
Od  wielu  lat,  właściwie  od  samego  początku  pracy  z  aparatami  cyfrowymi,  pracowałem  na 
produktach firmy Sony. Początkowo z przypadku, potem z wyboru... Po drodze były oczywiście 
momenty – spotkania z innymi aparatami, jednak generalnie się przez cały czas był to sprzęt Sony. 

I nie żałuję tej decyzji, ani czasu, jako że to właśnie firma Sony w swoim czasie otworzyła drogę 
dla nowego segmentu aparatów, będących idealnym kompromisem dla tych którym „małpki” nie 
wystarczały, a lustra były za drogie i nieporęczne. Aparatem Sony DSC H2 otwarli oni bowiem 
drogę  dla  zaawansowanych  kompaktów  umożliwiających  przy  jednym  zmiennoogniskowym 
obiektywie  wykonanie  zaawansowanych  zdjęć  zarówno  makro  jak  i  z  użyciem  dość  dużego 
(wówczas bardzo dużego) zoomu optycznego, a wszystko to przy zachowaniu pełnej kontroli nad 
ekspozycją. 

W ślad za firmą Sony szybko podążyły inne firmy, wkrótce rynek został zalany nowymi produktami 
z  tegoż segmentu,  zwanego również „mega zoom”.  Z czasem doszło w nim również do wielu 
wypatrzeń  w  wyniku  pogoni  producentów  za  marketingowymi  gagami,  jak  bezsensowne 
podnoszenie ilości pikseli, ale to już opowieść na inną okazję. Ważne z czasem pojawiły się wśród 
tych propozycji i takie które skutecznie pod pewnymi względami zaczęły zagrażać ofercie Sony w 
tym segmencie. 

Jakie to więc czynniki zdecydowały że sam zacząłem się rozglądać za aparatem zdolnym zastąpić 
mojego Soniaka DSC Hx1? Czynnikiem decydującym była możliwość zapisu zdjęć w formacie 
RAW, zalet tego formatu sądzę nie trzeba nikomu przypominać, zalet których Sony uparcie nie chcę 
we  własnych  produktach  –  na  próżno  szukać  bowiem  RAW-ów  w  najnowszym  wcieleniu 
zaawansowanego  aparatu  kompaktowego  Sonego  DSC  Hx100...  innymi  czynnikami  były  zbyt 
wysokie szumy matryc Sony, za duża ilość pikseli w stosunku do rozmiarów matrycy, oraz brak 
gorącej stopki i gwintu na obiektywie. Szumy matrycy i ilość pikseli fatalnie przekładały się na 
jakość zdjęć nocnych, co dla mnie ma wyjątkowo duże znaczenie, jako że większość moich zdjęć 
wykonywana jest właśnie o zachodzie słońca lub nocą. 

Tak  rozpoczęły  się  poszukiwania...  po  długich  wędrówkach  po  salonach  i  uprzykrzaniu  życia 
sprzedawcą, męcząc ich nieustannymi prośbami o umożliwienie wykonania zdjęć testowych danym 
modelem aparatu, w „kastingu” na następce pozostały już tylko trzy aparaty: Sony Hx100, Fujifilm 
Finepix  Hs20  EXR,  oraz  Panasonic-Lumix  DMC  FZ150.  Pomimo  że  ten  ostatni  był 
technologicznie najbardziej zaawansowany i najnowszy (premiera w USA wrzesień 2011), właśnie 
z tego ostatniego powodu odpadł z konkursu, gdyż w wyniku tego że był on nowinką na rynku jego 
cena  wynosiła  blisko  2000 zł  a  w niektórych ze  sklepów i  ponad dwa...  Tak więc  ostatecznie 
spotkały się w eliminacjach Fuji i znów Sony... Po stronie Fuji stały wszystkie parametry których 
poszukiwałem, ale i po stronie Sony w tej mierze było nad czym się zastanawiać, jednak właśnie ze 
względu na brak RAW-ów, szumy, oraz brak gwintu i gorącej stopki, ostatecznie Sony odpadł a 
zwycięskim  aparatem  w  którego  posiadanie  wszedłem  końcem  października  2011  okazał  się 
Fujifilm Finepix Hs20 EXR. 

I tak po tym nieco przydługim wstępie, którego nie mogłem sobie jednak odmówić, aby jakoś się 
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wytłumaczyć ze zdrady marki Sony, przechodzimy do meritum artykułu – omówienia zalet i wad 
aparatu Fujifilm Finepix Hs20 EXR.

* * *

Na początku chciałbym zaznaczyć że artykuł ten nie jest kierowy do profesjonalistów, ani osób 
chcących  oceniać  opisywany  aparat  przez  pryzmat  porównań  z  lustrzankami,  gdyż  czystym 
abstrakcjonizmem  jest  ocenianie  zaawansowanego  kompaktu  poprzez  pryzmat  możliwości 
lustrzanek, co jakże często podnoszone jest na przeróżnych formach. To jak porównywać Ferrari do 
terenowego  Land  Rovera.  Każdy  z  nich  jest  klasą  samą  w  sobie  i  każdy  z  nich  ma  inne 
przeznaczenie i możliwości. Artykuł ten będzie więc oceniał rzeczowy aparat wyłącznie poprzez 
pryzmat innych podobnych z tego segmentu rynku, szczególnie zaś na tle produktów Sony które z 
oczywistych względów najpełniej są mi znane. 

Artykuł podzielony został na kilkanaście sekcji, w których omawiane są poszczególne elementy 
aparatu Fujifilm Finepix Hs20 EXR:

1. Pierwsze wrażenia - ergonomia i korpus
2. Jakość tworzyw i wykonania korpusu
3. Ekran LCD i wizjer
4. Matryca jej właściwości, oraz rozdzielczość
5. Obiektyw – ogólne dane, geometria, oraz specyfika pracy
6. Stabilizacja obrazu
7. Software – możliwości manualne oraz automatyczne programy wykonywania zdjęć
8. Balans Bieli
9. Filmowanie
10. Lampa błyskowa
11. Format zdjęć / typ zapisu / obsługiwane standardy kart pamięci
12. Zasilanie
13. Dostarczane akcesoria
14. Możliwości rozbudowy
15. Podsumowanie
16. Przydatne linki
17. Specyfikacja techniczna

1. Pierwsze wrażenia - ergonomia i korpus: 
Aparat Fujifilm Finepix Hs20 EXR odziedziczył bez większych modyfikacji korpus po swym nie 
tak  znów  dawnym poprzedniku  –  aparacie  Fujifilm Hs10  EXR (do  dziś  obecnego  na  rynku). 
Pierwsze wrażenia po wzięciu do ręki – rewelacyjne. Aparat jest bardzo dobrze wyważony, pomimo 
że wagą i rozmiarami zbliżony jest do lustrzanek trzyma się pewnie i komfortowo. Przyczynia się 
do tego znacznie, wysoce ergonomiczny, głęboki grip, do złudzenia naśladujący te z lustrzanek. 

Wielka zaletą aparatu jest jego wysoka ergonomia pracy. Większość z ważniejszych przycisków 
funkcyjnych została wyciągnięta z menu na tylni panel nawigacyjny. Nie ma wiec potrzeby bez 
ustanku to wchodzić,  to  wychodzić w menu ekranowe aby wybrać ten,  czy tamten tryb  pracy. 
Przyciski zostały rozmieszczone bardzo intuicyjnie, są też one wykonane z dobrej jakość plastiku, 
opisane za pomocą czytelnych ikon, dobrze wyczuwalne i o wyraźnym skoku. Główny przycisk 
nawigacyjny (krzyżak) wykonany został z metalu. Wszystkie czynności wykonuje się nim bardzo 
wygodnie a sok jest bez zarzutu. 

Podobnie wygląda obsługa obiektywu. Jak już pisałem aparat jest świetnie wyważony, a wygodny 
pierścień  zmiany  ogniskowej  (zoomu)  jest  niezwykle  przyjemny  w obsłudze,  oraz  precyzyjny. 
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Nieco gorzej  wygląda kwestia  obsługi  drugiego istotnego pierścienia  – ostrości,  o  ile  pierścień 
zmiany ogniskowej jest bardzo szeroki i wygodny, o tyle ten drugi ma niecały centymetr, co gorsza 
ulokowany tuż przy korpusie  i  krawędzi  obiektywu jest  doprawdy dość niewygodny w użyciu, 
szczególnie dla osób o grubszych palcach. Sama regulacja ostrości jest bardzo precyzyjna i czuła, 
do  czego  również  trzeba  się  przyzwyczaić  (w  sensie  pozytywnym,  w  większości  rozwiązań 
konkurencyjnych regulacja była elektroniczna, dopiero w modelu Panasonic - Lumix DMC FZ150, 
oraz Sony DSC Hx100 producenci dodali manualny pierścień regulacji ostrości). 

Przyciski funkcyjne dostępne na tylnim głównym panelu nawigacyjnym (patrząc od lewej):
• ISO – regulacja manualna czułości matryc (+ funkcja zoom plus w opcji podglądu zdjęć) y
• AE - FOTOMETRIA: multi,  średnioważona / punktowa (+ funkcja zoom minus w opcji 

podglądu zdjęć) – 
• AF  –  TRYB  AYTOFOKUSA :  centralny,  wielopunktowy,  strefa,  śledzenie  (+  funkcja 

włączania/wyłączania wykrywania twarzy) 
• AF C-S-M – OSTRZENIE (tryb autofokusa): śledzący, punktowy, ręczny
• WB – wybór balansu bieli
• pokrętło regulacji ostrości wizjera
• przełącznik pomiędzy wizjerem a ekranem LCD
• przycisk nagrywania filmów
• AE / AF LOCK
• DISP/BACK
• główny przycisk krzyżakowy obsługujący manu ekranowe aparatu, oraz funkcję: kasowanie 

zdjęć,  makro,  lampa błyskowa, samowyzwalacz,  oraz szybka funkcja wykonania danego 
zdjęcia w trybie JPEG+RAW, przejście do menu głównego 

Podsumowanie sekcji:

Zalety:
– głęboki wygodny grip
– doskonale wyważenie aparatu
– wysoka ergonomia i komfort pracy
– wykończenie przeciwdziałające ślizganiu się aparatu i rysowaniu obudowy
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– przemyślane i wygodne rozłożenie przycisków funkcyjnych
– zgrupowanie większości ważnych przycisków na tylnym panelu
– wygodny i precyzyjny pierścień regulacji ogniskowej (zoomu)
– precyzyjny pierścień o miękkim skoku regulacji ostrości

Wady:
– wyjątkowo wąski pierścień regulacji ostrości utrudniający manewrowanie nim

2. Jakość tworzyw i wykonania korpusu:

Korpus aparatu, wraz z obiektywem w całości, poza kilkoma wstawkami z metalu, wykonany jest z 
tworzyw sztucznych. Sam korpus w dużej części pokryty został lekko szorstką gumowaną imitacją 
skóry,  może się  to  podobać  lub nie,  lecz  znacznie  poprawia  pewność chwytu,  aparat  nawet  w 
spoconych dłoniach nie ślizga i jest stabilny. 

Również  obiektyw  posiadający  dwa  pierścienie  których  obsługa  jest  prawie  identyczna  jak  w 
przypadku zmiennoogniskowych obiektywów lustrzanek (jeden pierścień służy do regulacji ostrości 
obrazu, drugi do wielkości ogniskowej – czyli zoomu) pokryty został dość elastyczną gumą. Znów 
kwestią  gustu  pozostaje  czy  będzie  to  uznane  za  estetyczne,  ma  to  jednak  swoje  duże  zalety, 
podobnie  jak korpus pierścienie  podczas  obsługi  nie  ślizgają  się,  a  sam typ  takiej  powierzchni 
eliminuje znacznie tendencję do brudzenia się, tudzież palcowania, jest też znacznie odporniejsza 
na zarysowania. Ogólnie jakość tworzyw jest bardzo dobra. 

                                          1.                                                                                           2.                                                                                          3.
1. W znacznej części aparat pokryto imitacją skóry ze sztucznych tworzyw
2. Oba pierścienie  (większy do obsługi zoomu / mniejszy do ustawiania ostrości)  zostały  oblane miękką gumą przeciwdziałającą rysowaniu obudowy i  

ślizganiu dłoni
3. Irracjonalne wykonanie gwintu na głowicę statywu – z plastyku

Poważnym  mankamentem  korpusu  są  natomiast  jakość  wykonania  klapki  akumulatorów,  oraz 
gwintu na statyw. Klapka jest niedokładnie zaprojektowana, ma spore luzy, trzeszczy pod palcami i 
ma  raczej  mało  wygodne  zamknięcie.  Pomimo jednak że  sprawia  wrażenie  słabej  by nie  rzec 
filigranowej, w rzeczywistości jest to jedynie wrażenie, o którym po pewnym czasie się zapomina.

Dużo gorzej wygląda kwestia gwintu na statyw. Nie jestem w stanie zrozumieć czym kierowali się 
projektancki aparatu wykonując gwint z... plastyku! Rzecz doprawdy nie spotykana, jako że aparaty 
tego  typu,  pretendujące  do  bardzo  zaawansowanych  zadań,  nader  często  używane  są  wraz  ze 
statywem, tu szybko rodzi się pytanie ile wkręceń i wykręceń potrzeba aby plastykowy gwint się 
zużył... W każdy innym modelu wymienionym wcześniej gwint był stalowy. W pewnym stopniu 
sytuację  ratuję  nieco  łatwość  wymiany  gwintu,  jako  że  element  ten  nie  jest  zintegrowany  z 
korpusem lecz stanowi odrębną część montowaną za pomocą dwóch śrubek. 

Na obronę projektantów powiem że po tych kilku miesiącach i zapewne już dziesiątkach cyklów 
wkręcania i  wykręcania śruby głowicy statywu, gwint nie nosi na dziś żadnych oznak zużycia, 
należy jednak pamiętać aby nie dokręcać śruby zbyt silnie. Poza tymi mankamentami korpus, oraz 
jakość tworzyw jest bardzo dobra. 
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Podsumowanie sekcji:

Zalety:
– wysokiej jakości tworzywa sztuczne
– gumowana imitacja skóry poprawiająca chwyt aparatu
– gumowana powierzchnia pierścieni regulacji ostrości i ogniskowej (zoomu)

Wady:
– nieprecyzyjnie wykonana klapka akumulatorków
– plastykowy gwint dla śruby głowicy statywu

3. Ekran LCD i wizjer: 
Fuji  Hs20  EXR  wyposażono  w  3  calowy,  ruchomy  ekran  LCD  typu  TFT.  Ekran  posiada 
rozdzielczość 460, 000 punktów, oraz zapewnia 100% pokrycia kadru (dla porównania model Sony 
DSC Hx1 miał jedynie 230 400 punktów). Ekran jest wystarczająco jasny, dość dobrze sprawuję się 
również w jasnym dziennym świetle, wyposażony w powłokę pomagająca minimalizować odblaski 
świetlne. 

Ekran jest ruchomy, umożliwiają regulację w pionie poprzez odchylenia aż do kąta prostego. W tym 
miejscu zastosowano takie same rozwiązanie jak w aparatach Sony DSC serii H, z tą różnicą że jest  
ono w aparacie Fuji znacznie lepiej wykonane, mocowanie jest mocniejsze i pewniejsze. 

Aparat wyposażono w przydatną funkcję automatycznego przełączania pomiędzy ekranem LCD a 
wizjerem.  Do  niedawna  funkcja  tego  typu  znana  była  wyłącznie  z  lustrzanek.  Działa  ona  w 
następujący sposób, tuż obok muszli ocznej wizjera umieszczono czujnik, stale monitorujący czy do 
muszli nie zostało przyłożone oko, tudzież może to być cokolwiek innego, ręka, przedmiot, chodzi 
jedynie  o  zasłonięcie  otworu  czujnika.  W  chwili  gdy  czujnik  wykryje  taki  obiekt  wyłącza 
zewnętrzny ekran LCD przełączając obraz na wizjer,  a po odsunięciu oka od muszli  ponownie 
przełącza go na ekran zewnętrzny. Funkcję tę można oczywiście skonfigurować według własnych 
potrzeb, wyłączając ją z pozycji menu aparatu, jako że tuż obok wizjera zlokalizowano przycisk 
umożliwiający manualne przełączenie pomiędzy ekranem a wizjerem. 

Elektroniczny wizjer wyposażono w dodatkowy czujnik zbliżenia oka, 
automatycznie przełączającego obraz pomiędzy ekranem LCD, a wizjerem.

Sam wizjer jest oczywiście elektroniczny, ma postać ekranu o przekątnej 0,2 cala i rozdzielczości 
200,000  punktów,  co  jest  dobrym  wynikiem  zważając  na  rozmiar  ekranu.  Obraz  jest  jasny  i 
klarowny  dobrze  oddający  barwy,  zapewniający  pokrycie  około  97%  obserwowanego  kadru. 
Ostrość wizjera reguluje się za pomocą małego pokrętła zlokalizowanego po lewej stronie muszli 
ocznej. 

Nie jest to zbyt wygodne, ani precyzyjne rozwiązanie, w tym miejscu Hs20 niestety nie wyróżnia 
się od konkurencji, gdzie prawie zawsze spotkamy identyczna regulację, zupełnie tak jakby w tym 
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miejscu producent zapomniał o ergonomii... 

Podsumowanie sekcji:

Zalety:
– duży dobrej jakość ekran LCD TFT 3.0 cala
– uchylny ekran LCD TFT
– duża rozdzielczość ekranu i wizjera LCD
– czujnik automatycznej zmiany ekran / wizjer
– wygodna muszla oczna

Wady:
– mało ergonomiczne pokrętło zmiany ostrości wizjera

4. Matryca jej właściwości, oraz rozdzielczość:
W ten sposób kończymy omawianie  zewnętrznych części  budowy aparatu,  wkraczając  do  jego 
wnętrza, tego co tak naprawdę decyduję o jakości zdjęć, ale też i tego wokół czego toczy się w sieci 
zażarty  „odwieczny”  konflikt  pomiędzy  przeróżnymi  fotoamatorami,  którzy  jak  już  wcześniej 
zauważyłem nazbyt często krytykują takie jak ten aparaty, szczególnie za matrycę, oceniając je i  
porównując poprzez pryzmat cyfrowych lustrzanek, co ma się nijak do tego segmentu rynku. No 
cóż nie spodoba się więc zapewne większości z nich to co o matrycy aparatu Fuji Finepix Hs20 
EXR zamierzam napisać... 

Zacznę od stwierdzenia oczywistości że matryca jest niewielka... ale też nie mniejsza niż te które 
spotkamy u konkurentów, jest  charakterystyczna dla  zaawansowanych kompaktów z serii  mega 
zoom. Jej rozmiar to ½ cala (dla porównania matryce aparatu Sony DSC Hx1 i Hx100 to: 1/2,4 i 
1/2,3). Jest to autorski czujnik obrazu firmy Fujifilm typu CMOS EXR (Exmor) wyposażony w 
bardzo dobry filtr barw podstawowych. 

Matryca ma dość dużą rozdzielczość, wynosi ona -  16.0 milionów efektywnych pikseli (16 Mpix). 
Pomimo  rozmiarów,  oraz  dużej  rozdzielczości,  matryca  charakteryzuję  się  niezwykle  niskimi 
szumami własnymi, które wyraźnie widoczne stają się dopiero powyżej ISO 800, a przy ISO 100, 
nawet podczas długiego naświetlania są one znikome. 

Podsumowanie sekcji:

Zalety:
– niskie szumy własne
– bardzo dobry zintegrowany z matrycą filtr barw podstawowych RGB
– bardzo dobre odwzorowanie barw

Wady:
– zbyt duża rozdzielczość w stosunku do wielkości matrycy

5. Obiektyw – ogólne dane, geometria, oraz specyfika pracy:
Kolejny z serii drażliwych tematów, będących przyczyna niejednej już wojny w sieci. Tak duże 
natężenie  skrajnie  zróżnicowanych  opinii  o  tego  typu  szerokokątnych,  zmiennoogniskowych,  o 
dużej  ogniskowej  obiektywach  ma  swoje  korzenie  w  tradycyjnym  podejściu  do  fotografii 
hołdującej wymiennym obiektywom dla lustrzanek, które zachowują prawidłowe zasady budowy 
optyki w celu zapewnienia jak najlepszego obrazu – w odniesieniu szczególnie do zniekształceń 
geometrii. 
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Oczywiście obie strony sporu, zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy mają swoje słuszne rację. 
Prawdą jest bowiem że obiektyw typu mega zoom z jakim mamy do czynienia w zaawansowanych 
kompaktach  tego  segmentu  ma  zawsze  spore  zniekształcenia  geometrii  obrazu,  tendencję  do 
winietowania, oraz łapania odbłysków, jednak prawdą jest również że realny, o w pełni prawidłowej 
budowie optyki porównywalny obiektyw typu zoom o ogniskowej powiedzmy 720 mm jaką oferuję 
aparat  Fujifilm  Hs20  EXR  waży  kilka  kilogramów,  ma  długość  blisko  metra,  oraz  kosztuje 
kilkanaście  do  kilkudziesięciu  tysięcy  złotych.  No  i  doprawdy  trudno  wówczas  mówić  o 
uniwersalności, cechach szczególnie ważnych podczas robienia zdjęć w terenie, tudzież szczególnie 
górskim. Dlatego kupując aparat z segmentu jaki tu omawiamy musimy mieć tego świadomość że 
godzimy się na pewien kompromis. Nie inaczej jest w przypadku obiektywu aparatu Fuji Hs20. 

Opisywany obiektyw ten jest wielokrotnie nagradzanym autorskim produktem firmy Fuji z serii 
Fujinon. Jest stosunkowo jasny o świetle f=2,8 – 5,6. Obiektyw oferuje nam potężną rozpiętość 
ogniskowej od 24-720mm co przekłada się na 30 x zoom optyczny (jest to oczywiście ekwiwalent 
dla aparatu małoobrazkowego, rzeczywista ogniskowa wynosi f=4.2mm – 126.0mm). Ma on bardzo 
dobrą budowę optyki, składa się z 15 soczewek w 11 grupach, z czego dwie z nich są to soczewki 
typu NANO (posiadające warstwę minimalizującą odbłyski). 

Przykłady możliwości, oraz precyzji zoomu (zmiennej ogniskowej) obiektywu:

                                          1.                                                                                           2.                                                                                             3. 
 
Od lewej: pierwsze zdjęcie z minimalną ogniskowa 24 mm, każde następne (2, 3, 4, 5) przedstawia kolejne stopnie powiększenia, aż po uzyskanie pełnej ogniskowej –  
720 mm (30x zoom optyczny) – wszystkie zdjęcia wykonano z ręki bez użycia statywu (na fotkach usunięto numery rejestracyjne ze względów prawnych).

                                             4.                                                                                         5.                                                                                           6.
Zdjęcie numer 6: słup energetyczny w powiększeniu 720 mm (30x zoom optyczny) zaznaczony w rzeczywistej skali (zoom 1x) na zdjęciu numer 1. Oba zdjęcie zostały  
wykonane z ręki. 

Aparat oferuję również stosunkowo dużą ilość regulacji stopni przysłony od F2,8 do F11 (w trybie 
szerokokątnym), oraz F5,6 do F11 (w trybie telefoto) / (dla porównania aparat Sony Hx100 oferuję 
przysłonę na poziomie – F2,8 / F8 (tryb szerokokątny). 
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                                                                1.                                                                                                                                          2.

1. Zdjęcie miasta nocą, widoczne zniekształcenia geometrii w postaci „walących” się do środka kadru budynków.
2. Pomimo że aparat jak każdy inny z serii mega zoom, ma kłopot z poprawnością geometrii, szczególnie na krótkich ogniskowych, sytuacje ratuję możliwość  

zapisania zdjęć w formacie RAW, dzięki któremu mamy praktycznie pełną możliwość poprawy tego typu zniekształceń na etapie edycji, na zdjęciu po  
obróbce, widać że budynki maja już właściwe piony. 

Poprawność geometrii obiektywu należy jak już wcześniej zauważyłem rozpatrywać w kategoriach 
tegoż segmentu rynku, gdzie na tle konkurentów jest ona raczej przeciętna. Obiektyw ma tendencję 
do  zniekształceń  beczkowych,  szczególnie  wyraźnie  widocznych  podczas  fotografowania  z 
krótkimi ogniskowymi (małym zoomem), widać je też wyraźnie na zdjęciach ostrych pionowych 
obiektów  znajdujących  się  na  skraju  kadru.  Tendencja  ta  słabnie  wraz  ze  wzrostem  długości 
ogniskowej (większym zoomem). Pod tym względem aparat ma wyniki podobne do innych w tej 
klasie, jak np. Sony Hx1, Sony Hx100, oraz Panasonic-Lumix DMC FZ 150, ale też znacznie lepsze 
od innych porównywalnych aparatów z firmy Nikon, oraz Casio Exilim.

Bardzo  ważne  aby zauważyć  w  tym miejscu  że  problem z  geometrią  w znacznym,  a  czasem 
całkowitym  stopniu  niweluje  możliwość  zapisywania  zdjęć  w  postaci  plików  RAW,  gdyż 
oprogramowanie  do  edycji  RAW-ów,  tudzież  również  to  dedykowane  do  Fujifilm  Hs20  EXR, 
znakomicie  radzi  sobie z  wszelkimi typami  zaburzeń geometrii,  można więc bez kłopotu,  a  co 
ważniejsze bez utraty jakości zdjęcia,  poradzić sobie z tym mankamentem optyki już na etapie 
edycji zdjęcia. 

Zdjęcia pod słońce... cóż tutaj krótko mówiąc nie jest najlepiej. Obiektyw ma wyraźna tendencję do 
łapania  odbłysków,  oraz  powstawania  zjawiska  komy.  Z  tego  względu  źródło  światła  musi 
znajdować się tuż obok kadru, lub z boku. 

Nie oznacza to znów jednak że nic nie da się z tym problemem zrobić, da się i to bardzo wiele. Do 
kolejnych ogromnych zalet aparatu należny gwint na obiektywie o średnicy 58 mm umożliwiający 
zakładanie  do  niego  wszelkich  rodzajów  (w  tym  rozmiarze)  filtrów.  Po  założeniu  filtra 
polaryzacyjnego tendencja do odbłysków znacznie słabnie, a pewnych okolicznościach całkowicie 
zanika (i tu niestety nieco lepiej wypadają aparaty Sony, jednak te nawet w najnowszym modelu nie 
oferują możliwości założenia bezpośredniego filtrów, co jest ich ogromnym minusem). 
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                                                                      1.                                                                                                                                 2. 
1. Obiektyw aparatu ma wyraźną tendencję do łapania odbłysków światła podczas fotografowania pod słońce, oraz powstawania zjawiska komy
2. W znacznym stopniu można jednak zniwelować to zjawisko, dzięki zastosowaniu w obiektywie gwintu 58 mm, na który po założeniu odpowiedniego filtra,  

w tym przypadku polaryzacyjnego, zjawisko odbłysków zostaje wyeliminowane praktycznie do zera, a zdjęcia nabiera ładnych, głębokich barw.

Aberracje fotochromatyczne – pod tym względem obiektyw spisuje się zadziwiająco dobrze, wręcz 
rewelacyjnie,  aberracje są niewielkie,  nawet  gdy dojdzie  do przepalenia fotki,  również podczas 
fotografowania  ciemnych  mocno  skontrastowanych  obiektów  na  jasnym  tle  (porównanie  -  w 
aparacie Sony Hx1 aberracje były silne i widoczne). 

Aparat ma bardzo niskie, wręcz znikoma aberracje fotochromatyczne

Podsumowanie sekcji:

Zalety:
– gwint  58 mm na obiektywie  umożliwiający założenie  dodatkowych akcesoriów (filtrów, 

zestawów cookie, soczewek, osłon przeciwsłonecznych...)
– bardzo niskie aberracje fotochromatyczne
– duża liczba przysłony
– dobre światło (jasność obiektywu)
– duża rozpiętość ogniskowej 24 – 720 mm (30 x zoom optyczny)
– precyzyjne i świetnej jakości makro w trybie super makro
– makro od 1 cm (w trybie super makro)
– precyzyjny / mechaniczny - o dobrym skoku pierścień regulacji ogniskowej (zoomu)
– precyzyjny / mechaniczny - pierścień regulacji ostrości obrazu
– dobra jakość / dużo czytelnych szczegółów przy zdjęciach na długich ogniskowych 

Wady:
– tendencja do łapania odbłysków i powstawania zjawiska komy
– tendencja do winietowania przy małych ogniskowych
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– wysoce nie ergonomiczny wąski pierścień regulacji ostrości
– przeciętne jakość geometrii obiektywu

6. Stabilizacja obrazu:
W tej  kategorii  aparat  bodajże  najdobitniej  pozytywnie  mnie  zaskoczył.  Producent  wyposażył 
aparat w stabilizację  matrycową, oraz dodatkowo elektroniczną.  Kupując ten model do samego 
końca  miałem poważne  obawy jak  stabilizacja  w  którą  został  on  wyposażony sprawdzi  się  w 
praktyce, bowiem jest to pierwszy mój aparat z stabilizacją matrycy, w dotychczasowych, tudzież w 
aparatach Sony stabilizacja była optyczna (czyli implementowana w obiektywie). 

Oczywiście wpierw starałem się odnaleźć odpowiedź na moje wątpliwości w sieci, w przeróżnych 
periodykach i jak zwykle prócz coraz większego zamętu nic nie zdołałem ustalić. Jak zawsze w 
takich  sytuacjach  zdań  na  ten  temat,  który  rodzaj  stabilizacji  jest  lepszy  –  mechaniczny  w 
obiektywie, czy mechaniczny matrycowy, było tyle ile piszących te opinie. Nie pozostało więc nic 
innego niż  podjąć to  ryzyko,  tym bardziej  że doprawdy mało znalazłem opinii  negatywnych o 
stabilizacji w modelu Fujifilm Finepix Hs20 EXR. 

Model  Hs20  EXR oferuje  niezwykle  skuteczną  stabilizację  matrycową,  oraz  nie  inwazyjną  (nie  pogarszającą  w  znacznym stopniu  jakości  zdjęcia)  stabilizację  
elektroniczną. Zdjęcie po lewej przedstawia fotkę z minimalną ogniskową 24 mm (zoom optyczny 1x), zdjęcie po prawej przedstawia element widoczny po lewej, w  
powiększeniu  z  ogniskową 500  mm (około  21  krotny  zoom optyczny).  Oba  zdjęcia  zostały  wykonane  z  ręki,  bez  użycia  statywu,  a  pomimo to  przy  tak  dużym  
powiększeniu obraz pozostał praktycznie nie poruszony, ostry i pełen szczegółów.

Już po pierwszych zdjęciach wiedziałem że jest ona bardzo dobra. Jednak im dłużej fotografowałem 
i  na coraz dłuższych ogniskowych tym bardziej  rósł  mój podziw dla  tej  stabilizacji.  Muszę się 
przyznać że dotychczas sam uważałem za skuteczniejszą stabilizacja w obiektywie, lecz ten aparat 
całkowicie odmienił mój pogląd. Przy wykonywaniu zdjęć „z ręki” na pełnej ogniskowej 720 mm 
(30x zoomie) zdjęcie było nadal ostre. Dla porównania podczas takiej samej próby z aparatem Sony 
Hx1 na ogniskowej 560 mm (20 x zoom optyczny) w takich samych warunkach oświetleniowych 
zdjęcia były znacznie bardziej poruszone. 

Oczywiście nie należy tu popadać w przesadę, aby zdjęcia na tak długich ogniskowych pozostały 
ostre muszą być wykonane w jasnym dziennym świetle aby umożliwić wykonanie fotki z krótkim 
czasem otwarcia migawki. Można oczywiście podnieść wartość ISO jeśli chcemy wykonać taką 
samą fotkę na przykład wieczorem, przy zachowaniu krótkiego czasu otwarcia migawki, jednak 
wiadomo że wpłynie to fatalnie na jakość zdjęcia (szumy), dlatego nadal przy pracy w słabszych 
warunkach  oświetleniowych  zawsze  trzeba  używać  statywu  aby  uzyskać  maksymalną  jakość 
zdjęcia. 

Zauważyć tu też jednak trzeba że pewien udział w tak dobrych wynikach ma również skuteczna 
stabilizacja elektroniczna,  oraz sam software,  jednak nie są one nazbyt  inwazyjne,  nie obniżają 
znacząco jakości zdjęć, a z pozycji menu można również je wyłączyć. Nawet wówczas z wyłączoną 
elektroniczną  stabilizacją  zdjęcia  nadal  były  ostre  i  czytelne  w  pełnym  zakresie  ogniskowej 
(również w trybie makro). 
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Podsumowanie sekcji:
   
Zalety:

– celująca w skuteczności stabilizacja matrycowa
– dobra stabilizacja elektroniczna nie obniżająca znacząco jakości zdjęć

Wady:
– nie zauważono

7. Software – możliwości manualne, oraz automatyczne programy wykonywania zdjęć:
Standardowo  dla  tej  klasy  aparatów  wyposażono  go  w  całe  spektrum  przeróżnych 
predefiniowanych  programów  tematycznych,  umożliwiających  osobom  mniej  zaawansowanym 
wykonanie prawidłowo naświetlonego zdjęcia w większości warunków z jakimi można się spotkać. 

Dla mnie jednak najistotniejsze były możliwości pracy w trybach manualnych, stopień w jakim 
aparat pozwala panować nad ekspozycją zdjęcia. Był to kolejny czynnik który zaważył na wyborze 
tego właśnie modelu, gdyż oferuję on dokładnie taką samą – pełną kontrolę – nad zdjęciem jak 
amatorskie lustrzanki. 

Mamy więc do dyspozycji trzy programy manualne, plus dodatkowy czwarty o którym za chwilę:
– S / użytkownik sam dobiera czas otwarcia migawki / a aparat dostosowuję do niej przysłonę
– A / użytkownik wybiera przysłonę – a aparat dobiera właściwy czas otwarcia migawki 
– M / bodajże najbardziej lubiany i ceniony przeze mnie program, dający pełną kontrolę nad 

obrazem. W trybie tym sami dobieramy zarówno czas otwarcia migawki, jaki i wielkość 
przysłony. Dodając tutaj że możemy sami również kontrolować zakres dynamiki aparatu, 
ostrość, typ pomiaru jasności, ISO, oraz ręcznie ustawić temperaturę i balans bieli, tryb ten 
pozwala  na  uzyskanie  w  pełni  przez  nas  kontrolowanego  zdjęcia,  a  co  za  tym  idzie 
pożądanego efektu.

Co ważne aparat  w trybie  M oferuję  maksymalną  długość  czasu  naświetlenia  na  poziomie  30 
sekund.  Był  to  kolejny ważny czynnik  na  jaki  zwracałem uwagę  podczas  wyboru  aparatu,  ze 
względu na wspominane już zdjęcia nocne. Tak długi czas otwarcia migawki pozwala w zupełności 
w większości możliwych sytuacji na odpowiednie naświetlenie zdjęcia. 

Czwartym dodatkowym programem jest program oznaczony jako – C. W instrukcji obsługi opisany 
został  jako  „NIESTANDARDOWY”,  w  trybie  tym  nadal  zachowujemy  pełną  kontrolę  nad 
zdjęciem jak w trybie  M,  jednak mamy dodatkowo możliwość zapisania danych ustawień jako 
jednego  z  naszych  własnych  programów,  które  następnie  można  błyskawicznie  przywołać 
przechodząc w tryb „C”.  Co bardzo przydatne mamy możliwość zapisania ustawień z każdego 
innego trybu za wyłączeniem EXR AUTO (w pełni automatyczny tryb). 

Kolejnym popularnym i  szybkim trybem pracy jest  tryb  P (program)  w  którym zachowujemy 
częściowo nadal kontrolę nad zdjęcie, przydaje się on zawsze gdy trzeba szybko zrobić zdjęcie, nie 
mając zbyt wiele czasu na zabawę w czas i przysłonę. W trybie tym aparat sam dobiera parametry 
ekspozycji, jednak nadal mamy możliwość ich zmiany, poprzez tzw.  przesunięcie programowe. 
Kontrolujemy również tryb fokusa, ISO, oraz balansu bieli. 

Pozostałe programy są to programy tematyczne / automatyczne, aparat oferuję tutaj między innymi:
• EXR – dość mocno reklamowany przez firmę Fuji autorski program tematyczny, który 

ma maksymalnie ułatwić pracę osobom mniej  zaawansowanym,  umożliwia wybranie 
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jednego  z  czterech  trybów  predefiniowanych:  zwiększ  ostrość /  zmniejsz  szum / 
zwiększ  zakres  dynamiczny /  oraz  pełny  automat  (EXR AUTO) /  w trybie  tym 
aparat potrafi zidentyfikować 27 scen

• AUTO – najprostszy z trybów, podobny do tych z jakim spotkamy się we wszystkich 
prostych automatach / tryb skieruj aparat na cel i pstryknij zdjęcie / w trybie tym aparat 
przejmuję całkowita kontrolę nad parametrami zdjęcia. 

• PANORAMA – zdjęcia panoramiczne
• SP1  - SP2 / wybór pomiędzy gotowymi określonymi dla danej scenerii programami 

automatycznymi: naturalne, światło naturalne, portret, wygładzanie, pies, kot, krajobraz, 
sport, noc, noc (statyw), fajerwerki, zachód słońca, śnieg, plaża, przyjęcie, kwiat, text

• Adv –  ciekawy tryb  łączący  w  sobie  pewne  elementy  zaawansowanej  fotografii,  z 
trybem w pełni automatycznym. 

PANORAMA – na chwilkę jeszcze powrócę do trybu panoramy. Interesował mnie on szczególnie, 
gdyż byłem ciekaw jak poradzi sobie z tym trybem aparat Fujifilm, w odniesieniu do aparatów 
Sony, które miały tutaj spore sukcesy. 

Aparat Fujifilm Hs20 oferuje kilka trybów panoramy: 
• 360° Pionowo 11520 x 1624 / poziomo 11520 x 1080
• 180° Pionowo 5760 x 1624 / poziomo 5760 x 1080
• 120° Pionowo 3840 x 1624 / poziomo 3840 x 1080

Automatyka podczas wykonywania panoramy sprawuje się wzorowo, aparat działa szybko i jest 
dość „tolerancyjny” na drżenie ręki, oraz zmianę tempa poruszania aparatem. Zdjęcia są sklejane 
szybko i precyzyjnie, choć przy bardzo szerokich i złożonych obrazach, może czasem się mylić, lub 
pojawią się smugi na łączeniach poszczególnych kadrów. Wówczas należy powtórzyć ujęcie.

Tryby seryjne:
I tutaj producent popisał się szerokim wachlarzem możliwości wyboru trybu serii, oraz co chyba 
najważniejsze szybkością migawki. Model Fuji Hs20 umożliwia wykonanie do 8 klatek na sekundę 
w  pełnej  rozdzielczości  (dla  16  Mpix)  i  11  klatek  dla  rozdzielczości  8  Mpix.  Aparat  posiada 
następujące tryby seryjne:

– PIERWSZE n
– NAJLEPSZE ZDJĘCIE
– NAJLEPSZE ZDJĘCIE
– BKT Z AE
– BKT Z SYMULACJĄ FILMU
– BKT Z DYNAMICZNA ZMIANĄ ZAKRESU 

Szczegółowy opis poszczególnych trybów znajdziecie w dołączonej instrukcji PDF (do pobrania). 

Jak  widać  z  powyższych  przykładów,  gdzie  wyliczono  jedynie  najważniejsze  z  możliwości 
zdjęciowych, aparat oferuje bardzo szerokie spektrum zarówno gotowych trybów tematycznych, jak 
i  w  pełni  manualnych  ustawień  co  zadowoli  każdego  zarówno  niezaawansowanego  amatora, 
oczekującego  prostego  wykonania  dobrego  zdjęcia  jak  i  zaawansowanego,  poszukującego 
alternatywy dla lustrzanki. W miejscu tym przypominam że powyższy spis jest jedynie skrócona 
wersją wszystkich możliwości aparatu, jednak wymienianie i opisywanie tutaj wszystkich mijałoby 
się z celem...

8. Balans Bieli:
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Ze  względu  na  bardzo  rozbudowane  możliwości  regulacji  balansu  bieli  w  tym  aparacie, 
zdecydowałem się wyróżnić go jako osobna sekcję. 

Aparat posiada jak wszystkie inne podobne, gotowe automatyczne tryby ustawienia balansu bieli:
– Ładna pogoda (słonecznie)
– Cień (pochmurno)
– Światło jarzeniowe (Światło dzienne)
– Światło jarzeniowe (Ciepłe białe)
– Światło jarzeniowe (Zimne białe)
– Światło żarówek (żarowe)

Kolejnym spotykanym  w zaawansowanych  automatach  trybem jest  tryb  –  AUTO  /  w  którym 
możemy  na  przysłowiową  „białą  kartkę”  dokonać  własnego  pomiaru  balansu  bieli,  co  jest 
szczególnie  przydatne  w  specyficznych  warunkach  oświetleniowych  jak  światło  mieszane,  np. 
żarowe  +  jarzeniowe,  światło  sodowe  itp.  W  miejscu  tym  przechodzimy  do  kolejnego 
wyrafinowanego i rewelacyjnego mojego zdaniem trybu manualnej korekcji ustawionego balansu 
bieli. 

Aparat oferuję prawdziwą perełkę – możliwość manualnej korekty wartości balansu bieli, 
co stwarza wręcz nie ograniczony możliwości dopasowania go do własnych potrzeb.

W sytuacji  gdy nadal nie jesteśmy zadowoleni z jakości balansu bieli,  lub gdy celowo chcemy 
uzyskać określony efekt (na przykład zmianę temperatury przedmiotów) aparat umożliwia nam z 
pozycji MENU / PRZESUNIĘCIE BALANSU BIELI – zmianę poszczególnych nasyceń danego 
kanału barwnego. Jest to kolejna z cech wyróżniających pozytywnie ten model na tle konkurencji. 
Co ważne korekty można dokonać w każdym wybranym trybie balansu.

9. Filmowanie:
Cóż...teoretycznie aparat umożliwia wykonanie bardzo wysokiej jakości filmy o rozdzielczości Full 
HD z prędkością 30 klatek na sekundę. Teoretycznie... faktycznie bowiem opcja ta istnieje i działa,  
ale efekty mogą dalece odbiegać od naszych oczekiwań, tudzież reklam producenta...

Dlaczego? Ponieważ w tym właśnie miejscu wychodzi największa bolączka tego modelu aparatu – 
bardzo powolny i stale gubiący ostrość autofokus (w trybie filmowania).

Decydując się na ten aparat już wcześniej sporo naczytałem się uwag krytycznych pod tym kontem, 
widać było to również w dostępnych materiałach na portalu You Tube. Jednak że ważniejsza jest dla 
mnie wysoka jakość zdjęć, oraz pełna kontrola nad ekspozycją, a filmowanie traktuję jedynie jako 
dodatkową opcję, nie miało to dla mnie decydującego znaczenia. Nie zmienia to jednak faktu że 
pod tym względem każdy inny aparat konkurencji, szczególnie zaś nowy Sony DSC Hx100 wypada 
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o niebo lepiej...

Aparat ma domyślnie ustawiony w trybie filmowania autofokus na tryb „śledzący” co oznacza że 
nieustannie dopasowuje ostrość do otoczenia. Jednak w wyniku tego że fokus jest bardzo powolny 
nieustannie  się  gubi,  a  obraz  rozmywa.  Co gorsza  silniczek autofokusa  jest  głośny co  fatalnie 
wpływa na nagrywany dźwięk gdzie rzeczą którą usłyszymy przede wszystkim będzie właśnie on. 

W pewnym stopniu sytuację poprawia zmiana trybu fokusa ze „śledzącego” na „centralny”. Jednak 
nawet wówczas daleko aparatowi do ideału, obraz co prawda rzadziej, ale nadal jest rozmywany, a 
silnik hałasuje. 

Tryby filmowania: 
Full HD – 1920 x 1080 px / 30 klatek na sekundę
HD – 1280 x 720 px / 30 klatek na sekundę
640 – 640 x 480 px / 30 klatek na sekundę (standardowa rozdzielczość)
HS – 640 x 480 px / 80 klatek na sekundę (*)
HS – 320 x 240 px / 160 klatek na sekundę (*)
HS – 320 x 112 px / 312 klatek na sekundę (*)

(*) - tzw. „szybki film” w trybach tych aparat nie rejestruję dźwięku

Aparat rejestruje pliki filmowe w standardowym kodeku H264 i formacie MOV, co niestety nie jest 
zaletą,  jako że MOV jest  stosunkowo mało  popularny i  wymaga zastosowania  dołączanego do 
aparatu oprogramowania do konwersji. 

Podsumowanie sekcji:

Zalety:
– łatwy dostęp z pozycji panelu (przycisk) do funkcji filmowania
– duża liczba klatek w jakości Full HD
– poprawny balans bieli

Wady:
– wyjątkowo powolny autofokus gubiący ostrość
– głośno pracujący napęd fokusa
– niestandardowy format zapisu filmów - MOV

10. Lampa błyskowa:
No cóż...w  tym temacie  ze  względu  na  samą wielkość  lampy nie  można  oczekiwać  za  wiele, 
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zarówno od tego modelu jak i każdego innego ze zintegrowaną lampą błyskową, w tym również 
amatorskich  lustrzanek  (profesjonalne  nie  mają  lampy  wbudowanej  wcale).  Rozpatrując  więc 
możliwości tej lampy uwzględnijmy te ograniczenia. 

Lampa  w  jaką  wyposażono  aparat  należy  do  zaawansowanych,  sterowanych  elektronicznie 
„inteligentnych” lamp błyskowych, które potrafią się automatycznie dostosowywać do panujących 
warunków oświetleniowych (w trybie AUTO). Pomimo swych rozmiarów na krótkich dystansach, 
oraz  szczególnie  w  pomieszczeniach  radzi  ona  sobie  dość  dobrze.  Jej  skuteczność  (jak  każdej 
podobnej)  spada  wraz  z  odległością,  czyli  szczególnie  szybko  w  warunkach  zewnętrznych. 
Wówczas mamy jeszcze możliwość autoregulacji siły błysku, skutecznie zwiększając jej zasięg do 
około  8 metrów (według producenta  7m)  jednak doświetlenie  w takich  warunkach nie  jest  już 
wystarczające. 

                                        1.                                                                                                                                          2. 
1. Model wyposażono w niezwykle przydatne złączę,  które najczęściej  występuję w drogich lustrzankach – tak zwaną „gorącą stopkę” - umożliwiającą  

podłączenie do aparatu zewnętrznej lampy błyskowej, oraz mikrofonu.
2. Gorąca stopka pozwala również założyć do wbudowanej lampy błyskowej dyfuzor, który znacznie poprawia wydajność, oraz jakość, światła takiej lampy. 

Tutaj jednak aparat oferuje nam swojego kolejnego asa – kolejny czynnik który zaważył na jego 
zakupie –  gorącą stopkę.  Jest  to bardzo poważny atut  aparatu,  z którym mamy najczęściej  do 
czynienia w amatorskich lustrzankach, oraz wysokich modelach zaawansowanych kompaktów. Nie 
występuję on w żadnym zaawansowanym kompakcie Sony z serii DSC H. Atut który pozwala w 
łatwy  sposób  rozbudować  możliwości  aparatu,  w  tym  konkretnym  przypadku  o  dodatkową 
zewnętrzną lampę błyskową, wraz z którą stanowi on już zestaw porównywalny z lustrzankami 
(pod względem doświetlenie lampą). 

Wspomnieć  tutaj  należy  że  dzięki  zastosowaniu  gorącej  stopki  możliwości  aparatu  zostały 
poszerzone  nie  tylko  do  założenia  dodatkowej  lampy  błyskowej,  ale  również  zewnętrznego 
mikrofonu  (co  pozytywnie  wpływa  na  wyeliminowanie  niepożądanego  zjawiska  nagrywania 
dźwięku pracujące fokusa / patrz wyżej), a nawet montowanego na stopce dodatkowego dyfuzora 
dla lampy wbudowanej który znacznie poprawia jej sprawność.

11. Format zdjęć / typ zapisu / obsługiwane standardy kart pamięci:

at. Typ zapisu:
Jedną z ostatnich acz najważniejszych kategorii które pragnę opisać, są możliwości zapisu zdjęć w 
dwóch formatach – standardowym JPEG i  perełce  zaawansowanej  fotografii  –  formacie  RAW. 
Właśnie ta ostatnia cecha najwalniej przyczyniła się do wyboru tegoż aparatu. 

Dla osób które dotychczas nie miały do czynienia z RAW-em pokrótce opiszę zalety tego formatu. 
Jest to standard w którym rejestrowany obraz nie jest poddawany żadnej obróbce poprzez aparat, 
lecz stanowi wierny zapis bit po bicie, surowego, obrazu jaki zarejestrowała matryca. Dzięki temu 
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otrzymujemy  plik  surowych  danych,  które  z  użyciem  odpowiedniego  oprogramowania  do 
wywoływania  RAW-ów można praktycznie  w dowolny sposób przekształcać,  nie  tracąc  nic  na 
jakości  zdjęcia  podczas  jego  obróbki.  Na  etapie  edycji  możliwe  jest  między  innymi  znaczne 
poprawienie  niektórych  błędów  jakie  popełniliśmy  podczas  wykonywania  fotki,  w  tym 
naświetlenia, balansu bieli, nasycenia, itd. Przy umiejętnym wykorzystaniu możliwości RAW-ów 
można  czasem uratować  zdjęcia  które  w przypadku  JPEG byłyby stracone.  Praca  z  RAW-ami 
bardzo często porównywana jest do wywoływania dawnej kliszy fotograficznej, gdyż faktycznie 
wywołujemy  zdjęcie  z  surowych  danych,  kształtując  poprzez  narzędzia  programowe  jego 
ostateczny wygląd. 

Do  jednych  z  podstawowych  zalet  aparatu  należy  możliwość  zapisywania  zdjęć  w  formacie  RAW.  Dzięki  niemu  mamy  ogromne  możliwości  poprawy  jakości  
wykonanych zdjęć już na etapie edycji. Jak już pokazano powyżej można w bardzo szerokim zakresie modyfikować wady geometrii obrazu, ale też jak widać na tym  
przykładzie można dowolnie kształtować i korygować pewne błędy podczas naświetlnia fotki w aparacie. 

• Po lewej zdjęcie wykonane przez aparat w jednym z trybów automatycznych 
• Po prawej to samo zdjęcie wywołane i opracowane z pliku RAW.

Należy  jednak  pamiętać  że  format  RAW  z  natury  rzeczy,  jako  że  jest  wiernym  obrazem 
fotografowanego przedmiotu, bez użycia jakiejkolwiek kompresji może mieć dość duże rozmiary, 
nawet  kilkunastu  –  kilkudziesięciu  MB.  W związku z  tym wymaga  on używania  kart  o  dużej 
pojemności. 

W modelu Fuji Hs20 EXR mamy możliwość wybranie pomiędzy trzema trybami zapisu zdjęć:
• JPEG
• JPEG + RAW
• RAW

Istnieje też czwarta możliwość, będąca wyjątkowo przydatnym narzędziem. Otóż mamy możliwość 
natychmiastowe wybrania dla danego zdjęcia kombinacji  JPEG+RAW z pozycji  tylnego panelu 
(przycisk). Jest to wyjątkowo przydatne gdy fotografując w standardzie JPEG chcemy wykonać 
jakieś  wyjątkowo  ważne  zdjęcie,  lub  zdjęcia  którego  nastaw  nie  jesteśmy  pewni,  wówczas 
wykonujemy  go  w  podwójnym  formacie  (aparat  zapisze  dwa  zdjęcia  w  dwóch  katalogach)  i 
posiadamy dodatkowe „zabezpieczenie” plik który pozwoli nam na głęboką modyfikację wyglądu 
fotki, jeśli JPEG okaże się chybiony. 
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Aparat umożliwia aż cztery tryby formatu zapisu zdjęć, trzy ustawiane w MENU ekranowy (zdjęcie po lewej), oraz czwarty, który umożliwia natychmiastowe wykonanie  
danego zdjęcia nie tylko w formacie JPEG ale również RAW (zdjęcie po prawej) dzięki czemu będziemy dysponować dodatkowym zabezpieczaniem jeśli wykonane  
zdjęcia w jakości JPEG okazałoby się chybione. 

at. Format zdjęć:
I tu duży plus dla producenta, z pośród kilku możliwych formatów zdjęć zaimplementowano też i 
format  3:2 co jest dość często poszukiwanym rozmiarem, ze względu na pełną kompatybilność z 
wymiarami zdjęć w auto labach. 

Pozostałe dostępne formaty to:
– 16:9
– 4:3

at. Standardy kart pamięci:
Aparat obsługuje popularne i stosunkowo tanie karty pamięci standardów: SD, SDHC i SDXC. 
Przy czym wskazane aby używać (ze względu na szybkość zapisu, oraz wielkość plików RAW) kart 
w  standardzie  minimum  Class4  (dla  kart  SDHC),  o  jak  największej  pojemności.  Obsługa 
popularnych  typów  kart  to  kolejna  z  wielu  zalet  aparatu,  czyniąca  go  niezwykle  elastycznym 
narzędziem,  w przeciwieństwie  do  aparatów Sony,  czy  Olympus,  które  narzucają  użytkowanie 
wyłącznie dedykowanych, drogich producenckich kart pamięci. 

12. Zasilanie:
Kolejny duży plus dla aparatu Fujifilm. W kwestii zasilania producent, już jako jeden z nielicznych 
na  rynku,  pozostał  wierny  dawnym  metodą  zasilania  aparatu  popularnymi  i  powszechnie 
dostępnymi bateriami typu AA (paluszki / inna nazwa to R6). 

Dzięki temu gdziekolwiek na świecie zaskoczyłoby nas nagłe rozładowanie naszych ogniw, lub ich 
usterka, możemy być pewni że nie będziemy mieli kłopotu z ich zakupem. Aparat zasilają cztery 
takie ogniwa. Można w nim stosować baterie typu: 

– Ni-Mh (ogniwa wielokrotnego ładowania) / około 400 zdjęć
– Alkaliczne / zwykłe baterie jednokrotnego użytku / około 300 zdjęć
– Litowe (ogniwa wielokrotnego ładowania) / około 700 zdjęć

Dla  mnie  osobiście  był  to  powrót  do dawnej  metody zasilania,  której  ostatni  raz  używałem w 
aparacie Sony DSC H2. W jego następcach firma Sony, podążając za ogólnym trendem zastosowała 
już dedykowany akumulator i co prawda są one niezwykle wydajne, ale ich cena znacznie przebija 
korzyści. Dla przykładu oryginalny akumulator do Sony DSC Hx1 kosztował blisko 300zł (!). 

W przypadku Fuji  Finepix  Hs20 EXR koszt  całkowity wyposażenia aparatu w zestaw ogniw i 
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ładowarkę  do  nich  to:  140zł*,  gdzie  dodać  trzeba  że  główna  jej  część  to  cena  ładowarki  do 
akumulatorków Sony za 100zł, co oznacza że same ogniwa to koszt około 40zł za cztery sztuki. Tak 
więc  nawet  będąc  zmuszeni  wymienić  je  po  roku,  czy  dwóch,  będziemy  już  dysponować 
ładowarką, więc całkowity koszt wymiany ogniw sprowadzi się wyłącznie do ceny akumulatorków. 

Fujifilm Finepix Hs20 EXR zasilają 4 standardowe ogniwa, lub baterie, R6 (grube paluszki AA).

Dodać również należny że producent zadbał o energooszczędność aparatu. Zestaw naładowanych 
ogniw Ni-Mh wystarcza według danych producenta na wykonanie około 400 zdjęć w temperaturze 
+20 stopni Celsjusza, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że niedawno wykonałem ponad 
440  zdjęć  oraz  trzy  kilkuminutowe  klipy  w  jakości  Full  HD,  w  warunkach  górskich  przy 
temperaturze -5 stopni Celsjusza,  a baterie nie tylko wytrzymały,  ale wykazywały jedynie 50% 
zużycie. 

*- zakupiony przeze mnie zestaw składa się z ładowarki sterowanej mikroprocesorem firmy Sony Cycle-Energy BCG-34 HVE, oraz  
czterech ogniw Ni-Mh Sony Cycle-Energy  2700 mAh

13. Dostarczane akcesoria:

– płyta CD z oprogramowaniem do katalogowania i zarządzania zbiorami zdjęć, oraz program 
do wywoływania i obróbki plików w formacie RAW

– osłona przeciwsłoneczna
– kabel USB
– kabel Audio / Video
– 4 baterie alkaliczne
– dekielek na obiektywach
– pasek na szyję
– pasek do dekielka obiektywu
– instrukcja obsługi PDF* (dołączona na CD)
– skrócona papierowa instrukcja obsługi

*Nieco szkoda że producent  nie  pomyślał  o  dołączeniu  drukowanej  wersji  podręcznika  obsługi,  gdyż  nie  zawsze 
przecież wygodne jest korzystanie z PDF-ów i nie każdy ma taką możliwość. Można oczywiście samemu wydrukować 
ten podręcznik, jednak wówczas musimy liczyć się ze sporym wydatkiem na tusz i papier dla naszej drukarki, jako że w 
formacie A4, drukowanym pojedynczo (na jednej stronie) podręcznik zajmuje...122 strony! Przyznać trzeba że jest on 
opracowany bardzo skrupulatnie i zawiera masę interesujących informacji na temat aparatu.
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                               1.                                                                                       2.                                                                                         3.
1. - Dołączane do aparatu akcesoria
2,  3 - Pełna instrukcja obsługi,  dostarczana jako plik  PDF na płycie CD, jej  wydrukowanie w warunkach domowych zajmuje 122 stron formatu A4, szkoda że  
producent nie pomyślał o dołączeniu jej w postaci papierowej.

14. Możliwości rozbudowy:
Bodajże jedną z najważniejszych cech aparatu Fujifilm Finepix Hs20 EXR, wyróżniających go na 
tle konkurencji, prócz już wymienionych zalet jest to że model ten daje praktycznie ograniczone 
jedynie naszym budżetem możliwości rozbudowy aparatu o szereg akcesoriów, które dostosowują 
aparat do określonych zadań, czyniąc z niego narzędzie multi wszechstronne. 

Do  aparatu  można  zakupić  jak  już  wspominałem  dowolne  filtry  oraz  zestawy  cookies,  czy 
soczewki, jedynym warunkiem jest zgodność z wielkością gwintu obiektywu – 58 mm. Na tym 
jednak nie koniec, aparat można wyposażyć w zewnętrzną lampę błyskową (oferowana również 
przez Fuji), stereofoniczny mikrofon kierunkowy (również Fuji),  wężyk spustowy, a nawet pilot 
zdalnego  sterowania  migawką.  Dostępne  są  również  przeróżne  warianty  dedykowanych  do 
fotografii makro lamp błyskowych, montowanych na obiektywie, lub gorącej stopce. 

Co ważne na rynku istnieje szeroki wachlarz dostępnych zamiennych dla oryginalnych produktów 
Fuji akcesoriów, dzięki czemu nie jesteśmy skazani wyłącznie na dość drogie oryginalne akcesoria, 
co  przekłada  się  bezpośrednio  na  to  że  prawie  każdy  z  nas  będzie  mógł  pozwolić  sobie  na 
rozbudowę możliwości aparatu. Jest to komfort o którym można jedynie pomarzyć w przypadku 
aparatów Sony, które są pozbawione nawet gwintu na obiektywie. 

Inną z ogromnych zalet aparatu jest jego możliwość rozbudowy / konfiguracji dla własnych określonych potrzeb i rodzaju wykonywanych zdjęć.  Na powyższych  
zdjęciach przedstawiono jedynie skromną próbkę z  obszernej  ilości  możliwych do założenia w aparacie  akcesorium.  Na zdjęciu: kołowy filtr  polaryzacyjny,  filtr  
połówkowy szary, dyfuzor dla wbudowanej lampy błyskowej + dwa dodatkowe ekrany do niego o innej tonacji świetlnej. 

15. Podsumowanie:

Zalety:
– obsługa formatu zdjęć RAW
– niskie szumy matrycy
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– potężny zoom optyczny (ogniskowa 24 – 720mm / 30x zoom)
– bardzo dobre, szczegółowe zdjęcia w trybie super makro (od 1cm)
– filmy w jakości Full HD (30 klatek na sekundę)
– rozbudowane tryby manualne umożliwiające pełną kontrolę nad ekspozycją
– szeroki zakres dynamiczny (od 100 do 400)
– gorąca stopka
– kompatybilność z wieloma akcesoriami zewnętrznymi
– gwint na obiektywie (58 mm)
– szybkość pracy
– pierścień regulacji ostrości
– pierścień regulacji ogniskowej (zoomu)
– wygodny ergonomiczny korpus / bardzo dobre wyważenie
– zasilanie łatwo dostępnymi i tanimi ogniwami AA
– rozbudowane możliwości regulacji balansu bieli (w tym manualna korekta kanałów)
– wygodne, czytelne i intuicyjne menu ekranowe
– ergonomiczne rozlokowanie przycisków, oraz wysoka jakość ich wykonania
– umieszczenie najważniejszych funkcji aparatu jako przycisków na tylnim panelu
– dobrej jakości, o dużej rozdzielczości ekran LCD
– uchylny ekran LCD
– czujnik przełączający automatycznie obraz pomiędzy LCD a wizjerem
– wierna kolorystyka zdjęć
– dobry balans bieli w trybach automatycznych
– duża ilość gotowych programów tematycznych dla osób mniej zaawansowanych
– precyzyjny autofokus w trybie zdjęć
– duża rozpiętość wyboru w trybach zdjęć seryjnych
– szybkość wykonywania zdjęć w trybie zdjęć seryjnych
– ogólne wykonanie korpusu i jakość materiałów
– dobra wbudowana lampa błyskowa

Wady:
– gubienie ostrości przez autofokus w trybie filmowania (szczególnie Full HD) 
– głośno pracujący napęd fokusa który nagrywa się na ścieżce filmowej
– mało popularny format zapisu filmów – MOV
– nie precyzyjnie wykonana klapka akumulatorków
– nie wygodny / wąski pierścień regulacji ostrości
– tendencja obiektywu do łapania odbłysków oraz powstawania komy
– duże zniekształcenia geometrii przy małej ogniskowej
– mało wygodne kółko regulacji ostrości w wizjerze 
– plastykowy gwint śruby dla głowicy statywu

W ten sposób dobrnęliśmy do końca opisu aparatu Fuji Finepix Hs20. Po kilku miesiącach jego 
testowania, jestem dziś pewny że wybrałem właściwy dla siebie aparat – aparat który pozwolił mi 
zrobić kolejny krok naprzód w fotografii,  bez konieczności  zakupu lustrzanki  i  bardzo drogich 
obiektywów.  Aparat  ten  za  stosunkowo niewielkie  pieniądze,  oferuję  bardzo  wiele  możliwości 
zarówno dla amatorów jak i osób bardziej zaawansowanych. Zarówno jedni jak i drudzy będę z 
niego bardzo zadowoleni. 

Jednak  wybierając  ten  model  trzeba  mieć  świadomość  jego  ograniczeń  i  „grzechów”,  w  tym 
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najpoważniejszego – kłopotów z ostrością w trybie filmowania. Jeśli więc zależy Wam bardziej na 
wysokiej jakości filmów, niż zdjęć, to kupcie raczej inny model, jeśli jednak zależy Wam przede 
wszystkim na wysokiej jakości zdjęć, oraz możliwości rozwoju własnego warsztatu, tudzież pracy 
manualnej, aparat ten jest właśnie dla Was stworzony. 

16. Przydatne linki:
Instrukcja użytkowania, dostarczana wraz z aparatem / plik PDF – http://s-nikiel-mojegory.pl/artykuly/artykuly...
Polska strona producenta aparatu Fujifilm Finepix Hs20 EXR - 
http://www.fujifilm.pl/aparaty_cyfrowe,s,103,ogolne.html 
Galeria ze zdjęciami z gór aparatem Fujifilm Finepix Hs20 EXR - http://s-nikiel-mojegory.pl/galeria
%20albumy/2011/szyndzielnia-klimczok-19.12.2011/ 
Klip filmowy nakręcony w górach aparatem Fujifilm Finepix Hs20 EXR - http://vimeo.com/34008136 
 

17. Specyfikacja techniczna:

Liczba efektywnych pikseli 16.0 milionów pikseli

Sensor obrazu Sensor 1/2-cala EXR CMOS z filtrem barw podstawowych

Nośnik zapisu danych Karta pamięci SD/SDHC/SDXC(UHS-I)

Pamięć wewnętrzna około 20MB

Format zapisu plików Zdjęcia: JPEG (Exif Ver 2.3 ), RAW (format RAF), RAW+JPEG
(Zgodność  z  DCF  system  plików  dla  kompaktowych  aparatów  fotograficznych  / 
kompatybilność z DPOF)

Filmy: H.264(MOV)

Audio: Format WAVE, Dźwięk stereofoniczny

Liczba rejestrowanych pikseli L: (4:3) 4608x3456 / (3:2) 4608x3072 / (16:9) 4608x2592

M: (4:3) 3264x2448 / (3:2) 3264x2176 / (16:9) 3264x1840

S: (4:3) 2304x1728 / (3:2) 2304x1536 / (16:9) 1920x1080

Poruszająca panorama 360° Pionowo 11520 x 1624?Poziomo 11520 x 1080

180° Pionowo 5760 x 1624?Poziomo 5760 x 1080

120° Pionowo 3840 x 1624?Poziomo 3840 x 1080

Obiektyw Obiektyw Fujinon 30-krotny zoom optyczny

Długość ogniskowej obiektywu f=4.2mm - 126.0mm, Odpowiednik ogniskowych 24-720mm w aparacie 
małoobrazkowym

Maksymalny otwór przysłony F2.8(Szerokokątny) - F5.6 (Telefoto)

Budowa 11 grup 15 soczewek

Przysłona Szerokokątny: F2.8-F11
Telefoto: F5.6-F11 1/3EV Step

Odległość  ustawiania  ostrości  (od 
powierzchni obiektywu)

Tryb normalny:
Szerokokątny: około 50cm / 1.6ft. do nieskończoności
Telefoto: około 3m / 9.8ft. do nieskończoności

Tryb makro:
Szerokokątny: około 10cm - 3m / 0.3ft. - 9.8ft.
Telefoto: około 2m - 5m / 6.5ft. - 16.4ft.

Tryb Super Macro:
Szerokokątny: około 1cm - 1m / 0.4in. - 3.2ft.

Czułość Auto, ekwiwalent ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400*/12800* (Standardowa 
czułość wyjściowa)
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* ISO6400: tryb "M" lub niższa rozdzielczość, ISO12800: tryb "S"

Pomiar ekspozycji TTL, 256-strefowy pomiar, Multi, Punktowy, Uśredniony

Tryby ekspozycji Programowana automatyka ekspozycji,  Priorytet  przysłony,  Priorytet  migawki,  Tryb 
manualny

Tryby fotografowania Pokrętło trybów: EXR, AUTO, P, S, A, M, C, PANORAMA, SP1, SP2

SP (Programy tematyczne): Naturalne oświetlenie, Naturalne oświetlenie i błysk 
lampy, Portret, Wzbogacanie portretu, Pies, Kot, Krajobraz, Zdjęcia sportowe, Sceny 
nocne, Sceny nocne (statyw), Sztuczne ognie, Zachód słońca, Śnieg, Plaża, Przyjęcie, 
Kwiaty, Tekst

Stabilizacja obrazu Przesuwanie sensora CMOS
Elektroniczna

Detekcja twarzy TAK

Korekcja ekspozycji TAK / -2.0EV - +2.0EV??w krokach co 1/3EV

Czas otwarcia migawki (Tryb Auto) 1/4 sek. do 1/4000 sek. , (Wszystkie inne tryby) 30 sek. do 1/4000 sek.
(połączenie mechanicznej i elektronicznej migawki)

Zdjęcia seryjne (TOP) L: TOP - 4/8 zdjęć (3/5/8 kadrów/sek.)
M: TOP - 4/8/16 zdjęć (3/5/8/11 kadrów/sek.)
S: TOP - 4/8/16/32 zdjęć (3/5/8/11 kadrów/sek.)

Rejestrowanie najlepszego kadru

L: 8 zdjęć (3/5/8kadrów/sek.)
M: 8/16 zdjęć (3/5/8/11kadrów/sek.)

Funkcja Auto bracketing Funkcja Bracketing dla ekspozycji ?1/3EV,?2/3EV,?1EVs

Bracketing symulacji filmu PROVIA/STD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT

Braketing zakresu dynamicznego 100%/200%/400%

Ustawianie ostrości Tryby:
Pojedynczy AF/Ciągły AF (EXR AUTO, Film)
Manualny AF (Tryb jednoprzyciskowego AF)

Typ: TTL, AF oparty na detekcji kontrastu, dostępne podświetlanie wspomagające AF

Wybór ramki AF: Centralny, Multi, Obszar, Śledzenie

Balans bieli Automatyczne rozpoznawanie sceny

Zaprogramowane  ustawienia:  Ładna  pogoda,  Cień,  Światło  jarzeniowe  (Światło 
dzienne), Światło jarzeniowe (Ciepłe białe), Światło jarzeniowe (Zimne białe), Światło  
żarówek

Ustawienie użytkownika

Samowyzwalacz około 10 sek. / 2 sek. opóźnienia w wyzwoleniu migawki

Lampa błyskowa Błysk automatyczny (super i-flash)

Efektywny zakres błysku: (ISO AUTO):
Szerokokątny: około 30cm - 7.1m / 1ft. - 23.2ft.
Telefoto: około 2.0m - 3.8m / 6.5ft. - 12.4ft.

Tryby pracy lampy błyskowej: Redukcja czerwonych oczu wyłączona: Auto, Błysk dopełniający, Wyłączenie błysku,

Synchronizacja z długimi czasami naświetlania.

Redukcja czerwonych oczu włączona: Automatyka z redukcja czerwonych oczu, Błysk 
dopełniający  i  redukcja  czerwonych  oczu,  Wyłączenie  błysku,  Synchronizacja  z  
długimi czasami naświetlania i redukcja czerwonych oczu.

Gorąca stopka TAK

Gwint na obiektywie TAK / 58 mm

Elektroniczny celownik TAK / 0.2-cala, około 200,000 punktów, kolorowy celownik LCD około 97% pokrycie 
pola kadru

Monitor LCD TAK /  3.0-cale,  około  460,000  punktów,  kolorowy ekran  TFT LCD,  około  100% 
pokrycie pola kadru
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Rejestrowanie filmów 1920 x 1080 pikseli (30 klatek / sek.) / 1280 x 720 pikseli (30 kadrów/sek.) / 640 x 480 
pikseli (30 klatek / sek.) z dźwiękiem stereofonicznym
można korzystać z optycznego zoomu.

Funkcje fotografowania Tryb  EXR,  Detekcja  twarzy,  Automatyczne  eliminowanie  czerwonych  oczu, 
poruszająca  panorama360,  Symulacja  filmu  światłoczułego,  Linie  pomocnicze 
kadrowania,  Pamięć  liczby  kadrów,  Wyświetlanie  histogramu,  Bracketing  zoomu, 
Rejestrowanie  najlepszego  kadru,  Natychmiastowy  zoom,  Rozpoznawanie  twarzy, 
Szybkie  filmowanie  (80/160/320  kadrów/sek.),  Elektroniczna  poziomnica,  Jedno-
dotykowy RAW, Zaawansowana redukcja poruszenia zdjęcia

Funkcje odtwarzania Detekcja twarzy,  Automatyczne eliminowanie czerwonych oczu,  Odtwarzanie  wielu 
kadrów  (z  mikro-miniaturkami),  Ochrona,  Kadrowanie,  Zmiana  rozmiaru,  Pokaz 
slajdów, Obracanie obrazu, notatka dźwiękowa, wyświetlanie histogramu, ostrzeżenie 
ekspozycji,  Asystent  foto-książki,  Wyszukiwanie  obrazu,  Ulubione,  Znaczniki 
pobierania kadrów, Panorama, Kasowanie wybranych kadrów

Inne funkcje PictBridge,  Wydruk  Exif,  35  Wersji  językowych,  Różnice  stref  czasowych,  Tryb 
cichy  /  Wyjście  video  /  Złącze  HDMI  Mini  /  Możliwość  wyboru  NTSC/PAL z 
dźwiękiem stereofonicznym / Cyfrowe wejście - wyjście / USB 2.0 High-Speed

Zasilanie     4 x AA baterie alkaliczne (w komplecie)
NI-MH akumulatory (oferowane oddzielnie)
Baterie Litowe (oferowane oddzielnie)
CP-04 z zasilaczem sieciowym AC-5VX (oferowany oddzielnie)

Wymiary 130.6 (szer.) x 90.7 (wys.) x 126.0 (gł.) mm /5.1(in) x 3.6(in) x 5.0(in)130.6 (szer.) x 
90.7 (wys.) x 126.0 (gł.) mm /5.1(in) x 3.6(in) x 5.0(in)

Waga około 636g / 22.4 oz. (bez akcesoriów, baterii i karty pamięci)

około 730g / 25.7oz. (z baterią i kartą pamięci)

Temperatury użytkowania 0°- 40°C

Wilgotność 10%-80% (bez kondensacji)

Wskazanie  dostępnej  liczby  zdjęć  dla  w 
pełni naładowanej baterii

Baterie alkaliczne: około 300 zdjęć
Baterie wielokrotnego ładowania Ni-MH: około 400 zdjęć
Baterie litowe: około 700 zdjęć

Akcesoria znajdujące się w komplecie 4 x bateria alkaliczna AA
Pasek na ramię
Kabel USB, kabel A/V
Zakrywka obiektywu i paseczek zakrywki obiektywu
Płyta CD-ROM
Instrukcja obsługi
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu (za wyjątkiem Chin)

Opcjonalne akcesoria Zasilacz sieciowy AC-5VX
Złącze zasilacza CP-04
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu LH-HS10
Moduł zdalnego sterowania RR80
Lampa błyskowa EF-42/EF-20

INFORMACJE O SPECYFIKACJI POBRANO ZE STRONY PRODUCENTA: 
http://www.fujifilm.pl/aparaty_cyfrowe,s,103,specyfikacja.html 

Zdjęcia i tekst: 
Sebastian Nikiel

29.01.2011.

www.s-nikiel-mojegory.pl
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