCD-skærmen.

• FRA: Berøringszoom deaktiveret.

a INDST. FOR BERØR.

SKÆRM

• TIL: LCD-skærmen fungerer som trykskærm under 

afspilning.

• FRA: Berøringsknapper deaktiveret.

EVF BERØRINGSK. OMR. 

INDS.

Vælg det område af LCD-skærmen, der anvendes til berø-

ringsknapperne, mens søgeren er aktiv.

• Området, der anvendes til berøringsknapperne, kan 

vælges blandt:

 ⁃ 6 (alle)
 ⁃ 0 (højre halvdel)
 ⁃ 2 (øverste højre fi rkant)
 ⁃ 4 (nederste højre fi rkant)

 ⁃ 1 (venstre halvdel)
 ⁃ 3 (øverste venstre fi rkant)
 ⁃ 5 (nederste venstre fi rkant)

• Vælg FRA for at deaktivere berøringsknapperne, mens 

søgeren er aktiv.
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X-T4 Brugervejledning: P 232   Ver. 1.20

TEMP. FOR AUTOSLUKNING

Hvis temperaturen stiger til over et bestemt punkt, viser kameraet 

først en meddelelse og afslutter derefter automatisk optagelsen og 

lukker ned, hvis temperaturstigningen fortsætter. Vælg den tempe-

ratur, hvor kameraet automatisk slukker.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

STANDARD
Kameraet slukker automatisk, når dets temperatur når værdien 

STANDARD.

HØJ

Optagelse kan fortsætte ved højere temperaturer end værdien 

STANDARD, hvorved den tid, der er tilgængelig til optagelse af 

video og lignende, forlænges. Idet vedblivende kontakt med kame-

raet ved disse høje temperaturer kan medføre forbrændinger ved 

lav temperatur, bør denne indstilling kun benyttes efter, at du har 

monteret kameraet på et stativ eller truff et andre foranstaltninger 

for at undgå langvarig kontakt med kameraet.
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X-T4 Brugervejledning: P 237   Ver. 1.70

Bluetooth-INDSTILLINGER

Justér Bluetooth-indstillingerne.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

REGISTRERING AF 

TILKNYT.

Kæd kameraet sammen med en smartphone, der kører app’en 

FUJIFILM Camera Remote.

VÆLG 

PARRINGSDESTI-

NATION

Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er 

blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF 
TILKNYT.. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at 

oprette forbindelse.

SLET REG. AF 

TILKNYTNING

Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg 

enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fj ernes også fra 

enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.

Bluetooth 

ENHEDSLISTE

Opstil de enheder, som kameraet er kædet sammen med (udover 

smartphone), eller afslut sammenkædningen med de valgte enheder.

Bluetooth TIL/

FRA

• TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til 

sammenkædede enheder, når de er tændt.

• FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.

AUTOMATISK 

BILLEDOVERFØRS.

• TIL: Markér billeder til overførsel, efterhånden som de tages. 

Markér JPEG-billeder til overførsel, efterhånden som de tages.

• FRA: Billederne markeres ikke til overførsel, efterhånden som de tages.

SMARTPHONE 

SYNC.-INDSTILLING

Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/eller placering, der 

leveres af en parret smartphone.

• BELIGGENHED&TID: Synkronisér tid og placering.

• BELIGGENHED: Synkronisér placeringen.

• TID: Synkronisér tiden.

• SLUK: Synkronisering slået fra.

N • Installér den seneste version af app’en FUJIFILM Camera Remote på din 

smartphone eller tablet, før du kæder enheden sammen med dit kame-

ra eller overfører billeder.

• Når TIL er valgt for både Bluetooth TIL/FRA og AUTOMATISK 
BILLEDOVERFØRS., eller billederne aktuelt er valgt til overførsel 

ved hjælp af indstillingen BILLEDOVERFØRSELSORDRE i menuen 

C (afspilning), starter overførsel til sammenkædede enheder kort 

efter, at du afslutter og er gået til afspilning eller slukker kameraet. 

BILLEDOVERFØRSELSORDRE kan også anvendes til at vælge billeder til 

overførsel, når AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. er slået fra.
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Tildeling af funktioner til funktionsknapperne

For at tildele funktioner til knapperne:

1 Tryk på knappen DISP/BACK, og hold 

den nede, indtil der vises en menu for 

valg af knapper.

2 Markér den ønskede knap, og tryk på 

MENU/OK.

3 Markér en vilkårlig af følgende indstillinger, og tryk på MENU/OK 

for at tildele den til den valgte knap.

N • Følgende kan ikke tildeles til berøringsfunktionsknapperne (T-Fn1 til 

T-Fn4).

- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
- F KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
- F KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS

• Vælgeren kan ikke tildeles mere end én funktion ad gangen.

• Knaptildelinger kan også vælges ved hjælp af D KNAP/DREJEKNAP-
INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn).
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Funktioner, der kan knyttes til funktionsknapperne

Vælg mellem:
• BILLEDSTØRRELSE

• BILLEDKVALITET

• RAW

• FILMSIMULERING

• KORNEFFEKT

• FARVE KROMEFFEKT

• FARVEKROM FX BLÅ

• DYNAMISK OMFANG

• D RÆKKEVIDDEPRIORITET

• HVIDBALANCE

• KLARHED

• VÆLG CUSTOM INDS.

• FOKUSOMRÅDE

• FOKUSKONTROL

• AF-TILSTAND

• AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.

• ANSIGTSVALG op

• ANSIGTSGENK. TIL/FRA

• AF-OMRÅDEBEGRÆNSER

• FOKUSKONTROLLÅS

• KØREINDSTILLING

• SPORTS FINDER-TILSTAND

• PRÆ-SKUD sJ

• SELVUDLØSER

• LYSMÅLING

• LUKKERTYPE

• FLIMREREDUKTION

• ISO-AUTOINDSTILLING

• SETUP DIGIT STAB

• MULTIEKSPONERING

• TRÅDLØS KOMM.

• INDSTIL. AF BLITZFUNKTION

• TTL-LÅS

• MODELLERINGSBLITZ

• FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.

• SÆT FORST. T F.BESK. C

• F BS-BOOST-TILSTAND

• ZEBRA-INDSTILLING

• INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING

• 4 kan.LYDAFSPILNING

• FILMOPTIM. KONTROL oL

• VIS DOF

• VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.

• NATURLIGT LIVE VISNING

• HISTOGRAM

• ELEKTRONISK NIVEAU

• TILST. M. STORE IND.

• HJÆLP T. VISNING AF F-Log 

• ZOOM/FOKUS KTL.RING

• KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)

• KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)

• F KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)

• F KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)

• KUN AE-LÅS

• KUN AF-LÅS

• AE-/AF-LÅS

• AF-TIL

• KUN AWB LÅS

• BLÆNDEINDSTILLING

• LÅS INDSTILLING

• YDELSE

• AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.

• VÆLG PARRINGSDESTINATION

• Bluetooth TIL/FRA

• HURTIGMENU

• AFSPILNING

• INGEN (knap deaktiveret)
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Objektivfunktionsknapperne

Vælg funktioner for funktionsknapperne på objektivet (hvor det er 

relevant).

Standardindstillinger for objektivfunktionsknap

Standardtildelingerne er:

N Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

ObjektivfunktionsknapObjektivfunktionsknap StandardStandard

A Z/FZ/F ZOOM/FOKUS KTL.RING

B L-Fn1 (vippeknap til zoom trykket op)L-Fn1 (vippeknap til zoom trykket op) KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)

C L-Fn2 (vippeknap til zoom trykket ned)L-Fn2 (vippeknap til zoom trykket ned) KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
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Tildeling af funktioner til objektivfunktionsknapperne

Du kan vælge funktioner for objektivfunktionsknapperne ved 

hjælp af indstillingen D KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > POWER 
ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST. i opsætningsmenuen.
• BILLEDSTØRRELSE

• BILLEDKVALITET

• RAW

• FILMSIMULERING

• KORNEFFEKT

• FARVE KROMEFFEKT

• FARVEKROM FX BLÅ

• DYNAMISK OMFANG

• D RÆKKEVIDDEPRIORITET

• HVIDBALANCE

• KLARHED

• VÆLG CUSTOM INDS.

• FOKUSOMRÅDE

• FOKUSKONTROL

• AF-TILSTAND

• AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.

• ANSIGTSVALG op

• ANSIGTSGENK. TIL/FRA

• AF-OMRÅDEBEGRÆNSER

• FOKUSKONTROLLÅS

• KØREINDSTILLING

• SPORTS FINDER-TILSTAND

• PRÆ-SKUD sJ

• SELVUDLØSER

• LYSMÅLING

• LUKKERTYPE

• FLIMREREDUKTION

• ISO-AUTOINDSTILLING

• SETUP DIGIT STAB

• MULTIEKSPONERING

• TRÅDLØS KOMM.

• INDSTIL. AF BLITZFUNKTION

• TTL-LÅS

• MODELLERINGSBLITZ

• FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.

• SÆT FORST. T F.BESK. C

• F BS-BOOST-TILSTAND

• ZEBRA-INDSTILLING

• INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING

• 4 kan.LYDAFSPILNING

• FILMOPTIM. KONTROL oL

• VIS DOF

• VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.

• NATURLIGT LIVE VISNING

• HISTOGRAM

• ELEKTRONISK NIVEAU

• TILST. M. STORE IND.

• HJÆLP T. VISNING AF F-Log 

• ZOOM/FOKUS KTL.RING

• KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)

• KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)

• F KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)

• F KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)

• KUN AE-LÅS

• KUN AF-LÅS

• AE-/AF-LÅS
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• AF-TIL

• KUN AWB LÅS

• BLÆNDEINDSTILLING

• LÅS INDSTILLING

• YDELSE

• AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.

• VÆLG PARRINGSDESTINATION

• Bluetooth TIL/FRA

• HURTIGMENU

• AFSPILNING

• INGEN

N • For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge INGEN.

• Den valgte funktionslås er ikke tilgængelig, når KONSTANT ZOOM-
HASTIGHED (T) eller KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W) er tildelt til 

en objektivfunktionsknap.



15
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Objektiver med powerzoom

Du kan justere zoom på objektiver med powerzoom ved hjælp af 

zoom/fokuskontrolringen, zoom-knappen eller zoomringen.

O Justering af zoom, mens objektivet er vådt, gør det lettere for vand at 

trænge ind i objektivet. Tør eventuelt vand af objektivet før justering af 

zoom.

N Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

KontrolKontrol BeskrivelseBeskrivelse

A Zoomring Drej zoomringen for manuelt at zoome ind eller ud.

B Zoom/fokus ktl.ring
Drej zoom/fokuskontrolringen for at zoome ind eller ud 

ved hjælp af powerzoom. Zoomhastigheden er proporti-

onal med den hastighed, ringen drejes med.

C Knappen Z/F (zoom/fokus)
Skift funktion for zoom/fokuskontrolringen fra fokus til 

zoom eller omvendt.

D Zoomknapper
Tryk på en zoomknap for at zoome ind eller ud ved en 

konstant hastighed ved hjælp af powerzoom. Zoom 

slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.

N • Knappen Z/F og zoomknappen kan knyttes til andre funktioner ved 

hjælp af D KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > POWER ZOOM-
OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST..

• Den hastighed, som zoom kan justeres ved via zoomknapperne, kan 

vælges ved hjælp af D KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV 
ZOOM/FOKUS-INDSTILLING.
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Tilbehør fra Fujifi lm

Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt fra Fujifi lm. For seneste in-

formation om tilgængeligt tilbehør i dit område kan du forhøre dig 

hos din lokale Fujifi lm-repræsentant, eller besøge https://fujifilm-x.
com/accessories/.

Genopladelige Li-ion-batterierGenopladelige Li-ion-batterier

NP-W235: Du kan købe ekstra NP-W235 genopladelige batterier med høj kapacitet 

efter behov.

Opladere til dobbeltbatteriOpladere til dobbeltbatteri

BC-W235: BC-W235 kan lade op til to NP-W235-batterier op ad gangen. Ved +25 °C 

lades batterierne op på omtrent 200 minutter. Ved anvendelse af en enhed, der er 

strømforsynende med en udgang på 30 W eller derover, reduceres opladningstiderne 

helt ned til 150 minutter.

Fjernbetjente udløsereFjernbetjente udløsere

RR-100: Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren åben under en 

tidseksponering (⌀2,5 mm).

StereomikrofonerStereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon til fi lmoptagelse.

FUJINON-objektiverFUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Udskiftelige objektiver til anvendelse udelukkende med 

FUJIFILM X-fatning.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

MakroforlængerrørMakroforlængerrør

MCEX-11/16: Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved høje gengivel-

sesforhold.

TelekonvertereTelekonvertere

XF1.4X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 1,4×.

XF2X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 2,0×.

FatningsadaptereFatningsadaptere

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Giver mulighed for at anvende kameraet med et bredt 

udvalg af M-fatningsobjektiver.
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KamerahusdækslerKamerahusdæksler

BCP-001: Dæk kameraets objektivfatning til, når der ikke er monteret et objektiv.

Blitzenheder monteret i tilbehørsskoBlitzenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et 

ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den 

kan anvendes ved lukkertider, der overstiger blitzsynkroniseringshastigheden. Med 

understøttelse af ekstra EF-BP1 batterigreb og Fujifi lm optisk trådløs blitzstyring kan 

den anvendes som master eller fj ernbetjent blitzenhed til trådløs blitzfotografering 

via fj ernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til blitzenheder for montering i tilbehørssko. Kræver op til 8 

AA-batterier.

EF-X8: Denne kompakte blitzenhed, der kan klipses på, trækker strøm fra kameraet, 

har et ledetal på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dække billedvinklen på et 16 mm-ob-

jektiv (svarende til 24 mm i 35 mm-format).

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

Lodrette batterigrebLodrette batterigreb

VG-XT4: Se ”Lodrette batterigreb”.

StativgrebStativgreb

TG-BT1: Optag fi lm, tag billeder eller justér zoom på kompatible powerzoom-objekti-

ver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

Remme til grebRemme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

Sæt med dækselSæt med dæksel

CVR-XT4: Et sæt dæksler til X-T4. Indeholder et dæksel til synkroniseringsstik, et 

hotshoe-dæksel og et stikdæksel samt to stikdæksler til lodrette batterigreb (ét i sort 

og ét i sølv).

instax SHARE-printereinstax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-fi lm.
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