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Kamera Digital

Panduan Persiapan

4-746-011-61(1) Persiapan

Memeriksa item yang tersedia

Angka dalam tanda kurung menunjukkan jumlah.

• Kamera (1)

• Kabel daya (1) (disertakan di negara/
kawasan tertentu)

• Unit baterai isi ulang NP-BX1 (1)

• Kabel Micro USB (1)

• Adaptor AC (1)
Jenis Adaptor AC mungkin berbeda, 
tergantung pada negara/kawasan.

• Tali Kamera (1)

• Panduan Persiapan (panduan ini) (1)

• Panduan Referensi (1)

Memasukkan unit baterai (tersedia)/kartu memori 
(dijual terpisah) ke kamera

Buka penutup baterai/kartu memori, lalu masukkan unit baterai dan kartu memori 
ke dalam kamera. Lalu, tutup penutupnya.

Kartu memori 
microSD 

Memory 
Stick Micro

Unit baterai

Tuas pengunci

Unit baterai
Pastikan unit baterai menghadap ke arah yang benar, lalu masukkan sambil 
menekan tuas pengunci baterai.

Kartu memori
Kartu memori microSD/ kartu memori microSDHC/ kartu memori microSDXC: 
Masukkan kartu secara lurus dengan sisi terminal menghadap ke sisi monitor 
kamera.
Memory Stick Micro: Masukkan kartu dengan sisi terminal menghadap ke sisi lensa 
kamera.

Kamera ini kompatibel dengan kartu memori microSD atau Memory Stick Micro. 
Untuk informasi tentang kartu memori yang kompatibel, lihat 
"Petunjuk Penggunaan".

Saat Anda menggunakan kartu memori dengan kamera ini untuk pertama kalinya, 
sebaiknya format kartu menggunakan kamera untuk menstabilkan performa kartu 
memori.

Mengisi daya unit baterai

1 Nonaktifkan daya.
Jika kamera diaktifkan, unit baterai tidak akan diisi daya. 

2 Sambungkan kamera, dengan unit 
baterai terpasang di dalamnya, ke 
adaptor AC (tersedia) menggunakan 
kabel micro USB (tersedia), lalu 
sambungkan adaptor AC ke stopkontak.
Lampu pengisian daya akan menyala saat 
pengisian daya dimulai. Ketika lampu 
pengisian daya mati, berarti pengisian daya 
selesai.

Lampu pengisian daya

Mengatur bahasa dan jam

Tombol ON/OFF (Daya)

Roda kontrol

Pilih item : //// /
Konfirmasi : Tombol tengah

1 Tekan tombol ON/OFF (Daya) untuk mengaktifkan kamera.

2 Pilih bahasa yang diinginkan, lalu tekan bagian tengah roda kontrol.

3 Pastikan [Masuk] dipilih pada layar, lalu tekan bagian tengah.

4 Pilih lokasi geografis yang dikehendaki, lalu tekan bagian tengah.

5 Atur [Wkt Musim Panas], [Tanggal/Jam], dan [Format Tanggal], lalu 
pilih [Masuk] dan tekan bagian tengah.
Jika Anda ingin mengkonfigurasi ulang tanggal/waktu atau pengaturan 
area nanti, pilih MENU   (Pengaturan)  [Pengaturan Tgl/Jam] atau 
[Pengaturan Area].

Mengambil gambar

Memotret gambar diam

1 Pilih mode pengambilan gambar 
yang diinginkan dengan memutar 
tombol putar mode.

Tombol   
(pop-up 
flash)

Tombol 
rana

Tombol 
putar 
mode

2 Tekan separuh tombol rana untuk 
memfokuskan gambar.

3 Tekan sepenuhnya tombol rana.

Menggunakan flash
Geser tombol  (Pop-up flash) untuk memunculkan flash. 
Kembalikan flash ke posisi awal setelah digunakan. Pastikan bahwa bagian flash 
tidak menonjol.

Merekam film

1 Tekan tombol MOVIE (Film) untuk 
memulai perekaman.
Perekaman film bisa dimulai dari mode 
pengambilan gambar apa pun dalam 
pengaturan default.

Tombol MOVIE (Film)
2 Tekan kembali tombol MOVIE 

untuk menghentikan perekaman.

Menggunakan jendela bidik (hanya untuk model dengan 
jendela bidik)

Geser ke bawah tombol pop-up jendela bidik 
untuk menaikkan jendela bidik. Lalu, pegang 
kedua sisi bingkai lubang bidik lalu tarik ke sisi 
monitor sampai berbunyi klik. Gunakan tuas 
pengatur dioptri untuk mengatur visibilitas 
gambar dalam jendela bidik.
Untuk menyimpan jendela bidik, pegang kedua 
sisi bingkai lubang bidik lalu tekan ke dalam 
jendela bidik sampai berbunyi klik. Lalu, tekan 
ke bawah bagian atas jendela bidik.

Bingkai 
lubang 
bidik

Tombol pop-up jendela bidik

Tuas pengatur dioptri

Menampilkan

1 Tekan tombol  (Pemutaran) 
untuk beralih ke mode 
pemutaran.

Tombol  (Pemutaran)

Tombol C/  (Hapus)

Roda kontrol

2 Pilih gambar dengan roda 
kontrol.
Anda bisa beralih ke gambar 
sebelumnya/berikutnya dengan 
menekan sisi kiri/kanan roda kontrol.
Untuk mulai memutar film, tekan 
tombol tengah pada roda kontrol.

Menghapus gambar yang ditampilkan
Tekan tombol  (Hapus) saat gambar ditampilkan, lalu pilih [Hapus] menggunakan  
roda kontrol.
Setelah dihapus, gambar tidak dapat dikembalikan. Konfirmasi gambar sebelum 
menghapusnya.

Mentransfer gambar ke 
smartphone

Anda bisa mentransfer gambar ke smartphone dengan menyambungkan kamera 
dan smartphone melalui Wi-Fi.

1 : Instal PlayMemories Mobile di smartphone Anda.
Untuk menyambungkan kamera dan smartphone Anda, diperlukan 
PlayMemories Mobile.
Instal PlayMemories Mobile terlebih dulu ke smartphone Anda.
Jika PlayMemories Mobile telah diinstal di smartphone, pastikan untuk 
memperbaruinya ke versi terkini.

http://www.sony.net/pmm/

2 Sambungkan kamera dan smartphone Anda menggunakan Kode QR 
(hanya untuk pertama kali saja).

 : MENU   (Network)  [Fgsi Krm ke Smrtphn]  
[Kirim ke Smartphone]  [Pilih dalam Perangkat Ini]  gambar 
yang akan ditransfer.
Jika Anda ingin memilih gambar pada smartphone, pilih 
[Pilih dalam Smartphone].

 : Jalankan PlayMemories Mobile pada smartphone Anda, lalu pilih 
[Pindai QR Code Kamera].

 : Pindai Kode QR yang ditampilkan 
di kamera menggunakan smartphone 
Anda.

Lakukan langkah-langkah berikut hanya jika menggunakan iPhone atau iPad.

 Instal profil dengan mengikuti petunjuk di layar iPhone atau iPad.

 Di layar "Home" iPhone atau iPad, pilih [Settings]  [Wi-Fi].

 Pilih SSID yang ditampilkan di kamera.
Nantinya, Anda bisa menyambungkan kamera dan smartphone cukup 
dengan memilih SSID.

3 Gambar akan ditransfer.

Mentransfer gambar ke smartphone Anda (setelah yang 
pertama kali)

1 : Lakukan Langkah 2- dalam "Mentransfer gambar ke 
smartphone".

2 : Jalankan PlayMemories Mobile di smartphone Anda.
Gambar akan ditransfer.

Untuk informasi tentang cara menyambungkan ke smartphone, lihat beberapa 
situs pendukung berikut:
https://www.sony.net/dics/pmm1801/

• Untuk informasi tentang metode koneksi lain atau cara menggunakan 
smartphone sebagai komander jarak jauh untuk mengoperasikan kamera, lihat 
"Petunjuk Penggunaan".

• Fungsi Wi-Fi yang dijelaskan dalam panduan ini tidak dijamin akan beroperasi 
pada semua smartphone atau tablet.

• Fungsi Wi-Fi pada kamera ini tidak tersedia bila disambungkan ke LAN nirkabel 
publik.

Mengelola dan mengedit 
gambar di komputer

Gambar bisa diimpor ke komputer dengan menyambungkan kamera dan 
komputer Anda menggunakan kabel micro USB, atau memasukkan kartu memori 
kamera ke komputer.
Selain itu, dengan menggunakan perangkat lunak komputer berikut, Anda dapat 
lebih menikmati foto/film.

PlayMemories Home
PlayMemories Home membuat Anda dapat mengimpor gambar diam dan film 
ke komputer serta melihat atau menggunakannya. Anda harus menginstal 
PlayMemories Home untuk mengimpor film XAVC S atau film AVCHD ke komputer.

Imaging Edge
Imaging Edge adalah rangkaian perangkat lunak yang mencakup beberapa fungsi 
berikut:
• Pengambilan gambar jarak jauh dari komputer
• Menyesuaikan atau mengembangkan gambar RAW yang direkam dengan 

kamera*

* Hanya untuk model yang mendukung gambar RAW

Untuk informasi tentang perangkat lunak komputer ini, lihat URL berikut.
https://www.sony.net/disoft/

Catatan tentang penggunaan
Lihat juga "Perhatian" dalam "Petunjuk Penggunaan".

Ilustrasi dalam panduan pengguna ini
Ilustrasi yang digunakan dalam panduan pengguna ini ditujukan untuk DSC-HX99, kecuali jika 
dinyatakan sebaliknya.

Bahasa layar
Anda dapat memilih bahasa yang ditampilkan di layar menggunakan menu.

Catatan tentang penanganan produk
• Kamera ini tidak anti debu, anti percikan air, maupun kedap air.
• Jangan biarkan lensa atau jendela bidik terkena sumber cahaya yang kuat seperti sinar 

matahari. Karena fungsi kondensasi lensa, hal tersebut dapat menimbulkan asap, kebakaran, 
atau kegagalan fungsi di bagian dalam bodi kamera atau lensa.

• Jauhkan kamera, aksesori yang tersedia, atau kartu memori dari jangkauan bayi karena dapat 
tertelan tanpa disengaja. Jika hal ini terjadi, segera hubungi dokter.

Catatan tentang monitor dan jendela bidik elektronik
• Monitor dan jendela bidik elektronik diproduksi dengan teknologi presisi yang sangat tinggi, 

sehingga lebih dari 99,99% piksel yang ada siap digunakan secara efektif. Namun demikian, 
beberapa titik hitam dan/atau titik terang kecil (putih, merah, biru, atau hijau) mungkin akan 
terus muncul di monitor dan jendela bidik elektronik. Titik tersebut adalah cacat pada proses 
produksi dan tidak memengaruhi gambar yang direkam sama sekali.

• Saat memotret dengan jendela bidik, Anda mungkin akan mengalami gejala seperti mata 
lelah, letih, mabuk perjalanan, atau mual. Sebaiknya Anda beristirahat pada interval waktu 
yang teratur saat memotret dengan jendela bidik.

• Jika monitor atau jendela bidik elektronik rusak, segera hentikan penggunaan kamera. Bagian 
yang rusak dapat melukai tangan, wajah, dll.

Catatan tentang pengambilan gambar terus-menerus
Selama pengambilan gambar terus-menerus, monitor atau jendela bidik mungkin akan beralih 
antara layar pengambilan gambar dan layar gelap. Jika terus memperhatikan layar dalam kondisi 
ini, Anda mungkin mengalami gejala tidak nyaman, seperti rasa tidak enak badan. Jika Anda 
mengalami gejala yang tidak nyaman, berhenti menggunakan kamera, dan hubungi dokter bila 
perlu.

Catatan tentang perekaman berdurasi panjang atau perekaman film 4K
• Tergantung pada suhu kamera dan baterai, kamera mungkin jadi  tidak dapat merekam film 

atau daya dapat nonaktif secara otomatis untuk melindungi kamera. Pesan akan ditampilkan 
di layar sebelum daya dinonaktifkan atau Anda tidak lagi dapat merekam film. Jika demikian, 
biarkan daya dinonaktifkan. Tunggu hingga suhu kamera dan baterai menurun. Jika Anda 
mengaktifkan daya tanpa membiarkan kamera dan baterai menjadi cukup dingin, daya 
mungkin akan kembali nonaktif atau Anda mungkin tetap tidak dapat merekam film.

• Bodi dan baterai kamera dapat menjadi hangat saat digunakan, kondisi ini normal.
• Jika bagian kulit yang sama menyentuh kamera dalam waktu lama saat kamera digunakan, 

bahkan bila kamera tidak panas, hal ini dapat mengakibatkan gejala luka bakar suhu rendah 
seperti noda kemerahan dan lecet. Perhatikan dalam kondisi berikut dan gunakan tripod, dsb.
 - Saat menggunakan kamera di lingkungan bersuhu tinggi
 - Saat seseorang dengan pernapasan buruk atau gangguan indra perasa menggunakan 
kamera

 - Saat menggunakan kamera dengan [Suhu Pwr MATI Oto] atur ke [Tinggi]

Catatan tentang perekaman/pemutaran
• Sebelum memulai perekaman, buat rekaman uji coba untuk memastikan kamera berfungsi 

dengan benar.
• Pemutaran gambar yang direkam menggunakan produk di peralatan lain atau pemutaran 

gambar yang direkam atau diedit dengan peralatan lain di produk Anda tidak dijamin.
• Sony tidak dapat memberikan jaminan bila terjadi kegagalan perekaman, kehilangan, atau 

kerusakan pada gambar terekam atau data audio karena kegagalan fungsi kamera atau media 
perekaman, dsb. Sebaiknya cadangkan data penting Anda.

• Setelah kartu memori diformat, semua data yang tersimpan di kartu memori tersebut akan 
dihapus dan tidak dapat dikembalikan. Sebelum memformat, salin data ke komputer atau 
perangkat lain.

Aksesori Sony
Penggunaan unit ini dengan produk dari produsen lain mungkin akan mempengaruhi 
performanya, yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kegagalan fungsi.

Peringatan tentang hak cipta
Program televisi, film, rekaman video, dan materi lainnya mungkin dilindungi hak cipta. 
Perekaman materi tersebut tanpa izin dapat melanggar ketentuan undang-undang hak cipta.

Panduan ini menjelaskan persiapan yang diperlukan untuk 
mulai menggunakan produk, pengoperasian dasar, dll.
Untuk informasi rinci, lihat "Petunjuk Penggunaan" (manual 
web).

http://rd1.sony.net/help/dsc/1815/h_zz/

"Petunjuk Penggunaan" (Help Guide) 
(Manual web)

Catatan tentang informasi lokasi
Jika meng-upload dan membagi gambar yang ditandai dengan lokasi, Anda mungkin 
secara tidak sengaja mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga. Agar pihak ketiga 
tidak memperoleh informasi lokasi Anda, atur [  P'atrn Taut Info Lks] ke [Nonaktif] sebelum 
mengambil gambar.

Catatan tentang membuang atau mentransfer produk ini kepada orang lain
Sebelum membuang atau mentransfer produk ini kepada orang lain, pastikan untuk melakukan 
operasi berikut untuk melindungi informasi pribadi.
• Pilih [Atur ulang Pngaturn]  [Inisialisasi].

Catatan tentang membuang atau mentransfer kartu memori kepada orang lain
Menjalankan [Format] atau [Hapus] pada kamera atau komputer mungkin tidak sepenuhnya 
menghapus data di kartu memori. Sebelum mentransfer kartu memori kepada orang lain, 
sebaiknya hapus data secara keseluruhan menggunakan perangkat lunak penghapusan data. 
Bila membuang kartu memori, sebaiknya hancurkan secara fisik.

Catatan tentang LAN nirkabel
Jika kamera hilang atau dicuri, Sony tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan 
yang disebabkan oleh akses atau penggunaan tidak sah dari jalur akses yang disimpan di 
kamera.

Catatan tentang keamanan saat menggunakan produk LAN nirkabel
• Selalu pastikan bahwa Anda menggunakan LAN nirkabel aman untuk menghindari peretasan, 

akses oleh pihak ketiga berbahaya, atau kerentanan lainnya.
• Sebaiknya tetapkan pengaturan keamanan saat menggunakan LAN nirkabel.
• Sony tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun kerusakan jika terjadi masalah 

keamanan karena tidak adanya tindakan pencegahan untuk keamanan atau kondisi yang tidak 
dapat dihindari saat menggunakan LAN nirkabel.

Cara menonaktifkan fungsi jaringan nirkabel (Wi-Fi, dll.) untuk sementara waktu
Saat berada dalam pesawat, dsb., Anda dapat menonaktifkan semua fungsi jaringan nirkabel 
untuk sementara waktu menggunakan [Mode airplane].

Merek dagang
• XAVC S dan  adalah merek dagang terdaftar dari Sony Corporation.
• AVCHD dan jenis logo AVCHD adalah merek dagang dari Panasonic Corporation dan 

Sony Corporation. 
• iPhone dan iPad adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan 

negara lainnya. 
• Android dan Google Play adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Google Inc. 
• Wi-Fi, logo Wi-Fi, dan Wi-Fi Protected Setup adalah merek dagang terdaftar atau merek 

dagang dari Wi-Fi Alliance. 
• QR Code adalah merek dagang dari Denso Wave Inc. 
• Selain itu, sistem dan nama produk yang digunakan dalam panduan ini secara umum adalah 

merek dagang atau merek dagang terdaftar dari masing-masing pengembang maupun 
produsen. Namun, tanda ™ atau ® mungkin tidak digunakan di semua kasus dalam panduan 
ini.

©2018 Sony Corporation Printed in China

Spesifikasi

Kamera
DSC-HX99
Input maksimum: 3,6 V , 1,8 W
Suhu pengoperasian: 

0 hingga 40°C
Suhu penyimpanan: 

–20 hingga 55°C
Dimensi (L/P/T) (Sekitar): 

102,0 × 58,1 × 35,5 mm
Berat (sesuai dengan CIPA) (Sekitar): 

242 g (termasuk unit baterai, kartu 
memori microSD)

DSC-HX95
Input maksimum: 3,6 V , 1,8 W
Suhu pengoperasian: 

0 hingga 40°C
Suhu penyimpanan: 

–20 hingga 55°C
Dimensi (L/P/T) (Sekitar): 

102,0 × 58,1 × 35,5 mm
Berat (sesuai dengan CIPA) (Sekitar): 

243 g (termasuk unit baterai, kartu 
memori microSD)

DSC-WX800
Input maksimum: 3,6 V , 1,5 W
Suhu pengoperasian: 

0 hingga 40°C
Suhu penyimpanan: 

–20 hingga 55°C
Dimensi (L/P/T) (Sekitar): 

101,6 × 58,1 × 35,5 mm
Berat (sesuai dengan CIPA) (Sekitar): 

233 g (termasuk unit baterai, kartu 
memori microSD)

DSC-WX700
Input maksimum: 3,6 V , 1,5 W
Suhu pengoperasian: 

0 hingga 40°C
Suhu penyimpanan: 

–20 hingga 55°C
Dimensi (L/P/T) (Sekitar): 

101,6 × 58,1 × 35,5 mm
Berat (sesuai dengan CIPA) (Sekitar): 

233 g (termasuk unit baterai, kartu 
memori microSD)

Adaptor AC 
AC-UUD12/AC-UUE12
Input maksimum: 

100 - 240 V , 50/60 Hz, 0,2 A
Output maksimum: 5 V , 1,5 A

AC-UB10C
Input maksimum:

100 - 240 V , 50/60 Hz, 70 mA
Output maksimum: 5 V , 0,5 A

Unit baterai isi ulang 
NP-BX1
Tegangan maksimum: 3,6 V 

Desain dan spesifikasi dapat berubah 
tanpa pemberitahuan.

ID

TH

Informasi tambahan tentang produk ini dan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan 
dapat ditemukan di situs Web Customer Support.
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กลอ้งบนัทกึภาพนิง่ระบบดจิติอล

คู่มือเริม่ต้นใช้งาน

การเตรียม
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย

ตัวเลขในเครือ่งหมายวงเล็บแสดงถึงจ�านวนชิ้น 
• กล้อง (1)
• สายไฟ (1) (ให้มาด้วยในบางประเทศ/

ภูมิภาค)
• แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ NP-BX1 (1)
• สายไมโคร USB (1)

• อะแดปเตอร์ AC (1)
ประเภทของอะแดปเตอร ์AC อาจแตกต่างกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค 

• สายร้อยข้อมือ (1)
• คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (หนังสือคู่มือเล่มนี้) (1)
• คู่มืออ้างอิง (1)

ใส่แบตเตอรี่ (ที่ให้มาด้วย)/การ์ดหน่วยความจ�า 
(แยกจ�าหน่าย) ลงในกล้อง

เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี/่การด์หน่วยความจ�า และใส่ก้อนแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจ�า 
ลงในกล้อง  จากนั้น ปิดฝาปิด 

การ์ดหน่วยความจ�า  
microSD 

Memory Stick 
Micro

ก้อนแบตเตอรี่

ก้านล็อค

ก้อนแบตเตอรี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้อนแบตเตอรีห่ันหน้าไปทางทิศทางที่ถูกต้องและใส่โดยที่ยังกดก้านล็อค 
แบตเตอรีอ่ยู่ 

การ์ดหน่วยความจ�า
การด์หน่วยความจ�า microSD/การด์หน่วยความจ�า microSDHC/การด์หน่วยความจ�า 
microSDXC: ใส่การด์ให้ตรงกับด้านขั้วต่อโดยหันไปทางด้านจอภาพของกล้อง 
Memory Stick Micro: ใส่การด์โดยหันด้านขั้วต่อไปทางด้านเลนส์ของกล้อง 

กล้องนี้ใช้งานรว่มกันได้กับการด์หน่วยความจ�า microSD หรอื Memory Stick Micro   
ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับการด์หน่วยความจ�าที่ใช้ได้ โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ”

เมื่อท่านใช้การด์หน่วยความจ�ากับกล้องนี้เป็นครัง้แรก ขอแนะน�าให้ฟอรแ์มตการด์หน่วย 
ความจ�าโดยใช้กล้อง เพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงของการด์หน่วยความจ�า

การชาร์จก้อนแบตเตอรี่

1 ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ 
หากกล้องเปิดอยู่ แบตเตอรีจ่ะไม่ชารจ์  

2 เชื่อมต่อกล้องที่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่กับ 
อะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) โดยใช้ 
สายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) แล้วต่อ 
อะแดปเตอร ์AC เขา้กบัเตา้รบัตดิผนงั 
ไฟชารจ์จะสว่างขึ้นเมื่อการชารจ์เริม่ต้น  เมื่อไฟชารจ์ 
ดับ การชารจ์เสรจ็สมบูรณ์ 

ไฟชาร์จ

การตั้งค่าภาษาและนาฬิกา

ปุ่ ม ON/OFF (ไฟหลัก)

ปุ่ มควบคุม

เลือกรายการ : //// /
ยืนยัน : ปุ่มตรงกลาง

1 กดปุ่ ม ON/OFF (ไฟหลัก) เพื่อเปิดกล้อง 

2 เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ มควบคุม 

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เลือก [ตกลง] แล้ว จากนั้นกด 
ที่ตรงกลางปุ่ ม 

4 เลือกต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรงกลางของ 
ปุ่ มเลือก 

5 ตั้งค่า [ปรับเวลาฤดูร้อน], [วันที่/เวลา] และ [รูปแบบวันที่] จากนั้น 
เลือก [ตกลง] แล้วกดตรงกลาง 
หากท่านต้องการก�าหนดค่าวันที่/เวลา หรอืการตั้งค่าพื้นที่ใหม่ในภายหลัง ให้เลือก  
MENU   (ตั้งค่า)  [ตั้ง วันที่/เวลา] หรอื [ตั้งค่าท้องที่] 

ถ่ายภาพ
การถ่ายภาพนิ่ง

1 เลือกโหมดถ่ายภาพที่ 
ต้องการโดยหมุนปุ่ มหมุน 
ปรับโหมด 

สวิตช์  (เปิด
แฟลชขึ้น)

ปุ่ มชัตเตอร์

ปุ่ มหมุน 
ปรับโหมด2 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 

เพื่อปรับโฟกัส 

3 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุด 

การใช้แฟลช
เลื่อนสวิตช์  (เปิดแฟลชขึ้น) เพื่อเปิดแฟลช  
ดันแฟลชกลับเข้าต�าแหน่งเดิมหลังจากใช้งาน  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนของแฟลชโผล่ 
ขึ้นมา 

การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

1 กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)  
เพื่อเริ่มบันทึก 
สามารถเริม่บันทึกภาพเคลื่อนไหวจากโหมด 
ถ่ายภาพใดก็ได้ในการตั้งค่าเริม่ต้น 

ปุ่ ม MOVIE  
(ภาพเคลื่อนไหว)2 กดปุ่ ม MOVIE อีกครั้งเพื่อหยุด 

บันทึก 

การใช้ช่องมองภาพ (ส�าหรับรุ่นที่มีช่องมองภาพเท่านั้น)
เลื่อนสวิตช์เปิดช่องมองภาพลงเพื่อยกช่องมองภาพ 
ขึ้น  จากนั้น จับกรอบเลนส์ตาทั้งสองด้านและดึง 
เข้ามาทางจอภาพจนกว่าจะคลิกเข้าที่  ใช้ก้านปรบั 
ไดออปเตอรเ์พื่อปรบัการมองเห็นของภาพในช่อง 
มองภาพ 
หากต้องการจัดเก็บช่องมองภาพ ให้จับกรอบเลนส์ตา 
ทั้งสองด้านและกดเข้าไปในช่องมองภาพจนกระทั่ง 
คลิกเข้าที่  จากนั้น กดด้านบนช่องมองภาพลง 

กรอบ
เลนส์ตา

สวิตช์เปิดช่องมองภาพ

ก้านปรับไดออปเตอร์

การดูภาพ
1 กดปุ่ ม  (ดูภาพ) เพื่อเปลี่ยนเป็น 

โหมดดูภาพ 

ปุ่ ม  (ดูภาพ)

ปุ่ ม C/  (ลบ)

ปุ่ มควบคุม

2 เลือกภาพด้วยปุ่ มควบคุม 
ท่านสามารถเลื่อนไปที่ภาพก่อนหน้า/ภาพถัดไปได้ 
โดยการกดที่ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม 
หากต้องการเปิดดูภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่ม 
ตรงกลางของปุ่มควบคุม 

การลบภาพที่แสดง
กดปุ่ม  (ลบ) ขณะที่ภาพปรากฏขึ้น และจากนั้นเลือก [ลบ] โดยใช้ปุ่มควบคุม 
เมื่อลบภาพออกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเรยีกกลับคืนมาได้  ยืนยันภาพก่อนท�าการลบ 

การถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟน
ทา่นสามารถถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟนไดโ้ดยการเชื่อมตอ่กล้องและสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi 

1 : ติดตั้ง PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน 
หากต้องการเชื่อมต่อกล้องและสมารท์โฟนของท่าน จะต้องใช้ PlayMemories Mobile 
ติดตั้ง PlayMemories Mobile บนสมารท์โฟนของท่านไว้ล่วงหน้า 
ถา้ในสมารท์โฟนของทา่นมี PlayMemories Mobile ตดิตัง้ไวอ้ยูแ่ลว้ ใหอ้พัเดตเป็นรุน่ลา่สดุ

http://www.sony.net/pmm/

2 เชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนของท่านโดยใช้ QR Code (ส�าหรับ 
ครั้งแรกเท่านั้น) 

 : MENU   (เครือข่าย)  [ฟงก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน]  
[ส่งไปยังสมาร์ทโฟน]  [เลือกบนอุปกรณ์นี้]  ภาพที่จะ 
ถ่ายโอน 
หากท่านต้องการเลือกภาพบนสมารท์โฟน ให้เลือก [เลือกบนสมารท์โฟน] 

 : เปิด PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน และ
เลือก [สแกน QR Code ของกล้อง] 

 : สแกน QR Code ที่ปรากฏบน
กล้องโดยใช้สมาร์ทโฟนของท่าน 

ท�าตามขั้นตอนต่อไปนี้เฉพาะกรณีที่ใช้ iPhone หรอื iPad 

 ตดิตัง้โปรไฟลโ์ดยท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอ iPhone หรอื iPad

 บนหน้าจอ “Home” ของ iPhone หรือ iPad ให้เลือก  
[การตั้งค่า]  [Wi-Fi] 

 เลือก SSID ที่ปรากฏบนกล้อง 
หลังจากครัง้แรก ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องและสมารท์โฟนได้เพียงแค่เลือก SSID 

3 ภาพจะถูกถ่ายโอน 

ก�าลังถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนของท่าน (หลังจาก 
ครั้งแรก)

1 : ท�าตามขั้นตอนที่ 2- ในส่วน “การถ่ายโอนภาพไปยัง
สมาร์ทโฟน”

2 : เปิด PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน 
ภาพจะถูกถ่ายโอน 

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อสมารท์โฟน โปรดดูที่เว็บไซต์สนับสนุนต่อไปนี้:
https://www.sony.net/dics/pmm1801/

• ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ หรอืวิธีใช้สมารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรล 
ส�าหรบัใช้งานกล้อง โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ”

• ไม่รบัประกันว่าฟังก์ชั่น Wi-Fi ที่แนะน�าในคู่มือนี้จะสามารถท�างานกับสมารท์โฟนหรอื 
แท็บเล็ตทุกชนิดได้ 

• ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้องนี้จะใช้งานไม่ได้ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN แบบไรส้าย 
สาธารณะ 

การจัดการและการแก้ไขภาพบน 
คอมพิวเตอร์

สามารถน�าเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอรไ์ด้โดยการเชื่อมต่อกล้องและคอมพิวเตอรข์องท่านโดยใช้ 
สายไมโคร USB หรอืใส่การด์หน่วยความจ�าของกล้องลงในคอมพิวเตอร ์
นอกจากนี้ ด้วยการใช้ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรต์่อไปนี้ ท่านสามารถเพิ่มอรรถรสในการรบัชม 
ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหวของท่านได้อีกด้วย 

PlayMemories Home
PlayMemories Home ให้ท่านสามารถน�าเข้าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปยังคอมพิวเตอร ์ 
เพื่อดูหรอืใช้งานได้  ท่านต้องติดตั้ง PlayMemories Home เพื่อน�าเข้าภาพเคลื่อนไหว XAVC S 
หรอืภาพเคลื่อนไหว AVCHD ลงในคอมพิวเตอร ์

Imaging Edge
Imaging Edge เป็นชุดซอฟต์แวรท์ี่มีฟังก์ชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้:
• การถ่ายภาพระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
• การปรบัหรอืสรา้งภาพจากไฟล์ RAW ที่บันทึกด้วยกล้อง*
* ส�าหรบัรุน่ที่รองรบัภาพ RAW เท่านั้น

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้ 
https://www.sony.net/disoft/

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรดดูที่ “ข้อควรระวัง” ใน “คู่มือช่วยเหลือ” เช่นเดียวกัน 

ภาพประกอบในคู่มือนี้
ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นของ DSC-HX99 เว้นแต่เมื่อระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

ภาษาบนหน้าจอ
ท่านสามารถเลือกภาษาที่จะให้แสดงบนหน้าจอได้โดยใช้เมนู 

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์
• กล้องนี้ไม่ทนต่อฝุ่นละอองหรอืละอองน�้า และไม่กันน�้า
• อย่าปล่อยให้เลนส์หรอืช่องมองภาพได้รบัแสงจากแหล่งก�าเนิดแสงจ้า เช่น แสงแดด  เนื่องจากฟังก์ชั่น 

การรวมแสงของเลนส์ การท�าเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดควัน ไฟหรอืการท�างานผิดปกติภายในตัวกล้องหรอื 
เลนส์ได้

• เก็บกล้อง อุปกรณ์เสรมิต่างๆ ที่ให้มาด้วย หรอืการด์หน่วยความจ�าให้พ้นจากมือเด็ก  เด็กอาจจะกลืนลง 
ไปได้  หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์โดยทันที 

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
• จอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�าสูงมาก ท�าให้ได้จ�านวนพิกเซลที่ 

ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกว่า 99.99%  อย่างไรก็ดี อาจมีจุดเล็กๆ สีด�าและ/หรอืจุดสีสว่าง (สีขาว  
สีแดง สีน�้าเงิน หรอืสีเขียว) ปรากฏในจอภาพ และช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา  ส่ิงเหล่านี้เป็น 
ข้อบกพรอ่งในกระบวนการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพที่บันทึกแต่อย่างใด 

• ขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านอาจมีอาการต่าง ๆ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า เมารถ-เรอื หรอืคลื่นไส้   
ขอแนะน�าให้หยุดพักเป็นช่วงๆ ขณะที่ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 

• หากจอภาพหรอืช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้รบัความเสียหาย ให้หยุดใช้กล้องโดยทันที  ชิ้นส่วนที่เสียหาย 
อาจเป็นอันตรายต่อมือ ใบหน้า ฯลฯ ของคุณ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพต่อเนื่อง
ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องอาจสลับระหว่างหน้าจอถ่ายภาพกับหน้าจอมืดในจอภาพหรอืช่อง 
มองภาพ  ในสถานการณ์นี้ หากมองภาพหน้าจออย่างต่อเนื่อง อาจท�าให้มีอาการไม่สบาย เช่น ความรูส้ึก 
เจ็บป่วย เกิดขึ้นได้  หากมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง และหากจ�าเป็น ก็ให้ไปพบแพทย์ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกเป็นเวลานานหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K
• กล้องอาจไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรอืกล้องอาจจะปิดสวิตช์เองโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันตัวเอง  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของกล้องและแบตเตอรี ่ จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอก่อนกล้องปิดสวิตช์ หรอื 
ก่อนที่ท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีกต่อไป  ในกรณีนี้ ให้ปิดสวิตช์กล้องและรอจนกว่า 
อุณหภูมิของกล้องและแบตเตอรีจ่ะลดลง  ถ้าท่านเปิดสวิตช์โดยไม่รอให้กล้องและแบตเตอรีเ่ย็นลงเพียงพอ  
กล้องอาจจะปิดสวิตช์อีกครัง้ หรอืท่านอาจจะไม่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 

• ตัวกล้องและแบตเตอรีอ่าจรอ้นขึ้นเมื่อใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ 
• ถ้าผิวหนังของท่านสัมผัสกล้องเป็นเวลานานขณะที่มีการใช้งานกล้อง แม้ว่าท่านจะไม่รูส้ึกว่ากล้องรอ้น  

แต่ก็อาจท�าให้เกิดแผลไหม้เนื่องจากอุณหภูมิความรอ้นต�่า เช่น รอยแดง หรอืพุพอง ได้  ควรใส่ใจกับ 
สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นพิเศษ และใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 
 - เมื่อใช้กล้องในบรเิวณที่มีอุณหภูมิสูง
 - เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี หรอืผิวหนังมีความไวต่อส่ิงต่างๆ
 - เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/การแสดงภาพ
• ก่อนที่ท่านจะเริม่บันทึกภาพ ให้ลองบันทึกภาพตัวอย่างก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ากล้องจะท�างานได้อย่างถูกต้อง 
• ไม่มีการรบัประกันการแสดงภาพที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์ของท่านบนอุปกรณ์อื่น และการแสดงภาพที่บันทึก 

หรอืแก้ไขด้วยอุปกรณ์อื่นบนผลิตภัณฑ์ของท่าน 
• Sony ไม่อาจรบัประกันได้ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการบันทึก หรอืเกิดการสูญเสียหรอืเสียหายต่อภาพ 

ที่บันทึกหรอืข้อมูลเสียง เนื่องจากการท�างานผิดปกติของกล้องหรอืสื่อบันทึก ฯลฯ ทั้งนี้เราขอแนะน�าให้ 
ส�ารองข้อมูลที่ส�าคัญเก็บไว้ 

• เมื่อฟอรแ์มทการด์หน่วยความจ�าแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการด์หน่วยความจ�าจะถูกลบทิ้งและ 
ไม่สามารถเรยีกคืนมาได้  ก่อนที่จะฟอรแ์มท ให้คัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอรห์รอือุปกรณ์อื่น 

อุปกรณ์เสริม Sony
การใช้อุปกรณ์นี้รว่มกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกล้อง และเป็นเหตุให้เกิด 
อุบัติเหตุหรอืการท�างานผิดปกติ 

ค�าเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร ์เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์  การท�าการบันทึกส่ิงที่มี 
ลิขสิทธิ์เหล่านี้โดยไม่ได้รบัอนุญาต อาจจะเป็นการกระท�าที่ขัดกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

คู่มือนี้อธิบายการเตรยีมการที่จ�าเป็นส�าหรบัเริม่การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ 
การใช้งานขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 
ส�าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งาน 
ทางเว็บ) 

http://rd1.sony.net/help/dsc/1815/h_zz/
“คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งานทางเว็บ)

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการระบุต�าแหน่ง
หากท่านอัพโหลดและแชรภ์าพซึ่งติดแท็กการระบุต�าแหน่ง อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามโดย 
ไม่ได้ตั้งใจ  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกได้รบัข้อมูลการระบุต�าแหน่งของท่าน ให้ตั้งค่า  
[  ตั้งค่าเชื่อมต�าแหน่ง] เป็น [ปิด] ก่อนถ่ายภาพ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการก�าจัดทิ้งหรือการน�ากล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ
ก่อนก�าจัดทิ้งหรอืน�ากล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ โปรดด�าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
• เลือก [รเีซ็ตการตั้งค่า]  [ตั้งค่าเริม่ต้น] 

หมายเหตุเกี่ยวกับการก�าจัดทิ้งหรือการน�าการ์ดหน่วยความจ�าไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ
การใช้งาน [ฟอรแ์มต] หรอื [ลบ] ในกล้องหรอืคอมพิวเตอรอ์าจจะไม่สามารถลบข้อมูลจากการด์หน่วยความจ�า 
ให้หมดโดยส้ินเชิงได้  ก่อนน�าการด์หน่วยความจ�าไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ ขอแนะน�าว่าควรลบข้อมูลให้หมดโดย 
สิ้นเชิงโดยใช้ซอฟต์แวรล์บข้อมูล  เมื่อก�าจัดทิ้งการด์หน่วยความจ�า ขอแนะน�าให้ใช้วิธีท�าลายทางกายภาพ 
กับการด์หน่วยความจ�านั้น 

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN ไร้สาย
กรณีที่กล้องของท่านสูญหายหรอืถูกขโมย Sony จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการสูญหายหรอืเสียหายที่เกิด 
จากการเข้าถึงหรอืใช้งานจุดเชื่อมต่อที่ได้บันทึกไว้ในกล้องโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

หมายเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ว่าได้ใช้ LAN ไรส้ายที่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะเข้าโปรแกรมโดยผิด 

กฎหมาย การเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอันตราย หรอืปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ 
• สิ่งส�าคัญคือจะต้องตั้งค่าความปลอดภัยเมื่อใช้ LAN ไรส้าย 
• หากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีมาตรการป้องกันความปลอดภัย หรอืเนื่องจากเหตุการณ์ 

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อใช้ LAN ไรส้าย Sony ไม่รบัผิดชอบต่อความสูญเสียหรอืความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

วิธีปิดฟงก์ชั่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi ฯลฯ) ไว้ชั่วคราว
ขณะที่ท่านอยู่บนเครือ่งบิน หรอืที่อื่นๆ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นเครอืข่ายไรส้ายทั้งหมดได้ชั่วคราวโดยใช้  
[โหมดเครือ่งบิน] 

เครื่องหมายการค้า
• XAVC S และ  เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation 
• AVCHD และแบบตัวอักษรโลโก้ AVCHD เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ  

Sony Corporation  
• iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ 

ประเทศอื่นๆ  
• Android และ Google Play เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc. 
• Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียน 

ของ Wi-Fi Alliance  
• QR Code เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Denso Wave Inc. 
• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็นเครือ่งหมายการค้าหรอื 

เครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรอืผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น  อย่างไรก็ตาม ในคู่มือนี ้
อาจไม่ได้ใช้เครือ่งหมาย ™ หรอื ® 

ข้อมูลจ�าเพาะ

กล้องถ่ายภาพ
DSC-HX99
อัตราก�าลังไฟเข้า: 3.6 V , 1.8 W
อุณหภูมิใช้งาน: 

0 ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรกัษา: 

–20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ): 

102.0 × 58.1 × 35.5 มม.
น�้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) (ประมาณ): 

242 กรมั (รวมแบตเตอรี,่ การด์หน่วยความจ�า  
microSD)

DSC-HX95
อัตราก�าลังไฟเข้า: 3.6 V , 1.8 W
อุณหภูมิใช้งาน: 

0 ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรกัษา: 

–20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ): 

102.0 × 58.1 × 35.5 มม.
น�้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) (ประมาณ): 

243 กรมั (รวมแบตเตอรี,่ การด์หน่วยความจ�า  
microSD)

DSC-WX800
อัตราก�าลังไฟเข้า: 3.6 V , 1.5 W
อุณหภูมิใช้งาน: 

0 ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรกัษา: 

–20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ): 

101.6 × 58.1 × 35.5 มม.
น�้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) (ประมาณ): 

233 กรมั (รวมแบตเตอรี,่ การด์หน่วยความจ�า  
microSD)

DSC-WX700
อัตราก�าลังไฟเข้า: 3.6 V , 1.5 W
อุณหภูมิใช้งาน: 

0 ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรกัษา: 

–20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ): 

101.6 × 58.1 × 35.5 มม.
น�้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) (ประมาณ): 

233 กรมั (รวมแบตเตอรี,่ การด์หน่วยความจ�า  
microSD)

อะแดปเตอร์ AC 
AC-UUD12/AC-UUE12
อัตราก�าลังไฟเข้า: 

100 - 240 V , 50/60 Hz, 0.2 A
อัตราก�าลังไฟออก: 5 V , 1.5 A

AC-UB10C
อัตราก�าลังไฟเข้า:

100 - 240 V , 50/60 Hz, 70 mA
อัตราก�าลังไฟออก: 5 V , 0.5 A

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 
NP-BX1
แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด: 3.6 V 

แบบและข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และค�าตอบของค�าถามที่พบบ่อยได้จากเว็บไซต์บรกิารลูกค้า 
ของเรา 


