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Po latach, niezwykle wiernej i owocnej służby, wypstrykaniu ponad 65 000 zdjęć, nadszedł czas na poszukanie
następcy dla mojego wysłużonego aparatu fotograficznego FujiFilm FinePix Hs20 EXR. Zanim przejdę do
efektów  owych  poszukiwań,  słów  kilka  jeszcze  o  weteranie  Hs20,  aparat  ten  był  pierwszym  tak
zaawansowanym modelem firmy Fuji na jaki się zdecydowałem, wcześniej pracowałem głównie na modelach
firmy Sony i  Nikon. Do końca był  on dla  mnie dużą zagadką i  do chwili  jego nabycia pozostałem pełen
rozterek...  wahanie to jednak szybko prysło gdy aparat  trafił  w moje ręce,  od pierwszej  chwili  stał  się on
naturalnym przedłużeniem mojego oka i serca, doskonale wyważony, ergonomiczny i przemyślany. 

FUJIFILM HS20 EXR – mój stary wiarus, który wiernie mi służył przez kilka lat, otwierając przede mną nowe możliwości...

Model ten był ze wszech miar przełomowym dla mnie aparatem, to dzięki niemu poznałem wiele nowych
tajników fotografii,  to on zapewnił mi wyróżnienia w wielu konkursach fotograficznych. Wśród jego zalet
najpierwszą jest obsługa i możliwości kontroli parametrów ekspozycji identyczna jak w przypadku lustrzanek,
a cechą nie do przecenienia i nader rzadką wśród kompaktów, również mega-zoomów do których on należy,
jest obiektyw wyposażony w namulany pierścień ostrzenia i zoomu (ogniskowej), rozwiązanie które uważam za
najlepsze możliwe w pracy ze zmiennoogniskowymi obiektywami, dający pełną kontrolę na zdjęciem. Tym co
jednak szczególnie  go wyróżniało  i  było czynnikiem decydującym o wybraniu  tego,  a  nie  innego modelu
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aparatu, była matryca FujiFilm z końcówką w nazwie EXR. 

aparat FUJIFILM HS20 EXR – wyposażony w dużą jak na aparaty kompaktowe matrycę 1/2 cala, o niezrównanej dynamice obrazu typu FUJIFILM EXR, zapewnił mi wiele zwycięstw w konkursach fotograficznych
pozwalając osiągać zupełnie nowe poziomu wiedzy warsztatowej. Od lewej – moje nagrodzone zdjęcia wykonane FUJIFILM Hs20 EXR: „Stojąc w srebrzystej wody poświacie” konkurs „Bielsko-Biała Fascynuje 2015” miejsce II /
„W zieleni lata sekrecie, w szepcie strumyka, baśń o Beskidach zamknięta...” II nagroda w XIV edycji konkursu fotograficznego (25.09.2015) „Beskidy w kadrze zatrzymane” przebiegającym pod hasłem „Znane i mniej znane” /

„Szczęśliwi pięknem” I miejsce w konkursie fotograficznym „Foto Sprawni 2015” w kategorii „Niepełnosprawny autor zdjęcia”

zdjęcia od lewej: FUJIFILM HS20 EXR oferował wspaniałe możliwości fotografii makro, umożliwiając rejestrację zdjęć już z odległości 1cm (w praktyce przy ostrzeniu manualnym udało mi się wykonać ostre zdjęcia z odległości
5 – 6mm) / kolejne z nagrodzonych wykonanych FUJIFILM Hs20 EXR zdjęć - „Pejzaż pisany bielą i wiatrem” wyróżnienie w XIII edycji konkursu fotograficznego (2014 rok) „Beskidy w kadrze zatrzymane” pod hasłem „Tam gdzie

powracam” / autor z aparatem FUJIFILM Hs20 EXR w Tatrach, aparat ten towarzyszył mi podczas dziesiątek wypadów w góry, o każdej porze roku i w każdych warunkach...

Matryce te są unikatowym rozwiązaniem producenckim FujiFilm, są to matryce CMOS o ponadprzeciętnej
dynamice,  w  których  dzięki  zastosowanej  budowie  nie  ma  konieczności  stosowania  optycznego  filtra
dolnoprzepustowego. By nie zagłębiać się już na starcie w technologiczny żargon dodam tylko że matryce takie
pozwalają na rejestrację o wiele większej ilości szczegółów zarówno w ostrym świetle, jak i cieniu, tam gdzie
matryce innych zaawansowanych kompaktów, jak i amatorskich lustrzanek, widzą już tylko biały, lub czarny
placek,  matryce  CMOS EXR FujiFilm rejestrują  nadal  wiele  szczegółów. To właśnie  dzięki  temu idealnie
nadaje się ona do wykonywania dynamicznych zdjęć, w tym szczególnie zdjęć HDR. I to właśnie dzięki tej
cesze mogłem pozwolić sobie na o wile więcej niż w każdym innym modelu aparatu z tego segmentu. 

Zdjęcia od lewej: FUJIFILM Hs20 EXR dzięki wysokiej matrycy FUJIFILM z serii EXR pozwał na wykonywanie pięknych zdjęć HDR – tu Magura, za Klimczokiem, Beskid Śląski, styczeń 2015 / model rewelacyjnie spisywał się w
pracy pod słońce / widok na Wielką Czantorię w rejonu Szyndzielni, Beskid Śląski 27.01.2012

Przykłady zdjęć makro wykonanych aparatem FUJIFILM Hs20 EXR z dołączoną soczewką makro +10dpi

Poszukiwania...
Biorąc pod uwagę powyższe zalety modelu Hs20, oraz mocno okrojony budżet, zadanie znalezienia następcy
który nie tylko będzie robił równie dobre zdjęcia, ale pozwoli na dalszy rozwój, było doprawdy nie łatwym...
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oczywiście naturalną konsekwencją superlatyw pod adresem FujiFilm powinien być wybór innego ich modelu,
tudzież pozostając w kręgu powyższych możliwości i wymagań, pod uwagę mógłby być brany tylko jeden –
aparat FujiFilm X-S1, jest to jednak konstrukcja sprzed kilku lat, co jak wiemy w świecie elektroniki jest nader
długim czasem, poza tym nie wnosił on nic przełomowego, ani nowego, co pozwoliłoby mi sięgnąć nowych
możliwości  w fotografii.  Nie umniejsza to jego jakości,  ani  świetnej  i  większej  od modelu Hs20 matrycy,
równej  3/4 cala,  poszukiwałem jednak czegoś co pozwoliłoby mi przejść bliżej  jakości  lustrzanek,  w tym
przede  wszystkim  wysokiej  jakości  zdjęć  z  minimalnymi  szumami  w  słabym  świetle,  co  ma  dla  mnie
szczególnie duże znaczenie, jako że bardzo lubię i często fotografuję w nocy. 

Zdjęcia od lewej: autor z aparatem FUJIFILM Hs20 EXR na szczycie Nosala w Tatrach Zachodnich / kolejne z nagrodzonych zdjęć wykonanych modelem Hs20 pod tytułem „Las” - III nagroda w XII edycji konkursu
fotograficznego (20.09.2013) „Beskidy w kadrze zatrzymane” przebiegającym pod hasłem "Górskie klimaty"

Kolejne przykładowe zdjęcia wykonane aparatem FUJIFILM Hs20 EXR, zdjęcia od lewej: widok na pasmo Młynarza, Słowackie Tatry Wysokie – wrzesień 2014 / zachód słońca nad Jeziorem Żywieckim – sierpień 2015 / ważka,
Krzywa – lipiec 2015

Cóż... znów więc można by powiedzieć jaki to kłopot, najpopularniejszymi lustrzankami są bez wątpienia w
pierwszej kolejności Nikony, w drugiej Canon. Te pierwsze rzeczywiście w serii od 3200 do 5500 można nabyć
do 2500zł,  nawet  z  obiektywem 18-105mm, jednak jak już wspomniałem ich matryce,  o  konwencjonalnej
budowie, nie są w stanie rejestrować tak dynamicznych obrazów, jak modele FujiFilm z matrycami EXR i X-
Trans.  Owszem  modle  Nikona  i  Canona  z  wyższej  półki  zapewniają  niezrównane  osiągi  pod  każdym
względem, lecz leżą one stanowczo poza moim zakresem budżetu i tak wahając się bez końca czytałem różne
opracowania i przeglądałem periodyki...

Kolejne przykładowe zdjęcia wykonane aparatem FUJIFILM Hs20 EXR, od lewej: Siodło pod Kępą – widok w kierunku Doliny Rybiego Potoku, oraz Słowackich i Polskich Tatry Wysokich – wrzesień 2014 
/ zachód słońca nad Bielskiem, oraz Beskidem Śląskim i Małym – widok z Sokołówki – lipiec 2015 

 

W końcu w akcie desperacji, zacząłem przeglądać oferty bezlusterkowców, które dotychczas pomijałem, gdyż
zazwyczaj  były  równie  drogie,  a  nawet  o  wiele  droższe,  od  lustrzanek,  równocześnie  mając  najczęściej
niepełny  format  matryc  (standard  micro  4/3).  Byłoby  to  szaleństwo  wydać  więcej,  a  otrzymać  mniejszą
matrycę... tak więc zaniechałem przeszukiwania ofert pod tym właśnie kątem. Tu nareszcie przechodzimy do
meritum, otóż firma FujiFilm jako jeden z nielicznych producentów, ma w swojej stajni aparaty bezlusterkowe
z matrycą w pełnym rozmiarze APS-C, jednak choć aparaty te urzekały mnie możliwościami,  wyglądem i
oczywiście typem matrycy, dotychczas pomijałem je ze względu na horrendalnie wysokie ceny... tym samym
traktowałem je wyłącznie jako ciekawostkę. 
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Tak było do chwili wspomnianej desperackiej decyzji, ponaglanej przez mający coraz większe problemy ze
skuteczną pracą, stary aparat Hs20. Tuż przed zakupem Nikona D5200, w ostatniej chwili trafiłem na nader
atrakcyjną ofertę – idealnie wpisująca się w moje założenia budżetowe i upodobania – jako że dotyczyła ona
aparatu firmy FujiFilm model X-M1. 

Przykładowe zdjęcia wykonane aparatem FUJIFILM Hs20 EXR

Wybór...
Podekscytowany zacząłem drążyć temat, szybko ustaliłem że model X-M1 jest budżetowym przedstawicielem
niezwykle cenionej, w tym przez profesjonalnych fotografów na całym świecie, linii aparatów FujiFilm „X”, do
której topowych przedstawicieli należą modele: X-T1, X-Pro1, czy nowy X-T10. Model X-M1 jest ich nieco
zubożoną wersją, acz bez utraty najważniejszej ich zalet, tudzież typu i jakości matrycy.ści matrycy. Zmiany dotyczą przede
wszystkim materiałów, niektórych funkcji, oraz wielkości samego korpusu. Model ten idealnie wpasował się w
niszę  w  ofercie  marki  FujiFilm  gdyż  brak  było  wcześniej  modelu  dostępnego  dla  portfela  przeciętnego
nabywcy.  Oferta  na  którą  sam  trafiłem  była  niezwykle  intratna,  gdyż  aparat  (i  to  było  czynnikiem
decydującym) sprzedawany był od razu w komplecie z dwoma obiektywami, zapewniającymi pokrycie sporego
zakresu ogniskowych - zestaw zawierał:

– aparat FUJIFILM X-M1
– obiektyw FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6
– obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS

Samo body aparatu FujiFilm X-M1 dostępne jest za średnią cenę rynkową od 1249zł do nawet... 1999zł (info
na dzień 15.10.2015  www.skapiec.pl),  natomiast wymieniony powyżej zestaw dostępny był w sieci sklepów
RTV EURO AGD za 1949,00zł. Jak więc łatwo spostrzec był to zestaw w nader dobrej cenie, pozwalający
oszczędzić około 1000zł jako że sam obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS kosztuje od 1200zł do
1500zł, drugi z nich od 1000 do 1600zł, same więc obiektywy kosztowałyby osobno od 2200 do 3100zł plus
body co dałoby za taki zestaw od 3449 do 5099zł, co daje różnicę od 1500zł do nawet 3150zł (!), trudno było
więc nie docenić takiej oferty... 

 część I – FujiFilm X-M1 
Zakup i zawartość zestawu...
Skoro  wstępniak  dlaczego  ten,  a  nie  inny aparat  za  nami,  czas  najwyższy przejść  do  omówienia  samego
aparatu.  Gdy  wreszcie  stałem  się  jego  szczęśliwym  posiadaczem,  nie  mogłem  się  oczywiście  oprzeć  by
natychmiast po dotarciu do domu nie rozpakować tak długo wyczekiwanego zakupu. Aparat w tym zestawie
jest stosunkowo rzadki, kompletowany jest już w Japonii i sprzedawany w specjalnym kartonie, mieszczącym
cały zestaw. Pudełko nie wyszukane, ewidentnie „doraźne” z dużą naklejką informującą o zawartości i jej typie.

Wewnątrz  znajdziemy już typowe dla  FujiFilm czarne  pudełka  z  eleganckim nadrukiem przedstawiającym
zawartość, na bokach pudełek znajdziemy również podstawowe informacje o danym sprzęcie. Zanim przejdę
do chwili ich otwarcia, dodam jeszcze tylko że obiektywy będą w tym opracowaniu omawiane w uproszczony
sposób, sednem artykułu jest omówienie wad i zalet aparatu FujiFilm X-M1. 

Po  otwarciu  kartonu  zawierającego  aparat  fotograficzny,  wpierw  zobaczymy  skróconą,  wielojęzyczną,
instrukcję obsługi (choć niestety w moim zestawie nie było polskiej wersji językowej) kartę gwarancyjną, oraz
CD z oprogramowaniem o czym dalej. Zdejmując kartonik stanowiący podstawkę pod wymienione dokumenty,
naszym oczom ukaże się nareszcie aparat FujiFilm X-M1 zawinięty oczywiście w dodatkową folię ochronną.
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Prócz tego w kartonie znajdziemy jeszcze:

– akumulator Li-ion NP-W126 o pojemności 1260mAh
– ładowarkę sieciową BC-W126
– kabel do ładowarki sieciowej
– pasek do aparatu na szyję

Po latach wiernej służby aparatu fotograficznego firmy FUJIFIM model Hs20 EXR, oraz długich poszukiwaniach jego następcy, przeszukaniu ofert wszystkich firm, powrócił z powrotem do FUJIFILM decydując się na kolejny ich
aparat, tym razem bezlusterkowca z matrycą w pełnym rozmiarze APS-CFUJIFILM X-M1, który udało mi się zakupić w komplecie z dwoma obiektywami o ogniskowych 16-50mm i 50-230mm.

Wreszcie mogłem z ująć we własne ręce następce wysłużonego weterana... jedną z pierwszych rzeczy jakie
rzucają  się  w  oczy  jest  jakże  charakterystyczny  wygląd  modelu  X-M1,  typowy  dla  całej  rodziny
bezlusterkowców FujiFilm „X” z wyłączeniem modelu X-S1, który posiada duży korpus znany z lustrzanek.
Seria  „X”  swoim  wzornictwem  nawiązuje  do  najlepszych  tradycji  w  designu  aparatów  fotograficznych,
sięgając w przeszłość, do wyglądu aparatów analogowych, zarówno kolorystyką, formą, jak i funkcjonalnością,
łącząc je jednak z ultra nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Wygląd aparatów z tej serii od razu
sprawia wrażenie luksusu, produktów z najwyższej półki, a ich design jest ponad czasową, niestarzejącą się
klasyką, nie inaczej jest również w przypadku aparatu FujiFilm X-M1. 

FUJIFILM X-M1 wraz z dołączonymi do niego akcesoriami: paskiem na szyję, akumulatorem  /
body aparatu FUJIFILM X-M1 pierwszą rzeczą jaka uderza jest wspaniałe, ponad czasowe wzornictwo odwołujące się do retro-klasyki aparatów sprzed lat...

Drugą rzeczą jaka rzuca się w oczy jest... wielkość aparatu, tu minimalizm poszedł wręcz w skrajność, jest on
doprawdy niewielki, właściwie niewiele większy od malutkich kompaktów. Przyznam się że budziło to moje
spore obawy, przeważyły jednak niezaprzeczalne zalety techniczne modelu. Model X-M1 jest najmniejszym z
rodziny „X”. Zakupiony przeze mnie był wariantem o srebrno – czarnej kolorystyce, dodać tu jeszcze trzeba że
model ten występuję również w innych wariantach kolorystycznych:

– czarnym
– brązowo – srebrnym 
– srebrno – czarnym (wersja zakupiona)
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FUJIFILM X-M1 dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, czarnym, brązowym i czarno-srebrnym

Otwierając kolejne pudełka czułem się niczym mały chłopiec w gwiazdkę, wielką było to dla mnie i od dawna
wyczekiwaną radością... jako drugie otwarłem pudełko z podstawowym, standardowym, zmiennoogniskowym
obiektywem FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6. Obiektyw dostarczany jest oczywiście z dwoma dekielkami,
tylnym i przednim wyposażonym w system szybkiego zakładania / zdejmowania, z logiem marki FujiFilm,
oprócz nich w skład zestawu wchodzi osłona przeciwsłoneczna. W kartonie znajdziemy jeszcze książeczkę z
podstawowymi danymi obiektywu tego i innych model z serii „X”, oraz kartę gwarancyjną. 

Jednym z decydujących czynników, który pozwolił mi na zakup aparatu FUJIFILM X-M1 był fakt że wraz z body w zestawie znajdowały się jeszcze dwa obiektyw, 
tu obiektyw FUJINON XC o ogniskowej 16-50mm i przesłonie F3.5-5.6 wyposażony w optyczna stabilizację

Ostatnie i największe z pudełek, zawierało drugi, zmiennoogniskowy obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-
6.7 OIS, wyposażony w stabilizację optyczną (OIS). Podobnie jak powyższy i ten zawiera dwa dekielki, osłonę
przeciwsłoneczną,  oraz  kartę  gwarancyjną  i  książeczkę  z  podstawowymi  informacjami  technicznymi.  Oba
obiektywy są zgodne kolorystycznie z zakupionym wariantem body aparatu X-M1, tudzież są one srebrne. 

Drugim z obiektywów był zoom FUJINON XC o ogniskowej 50-230mm i przesłonie minimalnej F4.5-6.7 OIS wyposażony w stabilizację optyczną

Budowa, ergonomia i materiały...
Jak  już  zostało  powiedziane  model  X-M1  jest  najmniejszym  z  rodziny  „X”  i  równocześnie  jednym  z
mniejszych aparatów bezlusterkowych, a z całą pewnością najmniejszym wyposażonym w pełną matrycę APS-
C. Wielkość ta dla kogoś, kto wcześniej pracował na pełnowymiarowych, dużych body, rozmiarami zbliżonymi
do Nikona D5200, do których i ja się zaliczam, może być początkowo powodem sporych wątpliwości... nie
inaczej było ze mną.

Porównanie wielkości aparatów, po lewej z moim leciwym poprzednikiem FUJIFILM X-M1 – aparatem FUJIFILM Hs20 EXR, po prawej z kilkoma kompaktami, patrząc od prawej: FUJIFILM Hs20 EXR, FUJIFILM X—M1, SAMSUNG
WB 200F, oraz FUJIFILM FinePix T500, jak widać body X-M1 jest niewiele większy od przeciętnego prostego kompaktu.
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Porównanie wielkości aparatów, po lewej z moim leciwym poprzednikiem FUJIFILM X-M1 – aparatem FUJIFILM Hs20 EXR, po prawej z kilkoma kompaktami, patrząc od prawej: FUJIFILM Hs20 EXR, FUJIFILM X—M1, SAMSUNG
WB 200F, oraz FUJIFILM FinePix T500, jak widać body X-M1 jest niewiele większy od przeciętnego prostego kompaktu, początkowo ta wielkość może nieco onieśmielać, jednak już po pierwszym ujęciu w ręce aparatu okazuje

się że pomimo rozmiarów jest on bardzo wygodny w użytkowaniu...

Należę do osób z raczej większymi dłońmi, tym bardziej zastanawiałem się czy tak niewielkie body będzie w
stanie  zapewnić  wystarczający  komfort  pracy.  Z  drugiej  strony  po  latach  korzystania  z  ciężkich  body,
szczególnie w terenie górskim, podczas długich marszów, cieszyła mnie wizja niskiej wagi aparatu. Gdy ująłem
nareszcie aparat FujiFilm X-M1 w swoje ręce, z założonym podstawowym obiektywem 16-50mm uderzyła
mnie prócz oczywiście rozmiarów, jego ultra niska waga, wynosząca zaledwie 330g z akumulatorem (280g
bez).  Sama  zaś  ergonomia...  może  będzie  to  zaskoczeniem  (dla  mnie  z  pewnością  było)  lecz  pomimo
praktycznie braku gripu, niewielkiego rozmiaru, aparat leżał bardzo dobrze w dłoni, a jego obsługa okazała się
bardzo wygodna, w niewielkim tylko stopniu ustępująca komfortowi większych body. Jednym odczuwalnym
brakiem,  rzeczywiście  wymagającym przyzwyczajenia  był  brak  dużego  gripu.  Podsumowując  body X-M1
pomimo że niewielkie, jest wygodne w obsłudze, acz z całą pewnością wymaga przyzwyczajenia do braku
gripu... oraz wizjera. 

Zdjęcia od lewej: zakupiony zestaw body FUJIFILM X-M1, oraz dwóch obiektywów zapewniających łączne porycie ogniskowej od 16-230mm / aparat FUJIFILM X-M1 wraz z założonym podstawowym obiektywem 16-50mm

To kolejna z cech charakterystycznych modelu, oraz odróżniających go od jego droższych braci serii „X” (nie
od wszystkich), to też cecha która dla niektórych może być nie do przyjęcia, dla mnie jednak od początku nie
stanowiła ona problemu. Pomimo że większość wcześniej używanych przeze mnie aparatów posiadała wizjer,
w praktyce  niezwykle  rzadko  go wykorzystywałem.  Jedyne  sytuacje  w których  był  mi  przydatny było  to
fotografowanie  w  ostrym  słońcu,  ustawionym  za  plecami.  Kadrowanie  przez  ekran  ma  tą  zaletę  że
wykorzystujemy do tego oboje  oczu,  a  to  przecież  ten  właśnie  czynnik  pozwala  nam zachować poczucie
perspektywy i głębi. Owszem w przypadku nieco starszych aparatów mogło to stanowić pewną niedogodność,
gdyż  wcześniejsze  ekrany  LCD  nie  zapewniały  wystarczającego  pokrycia  kadru,  ani  rozdzielczości,  a  w
starszych lustrzankach nawet podglądu na żywo, jednak dziś nie stanowi to już kłopotu. 
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Aparat FUJIFILM X-M1 urzeka pięknym retro wzornictwem, model należy do cenionej na świecie serii bezlusterkowych aparatów FUJIFILM „X” jest on najmniejszym i najtańszym członkiem ich rodziny. Właśnie dlatego body X-
M1 w przeciwieństwie do znacznie droższych innych modeli z tej serii wykonane jest w całości z tworzyw sztucznych (poza pokrętłami), są one jednak bardzo dobrej jakości, nic nie trzeszczy, nie ma żadnych luzów...

Aparat FujiFilm X-M1 wyposażono w ekran TFT LCD wielkości 3 cali, o rozdzielczości 920 tysięcy punktów,
zapewniający około 100% pokrycie kadru, ekran ma proporcje 3:2. Odzwierciedlane barwy są żywe i dobrze
skontrastowane, zachowując poprawne kąty widzenia, również w słońcu, czemu sprzyja szczególnie fakt że
ekran jest uchylny w dwóch płaszczyznach (góra / dół) w zakresie około 90° w dół i 70° w górę. Posiada on
również  specjalny  tryb  do  pracy  „Tryb  monitorowania  światła  słonecznego”  umożliwiając  automatyczne
dopasowanie jasności ekranu do panujących warunków. 

Jedną z najbardziej widocznych i najpowszechniej komentowanych cech aparatu FUJIFILM X-M1 jest brak wizjera optycznego, model wyposażono w ruchomy w dwóch płaszczyznach (góra / dół) 3 calowy ekran TFT LCD
zapewniający 100% pokrycia kadru o rozdzielczości 920 tysięcy punktów i proporcjach 3:2, regulowanej jasności w zakresie -5 / +5, oraz posiadającego automatyczny tryb regulacji światła.

Body  aparatu  wykonano  w  zdecydowanej  większości  z  tworzyw  sztucznych,  co  ponowie  jest  cechą
odróżniającą od droższych modeli tej serii, jest to jednym z kompromisów pomiędzy ceną i jakością. Jednak nie
oznacza to że body jest niskiej jakości, wręcz przeciwnie, użyte tworzywa są bardzo dobrej jakości, wszystkie
elementy są doskonale spasowane i starannie wykończone. Aparat nie ma żadnych luzów, nic nie trzeszczy, nie
odkształca się pod naciskiem dłoni. We wszystkich wariantach kolorystycznych 3/4 body to imitacja skóry,
zachowująca jej fakturę i wygląd. Górna część jest gładka, całość zaś odzwierciedla ponad czasowe piękno
dawnych modeli aparatów. Kolor imitacji skóry, jest dopasowany do wybranego wariantu aparatu, w moim jest
ono czarne, podobnie w przypadku w pełni czarnego modelu, jedynie w wariancie brązowym ma ona kolor
naturalnej skóry.

Góra aparatu zawiera klasyczny układ pokręteł znany z lustrzanek. Znajdziemy tam więc trzy fizyczne pokrętła,
w tym dwa wykonane z metalu, oraz jeden (spust migawki i włącznik równocześnie) z plastiku. Oprócz tego na
górnej listwie natrafimy jeszcze na przycisk funkcyjny „Fn”, dwa wyjścia mikrofonu stereofonicznego, dalej
gorącą  stopkę,  umożliwiającą  podpięcie  dodatkowej  lampy,  oraz  pokrywę,  wbudowanej  lampy błyskowej.
Zarówno wielkość pokręteł, jak i ich układ, odległość, jest wystarczająca dla zapewnienia bardzo wygodnej i
szybkiej pracy, tu firma po raz kolejny spisała się doskonale, notabene ta doskonała funkcjonalność jest cechą
charakterystyczną dla serii „X” ale i zaawansowanych aparatów kompaktowych z serii „HS”. 
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Aparat FUJIFILM X-M1 posiada klasyczny układ metalowych pokręteł, znany z lustrzanek, pozwalający na komfortową pracę...

Tył modelu X-M1 w większości zajmuje opisany, uchylny ekran LCD, prawa boczna część zajęta jest przez
panel  funkcyjny,  na  którym  ulokowano  standardowy  przycisk  krzyżakowy,  umożliwiający  szybki  wybór
pomiędzy wieloma trybami pracy aparatu (wywoływanie / potwierdzenie wyborów w menu), w jego okolicach
znajdują się cztery kolejne przyciski, w tym od lewej na górze włącznik przeglądania, po prawej nagrywania
klipów wideo,  na  dole  po  lewej  przycisk  DISP/BACK, oraz  po  prawej  bardzo  istotny z  punktu  widzenia
szybkości  i  komfortu  pracy  –  przycisk  „Q”  umożliwiający  łatwy  dostęp  do  większości  funkcji  aparatu
(wszystkie funkcje dokładnie zostaną omówione w dalszej części artykułu). 

Tylny panel aparatu FUJIFILM X-M1 w większości zajmuje ekran LCD, po prawej natrafimy na krzyżakowy przycisk funkcyjny, oraz cztery dodatkowe pozwalające poruszać się wśród wszystkich funkcji aparatu. Model
udostępnia dedykowany przycisk nagrywania wideo, co pozwala na szybkie włącznie tego trybu.

W górnej części tylnego panelu funkcyjnego znajdziemy dodatkowe pokrętło, służące do zmian i akceptacji
wybranych parametrów ekspozycji,  ale  też  zmiany ramki  wielkości  ramki  ostrości,  jak  i  podglądu punktu
ostrzenia  w  trybie  manualnym  AF.  Kółko  sprytnie  wkomponowano  w  wysunięty  lekko  poza  obrys  linii
poniższych przycisków punkt podparcia  dla  kciuka,  opatrzony z prawej  niewielkim rantem poprawiającym
chwyt.  Takie  zgrupowanie  pokręteł  i  włączników,  szczególnie  wymienionego  powyżej  pokrętła  umożliwia
łatwe operowanie nimi za pomocą samego kciuka. Tuż powyżej linii ekranu LCD, w rejonie gorącej stopki
natrafimy na wysunięty poza obrys tylnego panelu zawias chowanej lampy błyskowej, oraz jej włącznik. 
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Z tyłu body X-M1 ulokowano również dodatkowe pokrętło trybu wyboru, wkomponowane w wysuniętą poza obrys body podpórkę dla kciuka, walnie ponoszącej komfort pracy z aparatem...

Przód aparatu  pokrywa w większości  imitacja  skóry,  po  lewej  znajdziemy niewielki  grip  (spoglądając  od
przodu), wysunięty poza obrys obudowy w najszerszym miejscu o 0,5cm, jego skośny kształt, oraz wyraźna
faktura skóry sprawia że jest on pomimo swych symbolicznych rozmiarów wystarczająco wygodny dla dobrego
chwytu. Po prawej, tuż obok górnej krawędzi tegoż małego gripu natrafimy na diodę doświetlająca AF. Jej
lokalizacja w tym akurat miejscu jest była dość kiepską decyzją,  gdyż nader łatwo jest  ją zasłonić palcem
serdecznym podczas trzymania body. Problem ten nie jest jednak li tylko właściwy dla tego aparatu, występuje
on dość powszechnie w aparatach bezlusterkowych, jak i małych kompaktach. Zastanawia konsekwencja i upór
projektantów w tej kwestii, gdyż wystarczyłoby go przecież przenieść na drugą stronę by wyeliminować ten
kłopot... oczywiście większość przedniego panelu zajęta jest przez otwór mocowania obiektów, wykonany w
całość z dobrej  jakości metalu.  W dolnej części mocowania znajdziemy przycisk zwalniający obiektyw. W
górnej linii panelu natrafimy jeszcze na nazwę modelu „X-M1”. 

Pomimo niewielkich rozmiarów body FUJIFILM X-M1 projektanci znaleźli miejsce na dodanie niewielkiego, ale wygodnego gripu, całość panelu pokrywa tworzywo imitujące skórę, miłe w dotyku, 
poprawiające wyraźnie chwyt. Prócz tego tuż przy dolnej linii za gripem natrafimy na przycisk zwalniający obiektywy

Na lewym boku modelu (patrząc od frontu) natrafimy na wykonaną z tego samego tworzywa, naśladującego
fakturą skórę, zaślepkę. Pod nią ukryto dwa porty: micro USB, oraz HDMI. Po stronie przeciwnej ulokowano
jedynie niewielki otwór dla mocowania paska nadgarstkowego. Również po bokach, w górnej krawędzi body
znajdziemy metalowe uszka dla paska nośnego. 

FUJIFILM X-M1 wyposażono w chowaną, składaną lampę błyskową (doświetlającą) o światłosile około 7
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Pałąk na którym ulokowano lampę wyprowadza ją na tyle wysoko by zminimalizować efekt powstawania cienia przy założonym obiektywie 50-230mm

Dolna część aparatu w moim (i brązowym również) wariancie jest srebrna. W osi gripu ulokowano komorę
akumulatora i slot kart pamięci. Aparat obsługuje karty SD / SDHC / SDXC (UHS-I), należy pamiętać tylko by
karty oferowały możliwie jak najszybszy zapis danych, co szczególnie ma znacznie gdy zamierzamy korzystać
z funkcji wideo, oraz zapisywać zdjęcia w formacie RAW. Zaślepka zamykająca komorę została wyposażona w
gumową uszczelkę, zapewniającą dobrą szczelność tej części aparatu, pozostała część body nie posiada jednak
uszczelnień.  Tuż obok natrafimy na wykonany z metalu,  wymienialny,  gwint  mocujący do stopki  głowicy
fotograficznej,  jest  to  standardowy gwint  1/4 cala.  Zaślepka  komory akumulatora  pokryta  jest  naklejką  z
podstawowymi informacjami o dopuszczalnym napięciu, modelu aparatu, oraz jego numerem seryjnym. Po
stronie  przeciwnej  znajdziemy,  niepozorny,  łatwy do  przeoczenia,  niewielki  otwór.  W otwór  ten  wchodzi
trzpień dołączanego gripu, blokujący jego ruchy boczne. Grip ten jest jednym z dostępnych akcesoriów marki
FujiFilm  dla  tego  modelu  aparatu,  szerzej  o  nim  i  innych  akcesoriach  w  sekcji  „Akcesoria  i  zmiana
funkcjonalności aparatu...”. 

Na lewym boku (patrząc od przodu aparatu) ukryto pod zaślepką dwa porty komunikacyjne – micro USB i HDMI

Podsumowując  body aparatu  X-M1 może  sprawiać  wyłącznie  pozytywne  wrażenie,  prócz  mankamentu  z
lokalizacją diody doświetlającej, trudno jest cokolwiek mu zarzucić, doprawdy trzeba tu docenić pomysłowość
projektantów FujiFilm iż  zdołali  na  tak  małej  powierzchni  jaką  mieli  do  dyspozycji,  upakować tak  wiele
funkcji. 
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Na dole modelu natrafimy na klapkę pod którą ukryto slot kart pamięci, oraz gniazdo akumulatora. Tuż obok, w sposób nieco przesunięty w stosunku do osi aparatu ulokowano wymienny gwint 1/4 cala

Klapka akumulatora została uszczelniona, wokół jej rantu poprowadzono dobrze spasowaną gumową uszczelkę.

Podstawowe tryby pracy aparatu...
Po oględzinach fizycznych budowy, jej wad i zalet, czas na bardziej funkcjonalne cechu aparatu X-M1, których
opis  zaczniemy od  dostępnych  trybów  pracy,  programów  tematycznych,  jak  i  ich  przyporządkowania  ich
danym przyciskom, pokrętłom. 

Aparat FujiFilm X-M1 dedykowany jest przede wszystkim do średnio zaawansowanych i zaawansowanych
użytkowników, jednak również i osoby mniej zapoznane z tajnikami fotografii, zdające się przede wszystkim
na dedykowane tryby tematyczne znajdą w nim wiele opcji dla siebie. Aparat umożliwia wygodną, znaną z
lustrzanek obsługę. Górne, największe, pokrętło trybów pracy, umożliwia szybką zmianę trybów, w tym:

– SR+ (ikona aparatu z literami SR+) /  w pełni automatyczny tryb,  w którym aparat sam dobiera na
podstawie zgromadzonych danych optymalny tryb pracy (makro, pejzaż, portret, etc...) / w trybie tym
nie mamy możliwości wpływania na żadne parametry ekspozycji poza:

– symulacja filmu (odcieni / kolorów)
– format zdjęcia

– w trybie tym aparat korzysta z wbudowanych trybów tematycznych, automatycznie się pomiędzy
nimi przełączając w zależności od fotografowanej sceny: 
– auto
– krajobraz
– noc (zdjęcie z ręki)
– noc (statyw)
– makro
– zachód słońca
– niebo
– niebo i zieleń
– portret, oświetlenie z tyłu
– portret&ruch
– plaża 
– śnieg
– zieleń 
– portret
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– ruchomy obiekt
– portret podświetlany&ruch

– (ikona aparatu) / klasyczny w pełni automatyczny tryb, typu „wyceluj i zrób zdjęcie” w odróżnieniu
od  powyższego  trybu  AF  aparatu  nie  pracuje  w  trybie  ciągłym  i  nie  skupia  się  na  nieustannym
wyszukiwaniu twarzy. W trybie tym możemy swobodnie modyfikować takie parametry jak:
– symulacja filmu (odcieni / kolorów)
– format zdjęcia 
– tryb ostrości autofokusu (AF) 
– wielkość / typ zdjęcia
– jakość zdjęcia

– ADv. /  tryb  umożliwiający  wybór  pomiędzy  kilkunastoma  efektami  artystycznymi,  oraz  trybem
wielokrotnej ekspozycji:

– aparat zabawkowy
– miniatura
– kolor poprawiony
– wysoka tonacja
– niska tonacja
– dynamiczny ton
– obraz miękki
– częściowy kolor / czerwony
– częściowy kolor / pomarańczowy
– częściowy kolor / żółty
– częściowy kolor / zielony
– częściowy kolor / niebieski
– częściowy kolor / fioletowy

– wielokrotna  ekspozycja  –  bardzo  ciekawy  i  kreatywny  tryb,  pozwalający  na  uzyskiwanie
wspaniałych efektów, w trybie tym, mocno uproszczając, aparat wykonuje dwa zdjęcia po czym
nakłada je na siebie, przy czym mogą to być dowolne obiekty gdyż to my decydujemy o czasie
wykonania kolejnego z nich.
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Model udostępnia wiele predefiniowanych trybów ułatwiających pracę początkującym fotoamatorom, wśród nich jest tryb Adv. oferujących filtry artystyczne.

– SP / tryb programów automatycznych do wyboru mamy: 
– wygładzanie  /  tryb  o  zwiększonym  algorytmie  wygładzania,  pozwala  to  na  rejestrowanie

gładkiej, miękkiej skóry w zdjęciach portretowych 
– noc (zdjęcie z ręki) / aparat by zmniejszyć drgania ręki zwiększa ISO
– noc (statyw)
– sztuczne ognie 
– zachód słońca
– makro 
– śnieg
– plaża
– przyjęcia 
– kwiaty / makro
– tekst / program do fotografowania tekstu, wyostrzający krawędzie liter

Kolejnym z trybów tematycznych, oferujących dostęp do wielu predefiniowanych programów jest „SP”

– ikona sportowca w ruchu / tryb pozwalający rejestrować szybko poruszające się obiekty
– ikona góry / tryb dedykowany do zdjęć pejzażowych
– ikona główki / tryb „portretowy” aparat stosuje algorytm zmiękczający i wygładzający 
– C / tryb pozwalający na zapisanie i przyporządkowanie temu trybowi własnych ustawień ekspozycji
– M /  w  pełni  manualny  tryb  fotografowania  (mój  ulubiony)  pozwalający  na  pełną  kontrolę  na
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wartościami  ekspozycji.  W  trybie  tym  ręcznie  ustawiamy  wartość:  przesłony  (w  zakresie
udostępnianym przez dołączony obiektyw) i czasu otwarcia migawki.

– A / tryb pół manualny w którym aparat do zadanej przysłony sam dobiera czas otwarcia migawki
– S / tryb pół manualny w którym aparat do zadanego czasu sam dobiera wartość przesłony
– P /  tryb  półautomatyczny  pozwalający  na  korekcję  niektórych  wartości  ekspozycji,  pozostawiając

większość w rękach automatyki aparatu. 

Menu aparatu FUJIFILM X-M1 bywa krytykowane za jego Stopień skomplikowania, oraz złożoność, w praktyce jednak uważam że jest to jedyny możliwy kompromis będący wynikiem dużej ilości trybów pracy i małej ilości
fizycznych przycisków, co jest pokłosiem wielkości samego body. Aparat prócz trybów tematycznych ułatwiających start w świat fotografii, oferuje oczywiście wszystkie tryby pracy manualnej: S / A / M, jak i programowalny

tryb C któremu możemy przypisać własne ustawienia.

Tryb „Q” i menu aparatu...
Powyższe zestawienie nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwości zmian w pracy aparatu / wartościach
ekspozycji i efektu końcowego w postaci zarejestrowanego zdjęcia, wręcz przeciwnie, są to tylko podstawowe
funkcje – tryby,  przypisane danym trybom pokrętła  pracy aparatu,  jednak nie  by nie  przepisywać tu całej
instrukcji obsługi, którą dołączam do pobrania jako plik PDF (link na końcu opracowania) skupimy się na tych
najważniejszych z punktu widzenia użytkownika. 

Jedną z innowacji, skutecznie podnoszącą komfort i szybkość pracy, jest dedykowany, fizyczny przycisk „Q” który oferuje szybki dostęp do wszystkich ważniejszych funkcji.

Jedną ze zmian obsługi i cech charakterystycznych dla aparatu FujiFilm X-M1, jest tryb szybkiego dostępu do
wielu kluczowych funkcji, dostępny przez naciśnięcie dedykowanego przycisku, opisanego literą „Q”. Funkcja
bardzo ułatwiająca pracę, będąca jak sądzę konsekwencją minimalistycznego korpusu, jako że nie sposób było
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rozmieścić więcej przycisków funkcyjnych, jak miało to miejsce w aparacie FujiFilm FinePix Hs20 EXR, gdzie
większość tych najbardziej podstawowych funkcji, dostępna jest błyskawicznie przez przyciśnięcie jednego z
dedykowanych przycisków funkcjonalnych, rozlokowanych wokół linii ekranu LCD. 

Jak  że  tego  miejsca  w  X-M1 projektanci  mieli  dość  małe  polu  wyboru  do  stworzenia  namiastki  takiego
szybkiego dostępu, który ostatecznie przybrał wygląd przycisku „Q”. Po jego przyśnięciu, patrząc od lewego
górnego rogu, mamy dostęp do regulacji takich parametrów jak:

– ikona trybu pracy /  programu w jakim znajduje się aktualnie aparat (nie podlegający modyfikacji
przez ten ekran)

– wybór trybu ostrości autofokusu (AF): 
– MF  / ręczny tryb ustawienia ostrości za pomocą pierścienia na obiektywie
– Multi AF / wielopunktowy
– Ciągły AF / aparat przez cały czas umożliwia 
– Strefa / aparat ostrzy obraz w wybranej strefie – model udostępnia 49 stref
– śledzący / aparat

– wielkość wartości ISO / dostępna w zależności od wybranego trybu pracy:
– w zakresie od 100 do 25 600 w trybach – M, S, A, P
– wartość ISO dobierana automatycznie w zakresie od 400 do 6400

– DR – parametr pozwalający na zmianę zakresu dynamicznego rejestrowanego obrazu, do dyspozycji
mamy:
– DR auto / aparat sam dobierze wartość dynamiki
– DR 100 / DR 200 / DR 400 manualny wybór wartości dynamiki, dostępny w wybranych trybach i z

wartością ISO ustawioną na tryb automatyczny 
– NR – tryb zmiany algorytmu pracy redukującego szumy, do wyboru mamy wartość od -2 do +2 w skoku

co 1
– zmiana proporcji obrazu – aparat FujiFilm X-M1 udostępnia tylko trzy rodzaje proporcji zdjęcia:

– 3:2  
– 16:9
– 1:1

– w trybie tym możemy prócz wybrania proporcji zdjęcia zmienić jego wielkość, do wyboru mamy: 
– L: (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264
– M: (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304
– S: (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664

– tryb zmiany jakości zdjęcia: 
– FINE
– NORMAL
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– RAW + JPEG
– RAW NORMAL
– RAW FINE
– wybór symulacji filmu, jedna z kolejnych funkcji, typowa dla marki FujiFilm, w wielu ich aparatach

dostępna i dość powszechnie znana i lubiana, tryb ten pozwala na wybór kolorystyki rejestrowanych
zdjęć. Zaimplementowane filtry mają oddawać kolorystykę dawnych klisz fotograficznych:

– STANDARD  /  podstawowy  tryb,  oddający  nie  zmodyfikowane,  zarejestrowane  wartości
kolorów

– VELVIA / żywe, mocno nasycone kolory, według specyfikacji nadające się do zdjęć pejzaży i
natury

– ASTIA / stonowane zdjęcia, kolory są nieco wyblakłe, kontrasty słabsze
– CZARNO-BIAŁE

– H-Tone –  pozwala  na  zmianę  wartości  światła  i  ilości  widzianych  szczegółów w jasnych  partiach
zdjęcia, do wyboru mamy zakres: -2, -1, 0, +1, +2

– S-Tone – pozwala na zmianę wartości światła i ilości widzianych szczegółów w ciemnych partiach
zdjęcia, do wyboru mamy zakres: -2, -1, 0, +1, +2

– COLOR – pozwala na zmianę wartości nasyceń barw, do wyboru mamy zakres: -2, -1, 0, +1, +2
– SHARP – pozwala na zmianę ostrości konturów, ich wyostrzenia lub zmiękczenie, do wyboru mamy

zakres: -2, -1, 0, +1, +2
– SAMOWYZWALACZ – model umożliwia ustawienia samowyzwalacza migawki w zakresie:

– OFF (wyłączony)
– 2 sekundy
– 10 sekundy

– TRYB STABILIZACJI OBRAZU – tryb umożliwiający zmianę stosowanego mechanizmu stabilizacji
obrazu, do wyboru mamy: 

– ciągła stabilizacja

ciągła stabilizacja + RUCH – aparat w tym trybie stabilizacji będzie automatycznie regulował czas otwarcia
migawki,  oraz zmieniać wielkość ISO w zależności  od typu rejestrowanego obiektu,  oraz ruchów samego
aparatu, zmierzając zniesienia tych ruchów

– robienie zdjęć + RUCH – zasada działania jak w trybie powyższym, z tą różnicą że stabilizacja
rozpoczyna działanie tylko wówczas gdy migawka aparatu jest wciśnięta do połowy, oraz w
chwili  jej  wyzwoleniaLAMPA  BŁYSKOWA –  zmiana  trybu  pracy  wbudowanej  lampy
błyskowej: 

AUTO – tryb w pełni automatyczny, aparat sam dobiera siłę i czas błysku
– WYMUSZONY – błysk wymuszony, lampa będzie reagować (błyskać) za każdym razem

SLOW – synchronizacja z długim czasem naświetlniaREAR – synchronizacja na tylną kurtynkę / lampa błyśnie
tuż przed zamknięciem migawki

– C – tryb  umożliwiający  podpięcie  (na  gorącą  stopkę)  i  synchronizację  z  zewnętrzną  lampą
błyskową

– PODŚWIETLNIE LCD – funkcja umożliwiająca zmianę siły podświetlanie ekranu LCD, do wyboru
mamy zakres od +5 do -5 w skoku o 1

Jak więc widzimy funkcja „Q” (quick start) udostępnia nam w miarę szybki dostęp do sporej ilości kluczowych
parametrów ekspozycji, z pewnością jest to dobre rozwiązanie, w tej wymagającej komfortu sytuacji, acz mimo
wszystko taka praca wymaga nieco więcej „klikania” niż w przypadku przycisków funkcyjnych na korpusie, tu
rzeczywiście odczuwam ich brak, w szczególności dotyczy to szybkiej zmiany trybu pracy autofokusu, która to
ma często kluczowe znacznie dla zdjęcia... tym nie mniej trudno mi wyobrazić sobie by dało się gdzieś jeszcze
upchać i to w sposób zapewniający ergonomiczną obsługę, dodatkowe przyciski, podsumowując jest to więc
optymalny kompromis wynikający z wielkości body.

Menu...
Jedną  z  dość  nielicznych  rzeczy  krytykowanych  w  przypadku  aparatu  FujiFilm  X-M1  jest  jego  MENU,
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oponenci  twierdzą  że  jest  ono  zawiłe  i  trudne  do  opanowania...  rzeczywiście  jest  ono  rozbudowane  i  w
niektórych trybach wielopoziomowe, lecz nie mogę się zgodzić z tak negatywną opinią. W dużym stopniu
wynika ona z doświadczeń samych krytykujących osób, zapewne osoby przyzwyczajone do układu menu w
lustrzankach Nikona, czy Canona, będą czuły się nieco zagubione, lecz zjawisko takie działa w dwie strony, ja
sam gdy użytkowałem lustrzanki Nikona miałem dokładnie taki sam problem, wszystko wydaje mi się nazbyt
głęboko w menu ukryte, nieintuicyjnie poukładane i zbyt rozrzucone. Jak więc widać zawsze jest to przede
wszystkim  kwestia  własnych  doświadczeń  jakie  nabyliśmy  w  trakcie  użytkowania  innych  aparatów
fotograficznych. 

Menu aparatu X-M1 jest zbliżone pod względem funkcjonalności do jego poprzednika FujiFilm Hs20 EXR, jak
i  całej  linii  Hs,  oraz  serii  X  FujiFilm.  Występują  tu  oczywiście  pewne  zmiany,  przetasowania,  często
wynikające z dodania, lub ujęcia danych funkcji,  generalnie jednak dla osoby mającej wcześniej  kontakt z
zaawansowanymi  aparatami  marki  FujiFilm,  odnalezienie  się  w  nim  nie  powinno  nastręczać  większych
trudności. Jedyne do czego mógłbym zgłaszać zastrzeżenia to do braku rozszerzonych podpowiedzi, znanych
choćby  z  modeli  serii  Hs,  doprawdy,  szczególnie  dla  użytkownika  mającego  po  raz  pierwszy  kontakt  z
aparatem FujiFilm, trudno od razu spamiętać znaczenia wszystkich piktogramów, tu mogło być nieco lepiej...
Samą  jednak  funkcjonalność  menu  oceniam  na  plus,  jest  ono  pogrupowane  w  5  ekranów  funkcyjnych,
umożliwiających dostęp do wszystkich trybów pracy aparatu, oraz 3 ekrany umożliwiające dostęp do menu
ustawień aparatu jak język, łączność bezprzewodowa, godzina, data, etc... 

Menu aparatu FUJIFILM X-M1 składa się z 5 głównych, wielopoziomowych ekranów, dających dostęp do wszystkich funkcji fotograficznych, 
oraz trzech ekranów umożliwiających dostęp do funkcji konfiguracyjnych.

Procesor, dynamika obrazu, budowa matrycy...
Jak już było poruszane w artykule największą z zalet  modelu X-M1 jak i  innych zaawansowanych modeli
aparatów firmy FujiFilm jest  typ  jego matrycy,  a  raczej  jej  budowa,  zapewniająca  niezrównaną dynamikę
obrazu.  W przypadku  rzeczowego  modelu  X-M1 zalet  jest  więcej,  najpierwszą  z  nich  jest  rzadka  wśród
bezlusterkowców matryca w pełnym rozmiarze APS-C tutaj: 23.6mm x 15.6mm. Jest to matryca typu CMOS, o
rozdzielczości 16.3 Mpx,  należąca do linii FujiFilm X-Trans, ich cechą charakterystyczną jest brak optycznego
filtra dolnoprzepustowego (OLPF). 

Najważniejszym atutem aparatu FUJIFILM X-M1 jest jego serce – matryca wielkości formatu APS-C znanego z lustrzanek 23,6mm x 16,6mm, jest to unikatowa matryca  CMOS o niezrównanej dynamice obrazu firmy FUJIFILM
należąca do linii „X-Trans” pozbawiona optycznego filtra dolnoprzepustowego (OLPF).  Matryca ta zdolna jest do rejestrowania szczegółów w cieniach i świetle tam gdzie inne aparaty widzą już tylko białe, lub czarne obszary.

Filtry  OLPF  wykorzystywane  są  w  tradycyjnych  matrycach  by  ograniczyć  występowanie  prążków  mory,
jednak  odbywa się  to  kosztem rozdzielczości.  Stąd  ich  wyeliminowanie  pozwala  na  przechwycenie  przez
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matrycę światła nieprzefiltrowanego z obiektywu, a to z kolei umożliwia rejestrację obrazu o znacznie większej
dynamice  i  szczegółowości  od  matryc  tradycyjnych.  Potwierdzają  to  niezależne  testy  różnych  fachowych
portali. 

Ze swojej strony dodam że podobnej budowy są matryce EXR, występujące w serii mega-zoomów Hs, w tym
włącznie  z  moim  leciwym  FujiFilm  FinePix  Hs20  EXR  i  przez  lata,  przez  tysiące  wykonanych  zdjęć,
udowadniała  ona  swoją  skuteczność.  Matryca  aparatu  X-M1  pozostaje  pod  kontrolą  szybkiego  i
zaawansowanego technologicznie procesora obrazu drugiej  generacji  EXR II (w aparacie  Hs20 był  starszy
procesor  EXR  I).  Tandem  tak  zbudowanej  matrycy,  z  szybkim  i  wydajnym  procesorem  obrazu  tworzy
doskonałe narzędzie do fotografowania w każdych warunkach oświetleniowych.

Aparat oferuje duży zakres dynamiki obrazu, który można modyfikować w sposób manualny, ustawiając na
„sztywno” jego wartość, lub zdając się na automatykę modelu, która sprawdza się w większości sytuacji bez
zastrzeżeń. Do dyspozycji mamy zakres DR (dynamiki obrazu): 100, 200, 400, przy czym bym ustawić wartość
najwyższą wymagane jest ustawienie ISO w trybie automatycznym, lub manualnym powyżej 800. Osobiście
jestem  fanem  zdjęć  HDR,  co  poniekąd  tłumaczy  moje  upodobanie  dla  matryc  FujiFilm  oferującym
niezrównaną  dynamikę  obrazu,  aparat  X-M1 z  tak  szerokim zakresem możliwego  dopasowania  dynamiki
zdjęcia  sprawia  że  w  niektórych  sytuacjach  właściwie  bezcelowe  stało  się  wykonywania  serii  zdjęć  dla
wywołania ich w programie do fotografii HDR, gdyż efekt z pojedynczego, rejestrowanego aparatem zdjęcia
nie wiele odbiegał od tego składającego z kilku ujęć... było to dla mnie niemałym zdziwieniem, co jednak
potwierdziłem empirycznie podczas zdjęć w terenie. 

Również  FujiFilm  Hs20  dysponował  identycznym zakresem dynamiki  i  metodą  jego  regulacji,  jednak  ze
względu na względnie malutką matrycę (względnie – ponieważ w świecie kompaktów, gdzie królują matryce
1/2,3” rozmiar 1/2” był istotną różnicą dla jakości zdjęcia) zakres DR powyżej 200 skutkował już znacznym
pogorszeniem  i  zaszumieniem  zdjęcia,  stąd  był  mało  użytecznym  dodatkiem...  w  przypadku  X-M1
wyposażonym w matrycę APS-C nie ma takiego niebezpieczeństwa, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał
DR. 

Matryca - szumy...
Czas  na  nieco  praktycznych  testów,  ukazujących  możliwości  matrycy  pod  kątem  jakże  istotnej  cechy  –
generowanych  szumów  wraz  ze  wzrostem  wartości  ISO.  Parametr  ten  równocześnie  jest  wielką  zaletą  i
przekleństwem matryc cyfrowych – sprzymierzeńcem w lustrzankach, oraz bezlusterkowcach, oraz źródłem
frustracji w przypadku aparatów kompaktowych o malutkich matrycach, gdzie jego wykorzystywanie prowadzi
do olbrzymiego zaszumieniem zdjęć. 

Problem  ten  oczywiście  nie  powinien,  przynajmniej  w  teorii,  dotyczyć  modelu  X-M1,  wyposażonego  w
matrycę w rozmiarze APS-C. Aparat  umożliwia operowanie zakresem wartości ISO w trybie manualnym od
100 do aż 25600, oraz automatycznym od 400 do 6400. To oczywiście wyłącznie suche liczby, nijak mające się
do realnych efektów pracy.  Stąd eksperymentując w warunkach domowych,  przeprowadziłem testy w celu
zweryfikowania możliwości modelu. 

Testy wykonałem w trybach manualnych nastaw wartości ISO, z wykorzystaniem obiektywu standardowego
16-50mm, podążając przez wszystkie dostępne wartości, od 100 do najwyższej wartości ISO = 25 600. Poniżej
znajdziecie wybrane zdjęcia z tego testu, wszystkie wykonano w trybie „P” z automatycznym doborem czasu i
przysłony, w takich samych warunkach oświetleniowych i odległości od fotografowanego elementu. Aby lepiej
uwidocznić  efekt  wpływu  wysokości  ISO  na  ziarno  zdjęć,  obok  kolejnych  fotografii,  zamieszczono  ich
fragmenty dla danego ustawienia. 
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Jednym z atutów dużej matrycy w formacie APS-C są małe szumy własne, tutaj kolejne ujęcia z gradacją parametru ISO – po lewej zdjęcie całej kompozycji, po prawej jego wycinek – ISO 100 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 320 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 500 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 640 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

 20   „FujiFilm X-M1 mały aparat z wielkim sercem...”                                                                                                                      CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



ISO 800 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 1000 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 1250 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 1600 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm
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ISO 2000 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 3200 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 4000 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 5000 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm
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ISO 6400 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 12800 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

ISO 25 600 / F=5,6 / ogniskowa = 42mm

Oczywiście  najważniejszym  testem  praktycznym  jest  fotografia  w  terenie,  tudzież  w  warunkach
późnowieczornych i nocnych, z minimalną ilością dostępnego światła. W każdym z tych testów aparat FujiFilm
X-M1 z matrycą X-Trans o formacie pełnego APS-C wyszedł obronna ręką. Model bez żadnego uszczerbku
radzi sobie z wartością ISO = 3200, bez znaczącego uszczerbku dla ostrości i jakości zdjęcia dla ISO = 6400, za
użyteczną należy uznać też wartość 12 800, dopiero w skrajnej wartości wynoszącej ISO = 25 600 ziarno
zaczyna być ewidentne, pojawiają się barwne cętki i spora utrata ostrości. 

Podsumowując bezpiecznym zakresem pracy jest przedział ISO do 6400, a w razie konieczności można sięgnąć
też awaryjnie po wartość 12 800. Doprawdy jest to wynik bardzo dobry, właściwy dla lustrzanek z średniej i
wyższej  półki,  po  raz  kolejny  więc  firma  FujiFillm  udowadnia  rewelacyjne  właściwości  swoich
zaawansowanych matryc. 
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ISO 100 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

ISO 400 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

ISO 800 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm
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ISO 1250 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

ISO 2000 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

ISO 3200 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

 25   „FujiFilm X-M1 mały aparat z wielkim sercem...”                                                                                                                      CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



ISO 6400 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

ISO 12800 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

ISO 25 600 / F=5,6 / ogniskowa = 50mm

Akcesoria i zmiana funkcjonalności aparatu...
Jak w przypadku większości zaawansowanych aparatów fotograficznych tak i w przypadku modelu FujiFilm
X-M1 można rozbudować jego funkcjonalność o dołączane, zewnętrze akcesoria. W jego przypadku ma to
również znaczenie pod kątem samego komfortu użytkowania zważając na niewielkie body.  Sam producent
przewidział  ten  problem,  dotyczący szczególnie  osób o większych dłoniach,  projektując do modelu X-M1
zewnętrzny grip. Gadżet ten przykręcany jest do aparatu przez mocowanie gorącej stopki głowicy statywu,
której wyjście zastąpi sam grip w nie wyposażony. Ciekawostką jest że producent już na etapie projektowania
body X-M1 przewidział to akcesorium, jako że w dolnej części obudowy dodano specjalny rowek, w który
wchodzi trzpień dołączonego gripu, co skutecznie przeciwdziała ruchom bocznym gadżetu. 
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Wśród dostępnych akcesoriów dla aparatu FUJIFILM X-M1 jest dołączony grip FUJIFILM HG-XM1, producent przewidział współpracę z body X-M1 już na etapie projektu, dodając w dolnej części korpusu wypustkę
w którą wpasowuje się bolec gripu przeciwdziałający ruchom bocznym.

Oryginalny dołączony grip marki FujiFilm – HG-XM1, kosztuje od 129 do nawet... 200zł (!) co standardowo
dla tej klasy gadżetu jest skandaliczną ceną... doprawdy przecież wykonanie tak prostego gadżetu, w nakładzie
przemysłowym to  dosłownie  grosze,  nawet  uwzględniając  koszt  transportu,  gaż,  marketingu,  nadal  jest  to
trudno akceptowalna kwota. Nie jest to oczywiście li tylko cecha gadżetów marki FujiFilm, ale standardowa
procedura dużych koncertów,  windujących ceny w imię loga marki...  trzeba jednak też uczciwie dodać że
akcesoria FujiFilm, bez względu czy to drobne rozszerzające możliwości aparatu na nowe, czy to obiektywy są
droższe  od  innych  marek,  wszystko  to  jednak  nadal  nie  usprawiedliwia  tak  ekstremalnej  ceny.  Sama
funkcjonalność  oryginalnego  gripu  HG-XM1 jest  nie  do  końca  przemyślana,  tak  poprawia  on  ergonomię,
sprawia że chwyt jest  pewniejszy i wygodniejszy,  jednak po założeniu gripu tracimy możliwość szybkiego
dostępu do slotu kart pamięci i akumulatora... a wystarczyło przecież dodanie stosownego otworu, lub klapki. 

Szczęśliwie w sukurs, tam gdzie pojawiają się skandaliczne ceny markowych akcesoriów, powstaje nisze w
rynku, natychmiast zapełniana przez... chińskich producentów. Tak więc znów na wielokrotnie omawianej na
łamach strony chińskiej platformie handlowej – AliExpress dostępne zamienniki o zmodyfikowanej konstrukcji
pod nazwą kodową LB-XM1 za kwotę od 15,18$, czyli około 57zł (dla ceny dolara US 3,75zł), co stanowi
ułamek  ceny  oryginału.  Jak  zauważyłem  chińscy  projektanci  nie  tylko  wykonali  kopię,  lecz  mocno
zmodyfikowali konstrukcję gripu. 

Tam gdzie producenci za swoja markowe akcesoria dyktują skandaliczne ceny powstaje próżnia wypełniana przez tanich producentów, tudzież z Chin. Na chińskiej platformie handlowej AliExpress można zakupić wiele
zamiennych akcesoriów za ułamek ceny oryginałów, tutaj zamienny grip LB-XM1, który nie tylko w pełni zastępuje produkt FUJIFILM, ale pod pewnymi względami go wyprzedzą, oferując łatwy dostęp do klapki akumulatora, bez

konieczności ściągania gripu, a sam rant i dołączana boczna część, umożliwia wykorzystanie go jako stopki do statywu. Wadą modelu jest brak jakiejkolwiek okładziny powodującej ślizganie się pod palcami wykonanego z
metalu gripu. 

Został on wykonany w całości z wysokiej jakości aluminium, malowanego proszkowo na czarno. Sam profil i
wielkość gripu jest znacznie większa od oryginału FujiFilm, co sprawia że trzyma się go o wiele wygodniej.
Rozwiązano również kwestię pozostawianą bez rozwiązania przez FujiFilm – dół gripu LB-XM1 ma budowę
ramową,  otwartą,  umożliwiając  swobodny  dostęp  do  klapki  akumulatora  i  kart  pamięci.  Mało  tego
wykorzystano grip to stworzenia uniwersalnej „gorącej stopki”, dolne krawędzie wyprofilowano tak by mógł
on  być  stosowany zamiast  niej,  umożliwiając  wpięcie  aparatu  bezpośrednio  do  głowicy statywu.  Dodano
również odkręcaną boczną stopkę, pozwalającą na zapinanie aparatu do głowicy w pozycji pionowej. Można
oczywiście  dokręcić  również i  stopkę głowicy,  gwint  do tego przeznaczony przesunięto do osi  obiektywu.
Pomimo oczywistych zalet i to rozwiązanie ma pewną wadę, jest nią brak jakiejkolwiek osłony na płaszczyźnie
gripu,  tudzież  gumy,  czy  skóry,  przez  co  rękojeść,  wykonana  z  metalu,  ma  tendencję  do  ślizgania  się  w
dłoniach.  Mimo jednak tego mankamentu grip taki  znacząco rozszerza funkcjonalność aparatu za znacznie
mniejszą cenę. 
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Zamienny grip LB-XM1 można już kupić na chińskiej platformie AliExpress za około 55 – 60zł

Grip LB-XM1 umożliwia bardzo łatwy, bez konieczności ściągania, dostęp do kart pamięci i akumulatorka, wyposażono go również w gwint statywowy (1/4”) co ciekawe w przeciwieństwie do gwintu na body, ulokowanego
faktycznie w osi aparatu.

Pewną  cechą  przypisaną  li  tylko  bezlusterkowcą,  w  tym szczególnie  nawiązującym stylistką  do  dawnych
aparatów,  jak  cała  seria  „X”  marki  FujiFilm  jest  również  silnie  zakorzeniony  w  dawnych  akcesoriach  –
skórzany pokrowiec, połączony z aparatem za pomocą standardowej śruby wchodzącej w gwint dla głowicy.
Futerały takie z całą pewnością nie tylko są eleganckie, ale znacząco podnoszą bezpieczeństwo sprzętu. Marka
FujiFilm poszła tu o krok dalej i stworzyła alternatywę dla gripu z tworzywa HG-XM1, oferując takowy z
profilowanej skóry, oraz częściowo tworzywa, całość integrowana jak wymienione wyżej, można połączyć za
pomocą kapsli  na  bokach z  górną pokrywą futerału  (dostępne tylko  modele  zamienne o czym niżej),  lub
użytkować samodzielnie, oczywiście grip (futerał) taki wyposażono we własny gwint, zastępujący ten zajęty w
body aparatu. Oryginalny grip tego typu, marki FujiFilm występuję pod nazwą kodową BLC-XM1 i niestety
standardowo nie należy do tanich, jego koszt to wydatek rzędu od 199zł do 249zł (info na dzień 19.10.2015 –
www.ceneo.pl) 

Drugim z udostępnianych przez firmę FUJIFILM typów gripów / uchwytów do modelu X-M1 jest wykonany ze skóry, w retro stylu, grip BLC-XM1, 
również on jest niezwykle drogi jak na tak niewielkie akcesorium, jego cena może wynosić nawet 249zł...

Znów na szczęście dla nas, w powstałą niszę wpasowali się szybko Chińscy producenci oferując bardzo szeroki
wybór tego typu rozwiązań, oddzielnych grip-ów, oraz łączonych z pokrowcem, dostępnych w kilku kolorach,
oczywiście  również  standardowo  ich  cena  stanowi  ułamek  kwoty  ceny  samego  gripu  marki  FujiFilm.
Ciekawostką jest że niektóre modele zamiennych grip-ów ze skóry dla aparatu X-M1 zostały wyposażone w
dopinaną  do  bocznych  kapski  skórzaną  osłonkę  ekranu  LCD.  Posiadają  one  również  otwierane  klapki
umożliwiające łatwy dostęp do slotu akumulatora i kart pamięci. 
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W sukurs wysokiej cenie oryginału, znów przychodzą Chińscy producenci, oferujący zamiennik dla gripu FUJIFILM BLC-XM1, za ułamek jego ceny, gdyż możliwe jest jego nabycie już za niecałe 40zł (około 10$)
co ciekawe Chińscy projektanci poszli tu dalej i dołożyli łatwo otwieraną / zdejmowalną, zaślepkę chroniącą ekran LCD.

Trzeba  tu  jednak prócz  zalet  powyższego rozwiązania  powiedzieć  i  o  jego wadach.  Jest  nią  ograniczenie
możliwości  zmiany obiektywu...  o  ile  nie  ma  kłopotu  w  korzystaniu  z  założonym futerałem z  obiektywu
standardowego 16-55mm, o tyle już po zmianie na teleobiektyw 50-230mm nie będziemy w stanie go zapiać...
być może właśnie dlatego samo FujiFilm nie proponuje takiego zestawu, ograniczają się tylko do gripu BLC-
XM1. Stąd przed jego zakupem w wersji rozszerzonej o górną część warto się zastanowić nad sensem takiego
rozwiązania... 

Innego typu akcesorium, świetnie wkomponowującym się w ogólną stylistykę aparatu FUJIFILM X—M1 jest skórzany, retro futerał. Jest on dostępny w czterech wariantach kolorystycznych. 

– przykładowe ceny chińskich  odpowiedników dla  gripu BLC-XM1 na platformie  AliExpress  /  koszt
około 10$ = 37,50zł* / strona aukcji>>

– przykładowe ceny chińskich futerałów ze skóry dla aparatu FujiFilm X-M1 na platformie AliExpress /
kosztu od około 10$ (37,50*) wzwyż... / strona aukcji>>

Wadą rozwiązania jest fakt że nie współpracuje on z obiektywami większymi od podstawowego 16-50mm...

Oprócz gripu do dyspozycji użytkownika FujiFilm oddaje zewnętrzną lampę błyskową, oraz wężyk spustowy.
Lampą przygotowaną dla aparatu X-M1 jest model EF-X20 o liczbie przewodniej 20, jej cena to koszt od 675
do 779zł (info na dzień 19.10.2015 www.cenego.pl), jak więc widać, w szczególności biorąc pod uwagę jej
średnią raczej moc światła, cena jest bardzo wysoka... nie jest to jednak jedyna pasująca do modelu X-M1
lampa błyskowa firmy FujiFilm, aparat współpracuje również z innymi lampami tego producenta w tym: 

– FujiFilm EF-20 / liczba przewodnia 20 / cena od 336zł do 579zł (info na dzień 19.10.2015 
www.cenego.pl)

– FujiFilm EF-42 / liczba przewodnia 42 / cena od 587zł do 849zł (info na dzień 19.10.2015 
www.cene  go.  pl)
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Dedykowaną lampa zewnętrzna do aparatu FUJIFILM X-M1 jest model EF-X20 o liczbie przewodniej 20, lampa ta jest jednak bardzo droga i może ona osiągać cenę nawet 780 zł.

Do dyspozycji mamy więc trzy modele lamp, w tym dwie niewielkie lampy „kieszonkowe” o średniej mocy
światła,  z  dość  zbliżonymi  parametrami  technicznymi,  oraz  trzecią  o  wyglądzie  i  budowie  typowej  dla
pełnowymiarowych lamp zewnętrznych, z jasnością do 42, ceny lamp jak widzimy mogą mocno się wahać,
przy czym najkorzystniejszy stosunek efektywności do ceny przypada dla modelu EF-42. 

Z aparatem FUJIFILM X-M1 współpracują też starsze lamy tego producenta w tym model EF-20 (po lewej) o podobnej światłosile, 
oraz EF-42 o dwukrotnie wyższej liczbie przewodniej wynoszącej 42, a równocześnie będącej najtańszą z nich

Również i tu do dyspozycji  mamy lampy zamienne, dostępne choćby na platformie AliExpress, generalnie
trzeba  tu  zachować  jednak  daleko  idącą  ostrożność,  bywa  problematyczna  zgodność  danej  lampy  z
oprogramowaniem aparatu FujiFilm X-M1, pomimo że sprzedawcy twierdzą że będzie pełna.  Wśród lamp
określanych jako pasujące do aparatu X-M1 są modele: 

Również w przypadku zewnętrznych lamp błyskowych można znaleźć wiele tanich zamienników, dostępnych choćby na platformie AliExpress, jedną z takich alternatyw jest lampa MEIKE MK320 która przy tych samych
rozmiarach jak lampa FUJIFILM EF-X20 oferuje o 50% większą liczbę przewodnią wynosząca 32.

– Meike MK320 – liczba przewodnia 32 / TTL – tak / ruchoma głowica – tak / cena na AliExpress od 72$ 
do 80$ czyli od około 270zł do 300zł* / średnia cena w Polsce: 412zł (info portal allegro) / przykładowe
aukcje na AliExpress >>

– Triopo TR-950 – liczba przewodnia 35 / TTL – tak / ruchoma głowica – tak / cena na AliExpress od 37$
do 50$ czyli od około 138,75zł do187,50zł* / przykładowa strona aukcji>>

– Speedlite JY610 II – liczba przewodnia 27 / TTL – tak / ruchoma głowica – nie (ruchomy sam reflektor)
/ cena na AliExpress od 24$ do 35$ czyli od około 90zł do131,25zł* (uwagi – zgodność nie 
potwierdzona, według opisów jest to lampa uniwersalna) / przykładowa strona aukcji>>
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Kolejną z lamp mogących zastąpić lampy FUJIFILM tudzież model EF-42 jest lampa znanej firmy TRIOPO model TR-950 o nieco niższej liczbie przewodniej równej 35, kupując jednak zamienną lampę należy liczyć się z ryzykiem
nie pełnej zgodności z oprogramowaniem aparatu, stąd zawsze warto przed zakupem dobrze sprawdzić jej faktyczną zgodność z modelem FUJIFILM X-M1.

Powyższa lista lamp nie wyczerpuje oczywiście wszystkich dostępnych wariantów, jak więc widać jest w czym
wybierać,  a  cena  bywa  ułamkiem ceny oryginalnych  lamp FujiFilm,  równocześnie  przewyższając  choćby
dedykowany do aparatu X-M1 lampę EF-X20 pod względem liczny przewodniej, oraz tak ważnych funkcji jak
obrotowa głowica,  pozwalająca  pracować  ze  światłem odbitym.  Warto  więc  wziąć  pod uwagę ich  wybór,
pamiętając  jednak  o  problematycznej  zgodności,  którą  zawsze  należy  potwierdzić  przynajmniej  w  kilku
źródłach. 

Najtańsza ze znalezionych przeze mnie lamp zastępczych dla aparatu X-M1, wyglądem i rozmiarami wiernie naśladująca ich modele (EF-X20 i EF-20) jest model Speedlite JY610 II o światłosile niewiele wyższej od
kieszonkowych lamp FUJIFILM równą 27, można ją już zakupić za około 90zł, brak jednak informacji o jej pełnej zgodności z body X-M1...

Do kolejnych istotnych z punktu widzenia użytkowania gadżetów rozszerzających możliwości aparatu, należą z
pewnością  wężyki  spustowe.  W miejscu  tym  pozwolę  sobie  na  pewną  uwagę,  gdyż  nie  mogę  wyjść  ze
zdziwienia że z taką konsekwencją,  od lat  w stajni FujiFilm nie ma dedykowanego pilota, rozbudowanego
interwałometru, czy to obsługiwanego drogą radiową, czy przez przewód, zadziwia to tym bardziej że jest to
jeden z najważniejszych gadżetów mających wpływ na możliwości fotograficzne po samym aparacie... tym nie
mniej firma go nie oferuje, a jedyny wężyk spustowy jaki FujiFilm sprzedaje to wciąż ten sam, prosty model
udostępniający tylko funkcję zwolnienia migawki, oraz trybu „bulb”, jest to model RR-90, który można nabyć
za około od 99zł do 159zł (info na dzień 19.10.2015 www.ceneo.pl), co znów jest kwotą niedorzeczną zważając
na  jego  ograniczoną  funkcjonalność.  

Wężyk ma jednak swoich zastępców, dostępnych zarówno w kraju (choć to i tak modele sprowadzone z Chin)
oraz  na  platformie  AliExpress.  Wśród  wężyków  zamiennych  panuje  jeszcze  większa  różnorodność  niż  w
przypadku lamp błyskowych, dostępnych jest kilkanaście różnych jego wariantów, od najprostszych modeli,
wiernie  naśladujących produkt  FujiFilm,  po rozbudowane interwałometry sterowane drogą radiową i  przez
klasyczny  przewód.  Podobnie  jak  w  przypadku  lamp  i  tu  wskazana  jest  ostrożność,  gdyż  istnieje  duże
prawdopodobieństwo że dany pilot  nie będzie w pełni kompatybilny z modelem X-M1. Wśród dostępnych
modeli znajdziemy między innymi: 

– model zastępujące RR-90 / AliExpress / cena od 8,5$ do 12$ - około 32 do 45zł* / strona z ofertami>>
– rozbudowane piloty / interwałometry / przewodowe / AliExpress / cena od 19 do 20$ - około 71,25zł do 

75zł / strona z ofertami>>
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 Poważnym brakiem w ofercie akcesoriów do aparatów nie tylko marki FUJIFILM ale i wielu innych jest brak rozbudowanych pilotów sterujących parametrami ekspozycji, jak i interwałometrów, niedopatrzenie do skrzętnie
wykorzystali Chińscy producenci, jednak podobnie jak w przypadku lamp, tak i tu zgodność z danym aparatem, tutaj FUJIFILM X-M1 bywa mocno dyskusyjna... szkoda gdyż jest to nader ważna część fotograficznego

ekwipunku, mająca walny wpływ na komfort pracy i możliwości warsztatowe... sam zakupiłem (zdjęcia na dole) model firmy YouPro YP-880 który pomimo zapewnień sprzedawcy nie współpracuje w pełni z omawianym
aparatem, obsługując jedynie poprawnie migawkę, bez funkcji interwałometru.

Na koniec tej części warto wspomnieć również o mniej oczywistym dodatku, jakim jest pasek na szyję. Mniej
oczywistym  jako  że  kupując  aparat  otrzymujemy  go  w  zestawie,  jednak  pomimo  atrakcyjnego  wyglądu,
ponownie  odwołującego  się  do  przeszłości  i  pozostającego  w  zgodzie  z  designem  aparatu,  trudno  jest
powiedzieć o nim by był wygodny. Wykonano go z paska syntetycznej skóry o szerokości 2cm, na którym
zamieszczono nazwę marki,  szkopuł  w tym że rant paska o grubości około 3mm, nie jest  zaokrąglony co
skutkuje  nieprzyjemnym  drapaniem  po  skórze  szyi.  Ten  jednak  mankament  na  szczęście  bardzo  łatwo
wyeliminować, zastępując pasek firmowy, jednym z dziesiątek dostępnych, w tym również dedykowanych do
aparatu X-M1 pasków, które można nabyć zarówno na platformie AliExpress, jak i allegro. Celowo pomijam tu
sklepy czy to internetowe, czy stacjonarne, gdyż zazwyczaj są to te same produkty które możemy kupić w
Chinach, za ich zwielokrotnioną cenę. 

– przykładowe aukcje na platformie AliExpress z paskami do aparatów>>

Jak widać z powyższego zestawienia pomimo że markowe rozwiązania dla aparatu FujiFilm X-M1 są dość
drogie istnieje na szczęście mnóstwo ich tanich zamienników, w tym niektóre radykalnie podnoszące komfort
użytkowy,  a  i  przewyższające  parametrami  technicznymi  oryginały,  jak  choćby  w  przypadku  lamp
błyskowych, czy futerałów ze skóry... decydując się jednak na ich wybór, raz jeszcze powtórzę że wskazane jest
zachowanie dużej ostrożności, gdyż nie wszystkie z nich są w pełni kompatybilne z omawianym aparatem. 

Jednym z akcesoriów które warto wymienić z oryginalnego na zamienne jest pasek na szyję. Oryginalny dedykowany do aparatu FUJIFILM X-M1 wykonany jest ze skóry (zdjęcie po prawej) którego brzegi nie zostały w żaden
sposób zaokrąglone, w wyniku czego jest on mało komfortowy w przypadku kontaktu ze skórą, choć trudno mu odmówić dobrego stylu... lepszym rozwiązaniem wydają się być neoprenowe, o standardowej szerokości paski,

które można kupić za kilka dolarów na platformie AliExpress, w tym paski dedykowane do modeli FUJIFILM jak ten który sam zakupiłem i użytkuję (zdjęcia po lewej) wybór wśród modeli jest tu naprawdę olbrzymi, paski
dostępne są w różnych kolorach, szerokościach, wykonane ze skóry, tworzyw, jak i dzianin...
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 Wiele osób nie wyobraża sobie kadrowania przez ekran LCD i dla nich pomyślano o akcesorium pozwalającym na pracę przez wizjer, są nimi doczepiane muszle oczne na ekran, niektóre na taśmie magnetycznej, inne przez
dołączoną stopkę zakładaną na gwint statywowy, jeszcze inne montowane wprost na sanki gorącej stopki, acz dodać tu trzeba że w przeciwieństwo do modeli aparatów innych producentów nie ma wizjera ani marki FUJIFILM,

ani zamiennego mogącego w pełni współpracować z body aparatu tak by stać się w pełni tego znaczenia wizjerem optycznym, są to tylko soczewki optyczne nie przenoszące danych ekspozycji.

 Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwych akcesoriów do aparatu FUJIFILM X-M1, są to tylko wybrane przykłady, ostatnim z takich ciekawszych jest dedykowana do niego wodoszczelna obudowa
pozwalająca na korzystanie z aparatu pod wodą, również tą obudowę można zakupić na Chińskiej platformie AliExpress. 

AF – tryby pracy, szybkość aparatu i zdjęcia seryjne
Model oferuje jak na tej klasy aparat przystało rozbudowane możliwości ostrzenia obrazu, również pod tym
względem możliwościami dorównuje lustrzankom. Wszystkie z trybów działają bez zarzutu, wbrew opiniom z
jakimi spotkałem się  w sieci,  autofokus  jest  bardzo celny i  szybki.  Szerzej  temat  ten omówiono w sekcji
opisującej wrażenia z testów terenowych. 

wybór trybu ostrości autofokusu (AF): 
• MF  /  ręczny  tryb  ustawienia  ostrości  za  pomocą  pierścienia  na  obiektywie  z  funkcją  podglądu

ostrzonego punktu, uruchomianej przez wciśnięcie w dół kółka funkcyjnego na tylnym panelu
• Multi AF / wielopunktowy – aparat w trybie tym po wciśnięciu migawki do połowy analizuje kadr i

wyszukuje  obiekty  o  wysokim kontraście  w  pobliży  centrum kadru  i  wybiera  automatycznie  pole
ostrości.

• Ciągły  AF /  aparat  w sposób  ciągły  prowadzi  pomiar  pól  ostrości  aż  do  chwil  wciśnięcia  spustu
migawki do połowy.

• Strefa / aparat ostrzy obraz w wybranej strefie – model udostępnia 49 pól wyboru, można również
modyfikować samą wielkość ramki ostrości, tak by obejmowała ona kilka pól jednocześnie – funkcja ta
obsługiwana jest za pomocą dodatkowego pokrętła funkcyjnego z tyłu korpusu aparatu.

• Śledzący / tryb o szerokim możliwym potencjale zastosowań, od rejestracji szybko poruszających się
zwierząt, dzieci, po sport. W trybie tym należy skierować aparat na wybrany cel, tak by znalazł się w
polu ostrości, po czym wciskamy wybierak w lewo (przycisk krzyżakowy z tyłu korpusu), a aparat
rozpocznie automatyczne śledzenie obiektu, o czym będzie informować przemieszczająca się za nim
ramka ostrości. Śledzenie ustaje w chwili wciśnięcia migawki. 

Szybkość aparatu...
I  na  tym  polu  aparat  FujiFilm  X-M1 potrafi  zachwycić.  Jest  on  doprawdy szybki,  ze  stanu  uśpienia  do
gotowości po włączeniu zasilania, aparat przechodzi w zaledwie około 1 sekundy. To nie wszystko, model po
wyłączeniu nie odcina całkowicie zasilania, lecz przechodzi w stan „hibernacji” trwającej według specyfikacji
do 24 minut. Przejście z tego stanu do gotowości wykonania zdjęcia zajmuje X-M1 zaledwie... 0,5 sekundy. W
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praktyce tryb ten wydatnie przyspiesza pracę, gdy wykonujemy kolejne po sobie ujęcia, na jakimś wydarzeniu,
czy podczas wypadu w plener. Przydaje się tez w fotografii przyrodniczej gdzie czas reakcji akurat ma ogromne
znaczenie. 

Zdjęcia seryjne...
Jak przystało na aparat wyposażony w zaawansowany procesor obrazu, model oferuje prócz szybkiej pracy z
pojedynczymi ujęciami,  szybkie rejestrowanie serii  zdjęć.  Do dyspozycji  mamy dwa tryby pracy oferujące
odpowiednio  prędkość  5,6 i  3.0  klatek  na  sekundę,  z  zachowaniem pełnej  rozdzielczości  zdjęcia.  Wyniku
takiego nie powstydziłyby się nawet lustrzanki z średniej, jak i niektóre z wyższej półki, podsumowując więc
również na tym polu model oferuje bardzo wysoki komfort pracy. 

FUJIFILM X-M1 – zdjęcia seryjne:

Ilość klatek na sekundę 5,6 Maksymalna ilość klatek w serii 30

Ilość klatek na sekundę 3,0 Maksymalna ilość klatek w serii 50

 Przykładowa seria zdjęć, wykonana z prędkością 5,6 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości, tu przerwana po 15 zdjęciach, w praktyce mogąca wynieść nawet 30 ujęć.

Balans bieli
Aparat FujiFilm X-M1, jak przystało na zaawansowany model,  oferuje kilka predefiniowanych programów
balansu bieli, jak i w pełni manualny. Umożliwia on również łatwe dopasowania temperatury i odcieniu barw w
każdym z trybów (w wyłączeniem manualnego,  gdyż balans  ustawiamy całościowo sami),  w tym celu po
dokonaniu  wyboru  danego  trybu  balansu  i  zatwierdzeniu  przyciskiem  funkcyjnym  „MENU  /  OK”  na
wyświetlaczu otwiera się nam kratkowany kwadrat z kursorem (punktem) pośrodku. Kursor sterowany jest za
pomocą przycisku krzyżakowego,  umożliwiając ruch:  w górę,  w dół,  oraz na boki.  Łącznie do dyspozycji
mamy kilkadziesiąt pól wyboru, pozwalającymi przesunąć temperaturę barwową w kierunku czterech barw i
ich połączonych odcieni: czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego. 

Do wyboru mamy typy balansu bieli:
– AUTO (automatyczny)
– MANUALNY (ręczne ustawienie balansu bieli)
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– SŁONECZNIE / 
– POCHMURNO 
– ŚWIETLÓWKA 1
– ŚWIETLÓWKA 2 
– ŚWIETLÓWKA 3 
– ŻARÓWKA 

Zakres programów predefiniowanych, pozwoli nam na dobranie właściwego balansu w większości sytuacji, w
tych mniej oczywistych dobrze sobie radzi balans automatyczny, a sytuacji gdy nie będziemy zadowoleni z jego
wyników  wciąż  mamy  do  dyspozycji  łatwy  w  kalibracji  manualny  balans.  Ilość  trybów,  oraz  trafność
automatyki załguje tutaj na wyróżnienie, właściwie dotychczas nie miałem żadnych problemów z uzyskaniem
poprawnego balansu bieli. Dodać tu jeszcze trzeba że matryce firmy FujiFilm odkąd tylko miałem wiele lat
temu  okazję  zacząć  pracować  na  ich  aparatach,  charakteryzowały  się  rejestrowaniem  pięknych,  ciepłych,
dobrze zbilansowanych barw i nie inaczej jest w przypadku modelu X-M1. 

Mocowanie obiektywów
Model należy do rodziny zaawansowanych aparatów „X-series”, wyposażonych w mocowanie „FUJIFILM X
mount” dla obiektywów serii FUJINON z bagnetem X. Do niedawna była to dość skromna rodzina oferująca
wybór  pomiędzy  kilkoma  podstawowymi  modelami.  Wraz  z  pojawianiem  się  kolejnych  modeli
bezlusterkowców  FujiFilm,  wzrostem  ich  popularności,  oraz  przede  wszystkim  rozbudowywaniu  bazy
obiektywów konkurencyjnych producentów i FujiFilm zmuszone było do rozszerzenia swojej oferty. Obecnie
oferta firmy zawiera dla mocowania „X” 26 różnych typów obiektywów, od stało-ogniskowych, przez makro,
szerokokątne, po uniwersalne zoomy. 

 Aparat FUJIFILM X-M1 został wyposażony w bagnet „FUJIFILM X mount” pozwalający na łączenie z zaawansowanymi obiektywami serii „XF LENS” pomimo rewelacyjnej jakości tych obiektywów ich wadą
jest wysoka cena, oraz brak w pełni współpracujących z tym mocowaniem obiektywów zamiennych...

Oferta prezentuje się więc nader bogato, jest w czym przebierać, dopasowując obiektyw do własnych potrzeb, a
biorąc pod uwagę rosnącą popularność i nie pozostającą w tyle konkurencję, spodziewać się można nie tylko że
będzie ona rozszerzana, ale że z czasem obiektywy będą te tanieć. No właśnie ceny... to najsłabszy z punktów
oferty FujiFilm, bowiem ich obiektywy są bardzo drogie, przez co mimo wszystko pozostają wciąż niszowym
produktem.  Właśnie  również  dlatego  tak  intratną  ofertą  był  zakup  aparatu  X-M1 z  dwoma  obiektywami,
pokrywającym łączny zakres ogniskowej od 16 do 230mm, w przeciwnym razie byłoby mało prawdopodobne
bym mógł sobie pozwolić na ich dokupienie. 

Dodać  jednak  trzeba  że  obiektywy FujiFilm  są  bardzo  zaawansowanymi  produktami,  o  wysokiej  jakości
wykonania z zastosowaniem bardzo dobrych materiałów. Z pewnością sprawiają one wrażenie elitarnych, z
wyższej  półki,  produktów,  czy to  jednak usprawiedliwia  ich  cenę?  Cóż...  tego nie  jestem już  taki  pewny,
problematyczna jest również skąpa ilość, by nie powiedzieć znikoma, obiektywów zamiennych, takich firm jak
choćby Sigma,  Tamron i  inne...  istnieje  oczywiście  możliwość  stosowania  przejściówek pozwalających na
dopięcie dowolnego praktycznie obiektywu, lecz rozwiązanie takie dalekie jest od doskonałości, jako że nie
oferuje pełnej współpracy z mocowaniem „X” i w efekcie wymusza wyłącznie manualną obsługę AF. 

Pozostaje nam więc mieć tylko nadzieję że wraz z rozwojem segmentu bezlusterkowców, w którym FujiFilm
ma  swoją  niekwestionowaną  pozycję,  zaczną  pojawiać  się  tańsze  obiektywy zarówno  FUJINON X,  jak  i
alternatywne... 
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Zasilanie    
Aparat  zasilany jest  popularnym typem ogniwa  litowo -  jonowego (Li-ion)  o  nazwie  kodowej  NP-W126.
Charakterystyka ogniwa:

– napięcie znamionowe 7,2V
– pojemność nominalna 1260 mAh
– pojemność minimalna 1200 mAh
– waga 47g
– temperatura robocza 0°C – 40°C

 aparat FUJIFILM X-M1 zasila akumulator Li-ion NP-W126

Według specyfikacji ogniowo przy 100% naładowaniu powinno zapewnić nam możliwość wykonania do 350
zdjęć, acz liczba ta jest tylko orientacyjna, gdyż w rzeczywistości jest ona uzależniona od wielu czynników, jak
temperatura i wilgotność otoczenia, czas naświetlania, tryb pracy. Nie jest to wynik ani szczególnie dobry, ani
zły, raczej mieści się w średniej dla tej klasy aparatów. Dedykowaną ładowarką do akumulatora, załączana do
zestawu z aparatem X-M1 jest model BC-W126, umożliwiająca ładowanie ogniwa w zależności od stopnia
rozładowania od od 90 do 150 minut. 

Podczas  testów terenowych  sam wykonałem na  w pełni  naładowanym akumulatorze,  pracując  w zakresie
temperatur otoczenia od 12°C – 5°C, około 450 fotografii, wymiennie z obiektywami 16-50mm i 50-230mm, w
tym  wiele  z  długimi  czasami  otwarcia  migawki,  co  jest  znacznie  wyższym  wynikiem  od  nominalnego
podawanego w instrukcji,  wciąż jednak liczba ta podczas dłuższych wypadów w teren, szczególnie górski,
może  okazać  się  nie  wystarczająca...  stąd  jednym  z  podstawowych  dodatkowych  akcesoriów  w  jakie
powinniśmy się zaopatrzyć jest właśnie dodatkowy akumulator. 

Pomimo podawanej wydajności akumulatora NP-W126 rzędu 350 fotografii, w praktyce możliwe jest osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów, 
acz jak zawsze jest to uzależnione od warunków zewnętrznych, oraz parametrów ekspozycji.

I tu zaczynają się typowe problemy, dotyczące oczywiście ceny. Oryginalny akumulator FujiFilm NP-W126
kosztuje... od 199zł do nawet 299zł (info na dzień 21.10.2015 www.ceneo.pl)! Cena skandaliczna, stanowiąca
pokaźną część ceny body X-M1! Na całe szczęście jak zawsze gdzie markowe produkty straszą ceną, pojawiają
się  szybko  zamienniki  dostępne  za  ułamek  ceny  oryginalnych.  Zamienne  akumulatory  produkowane  są
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najczęściej w Chinach i dostępne zarówno na platformie AliExpress, jak i aukcjach internetowych allegro, czy
sklepach z akcesoriami fotograficznymi online. Ich koszt w zależności od modelu i marki waha się od kilku  do
kilkudziesięciu złotych. 

Markowe ogniwo FUJIFILM NP-W126 kosztuje nawet blisko 300zł (!) na szczęście dostępnych jest wiele zamiennych, w tym wraz z ładowarkami, już za kilkanaście złotych (na platformie AliExpress) trzeba tu jednak zachować
dużą ostrożność, ze względu na nie zawsze dobrą jakość takich ogniw...

Swojego czasu dużo się mówiło o negatywnych skutkach używania tanich ogniw i trudno odmówić w wielu
kwestiach tym opinią trafności, gdyż najtańsze modele często pozbawiane są ważnych układów chroniących
przez  przeciążeniem,  przeładowaniem,  oraz  niestabilną  pracą,  zdarza  się  też  że  mają  tendencję  do
przegrzewania,  oraz  nie  radzą  sobie  w  niskich  temperaturach,  dlatego  osobiście  odradzałbym  zakup  tych
najtańszych jak i zakupu ich bezpośrednio w Chinach, pomimo iż oczywiście te które kupimy u nas będą tymi
samymi, dlaczego? Ponieważ kupując w Chinach pozbawiamy się możliwości skutecznego dochodzenia praw o
odszkodowanie w przypadku złej  pracy akumulatora,  jak i  w skrajnych przypadkach uszkodzenia aparatu,
natomiast odpowiedzialność za sprzedawane ogniwa zakupione w kraju spada na sprzedający podmiot, dlatego
lepiej dołożyć kilka złotych i zakupić je u nas. 

Wi-Fi, geotagowanie, zdalna kontrola migawki...
Jedną z  oczekiwanych prze mnie w następcy leciwego aparatu FujiFilm Hs20 EXR, była obecna w coraz
większej  liczbie  aparatów,  zarówno  zaawansowanych  kompaktów,  jak  i  lustrzanek,  funkcja  komunikacji
sieciowej Wi-Fi.  Toteż niezmiernie mnie ucieszyła jej  obecność w modelu X-M1. Zanim jednak doszło do
zakupu zapoznałem się z wieloma testami i opiniami na temat aparatu. Często podnoszonym problemem była
właśnie  zawiła  i  nie  zawsze  skuteczna  łączność  w  sieciowa.  I  rzeczywiści  trudno  odmówić  racji  takim
poglądom, pomimo że generalnie nie mam zastrzeżeń do samej stabilności działania funkcji już po nawiązaniu
połączenia, o tyle samo połączenie może być przyczyną irytacji... 

Funkcja obsługiwana jest z poziomu smartfonu z systemem Android, iOs, jak i PC z Windows. Dysponując
smartfonem SONY Xperia Z2, pod kontrolą Androida 5.2 na nim przetestowałem funkcję sieciowe. Producent
udostępnia możliwe do pobrania zarówno ze strony FujiFilm, jak i sklepu Google Play aplikacje do zarządzania
łącznością bezprzewodową i funkcjami aparatu FujiFilm X-M1:

– FujiFilm Camera Application / <<link do sklepu Google Play>> 

FujiFilm Camera Application...
Podstawowa  aplikacja  do  przesyłania  zdjęć  z  aparatu  X-M1 wprost  na  smartfona  z  systemem Android  z
systemem w wersji od 2.2 wzwyż do 5.1, aplikacja umożliwia jednorazowe przesłanie do 30 zdjęć w pełnej
rozdzielczości (rozdzielczość przesyłanego zdjęcia ustawiamy w menu aparatu). Czas przesyłania zależny jest
od szybkości i stabilności łącza. Procedura połączenia opisana jest zarówno w instrukcji dołączanej na płycie z
oprogramowaniem w formacie PDF, jak i  na stronie producenta,  według niej  jest  ona kilku etapowa i  nie
przedstawia specjalnych wyzwań. 

W praktyce  nie  zawsze  jest  to  tak  łatwe jak chciałby producent,  gdyż nader  często  aparat  ma problem z
wyszukaniem sygnału, czasem musiałem wręcz kilka razy włączać i wyłączać aparat... drugą wadą, dotyczącą
wszystkich bez wyjątku aplikacji FujiFilm do zarządzania bezprzewodowym przesyłem, jak i geotagowaniem,
jest brak języka polskiego. Jeśli jednak szczęśliwie uda nam się w końcu połączyć, nie zdarzyło mi się mieć
problemów z stabilnością łączą, wszystko działało prawidłowo. Aplikacja umożliwia również wysyłanie zdjęć
e-mailem. Uwaga – częstym błędem przy próbie łączenia jest równoczesne połączenie przez WiFi z poziomu
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smartfonu  z  internetem,  w  takim  przypadku  urządzenia  nie  mogą  zostać  sparowane  –  należy  wejść  w
ustawienia  smartfonu,  dalej  WiFi  i  ręcznie  rozłączyć  (o  ile  łączność  z  daną  siecią  WiFi  była  w  trybie
automatycznym)  połączenie,  odznaczając  „połącz  automatycznie”  dopiero  wówczas  można  podjąć  kolejna
próbę.  Gdy  w  smartfonie  pojawi  się  na  liście  dostępnych  sieci  „FujiFilm...(tu  nazwa  modelu  /  lub
zidentyfikowana przez użytkownika)” nalezą kliknąć „połącz” i dopiero powrócić do ekranu aplikacji FujiFilm.

aparat FUJIFILM X-M1 jak na nowoczesny model przystało wyposażono w łączność bezprzewodową, za co należy się duży plus firmie, jednak już jej funkcjonalność wciąż pozostawia bardzo wiele do życzenia, 
aplikacja jest mało intuicyjna, a samo połączenie problematyczne...

Drugą  funkcją  działającą  w  oparciu  o  bezprzewodowy  przesył  danych  jest  funkcja  geotagowania  zdjęć.
Również ona jest coraz popularniejsza w aparatach, sam jednak dość rzadko z niej korzystam, właściwie tylko
incydentalnie, podczas górskich wypadów, gdy chcę zarejestrować zdjęcie danego miejsca, dla opisania szlaku.
Należy bowiem pamiętać że funkcja włączona na stałe drastycznie przyspieszy zużycie akumulatora zarówno w
smartfonie, jak i samym aparacie. Aplikacją dedykowaną dla funkcji geotagowania jest ta sam która służy do
przesyłu zdjęć - FujiFilm Camera Application i podobnie jak w przypadku przesyłu zdjęć, tak i w przypadku
geotagowania problematyczne jest  samo połączenie,  jeśli  jednak już do niego dojdzie,  wszystko przebiega
prawidłowo. Uwaga – często na forach, jak i stronie sklepu Google Play w opiniach o aplikacji pojawia się
wątek że aparat nie wyszukuje sygnału GPS, że geotagowanie nie działa... nic bardziej mylnego, gdyż sam
aparat FujiFilm X-M1 NIE POSIADA WBUDOWANEGO NADAJNIKA GPS – lecz korzysta z nadajnika w
smartfonie.  Stąd  jeśli  zamierzamy  z  tej  funkcji  korzystać  WPIERW  ZAWSZE  WŁĄCZAMY  GPS  W
SMARTFONIE (i jak wyżej rozłączamy inne połączenia Wi-Fi). Jeśli smartfon takowego NIE posiada funkcja
nie będzie działać,  pamiętać też trzeba o tym że korzystając z tej  funkcji  smartfon musi  się znajdować w
pobliżu aparatu.

W przypadku  połączeń  bezprzewodowych  z  aparatem  przez  Wi-Fi  z  poziomu  komputera,  lub  laptopa  z
systemem Windows producent przygotował inna dedykowaną aplikację do tego celu:

– FujiFilm PC Auto Save / <<link do strony umożliwiającej pobranie>>

Również ona niestety nie jest dostępna w języku polskim... troszkę to irytujące że producent tak mało uwagi
przykłada  do  dopasowania  aplikacji  dla  danego  rejonu  w  którym  sprzedawany  jest  jego  produkt.  Sama
instalacja po pobraniu nie przedstawia żadnych trudności, przebiega typowo i sprowadza się do klikania „next”.
Na  etapie  instalacji  możemy  zmienić  miejsce  docelowe  instalacji  aplikacji,  domyślnie  jest  to  partycja
systemowa „C / Program Files”. Po zainstalowaniu, w okienku programu, pojawi się samouczek prowadzący
kolejno przez trzy etapy konfiguracji połączenia. Pierwszym krokiem jest sparowanie aplikacji na komputerze z
routerem Wi-Fi, drugim samego aparatu z routerem / siecią i wreszcie powiązanie ich obu. Cała procedura jest
dość zawiła, a sprawy nie ułatwia brak języka polskiego... tym nie mniej jest ona na szczęście dla aplikacji po
stronie komputera jednorazowa. Po udanym połączeniu aplikacja działa sprawnie, acz należy pamiętać że jej
wydajność  zależy  bezpośrednio  od  szybkości  łącza  internetowego  jakim dysponujemy.  Biorąc  pod  uwagę
skomplikowane czynności parujące, znacznie wolniejszy przesył niż można uzyskać bezpośrednio przenosząc
zdjęcia z kart pamięci SD, opowiadam się za ta ostatnią opcją jako znacznie wygodniejsza i szybszą... 

 38   „FujiFilm X-M1 mały aparat z wielkim sercem...”                                                                                                                      CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/pc_autosave/win/download.html


Model prócz łączności bezprzewodowej ze smartfonem umożliwia przesyłanie zdjęć przez WiFi wprost na komputer, za pomocą dedykowanej aplikacji FUJIFILM PC AutoSave

Kolejną funkcją sieciową na której szczególnie mi zależało, jest zdalna kontrola migawki aparatu. Funkcja ze
wszech miar przydatna, umożliwiająca wykonywanie zdjęć grupowych, jak i osobistych z pominięciem  trybu
samowyzwalacza w X-M1, dzięki czemu do przeszłości odchodzi dobieganie do zdjęcia. To oczywiście tylko
jedno z możliwych jej zastosowań, poważniejszym zastosowaniem jest możliwość zwolnienie migawki podczas
zdjęć na długich czasach otwarcia migawki, zdjęciach nocnych, wielu klatkowych, gdzie nawet minimalny ruch
korpusu aparatu ma fatalny wpływ na jakość końcową zdjęcia. 

Funkcja ta ma ogromny potencjał, jeśli bowiem zmodyfikowano by soft aparatu X-M1 i umożliwiono nie tylko
dostęp  do  migawki,  ale  też  zmian  parametrów  ekspozycji,  wyeliminowano  by  praktycznie  całkowicie
konieczność stosowania zdalnych pilotów, których kompatybilność jak już pisałem w sekcji  o akcesoriach,
bywa problematyczna, gdyż samo FujiFilm takowego nie przewidziało. Aplikacja umożliwiająca taką kontrolę
byłby nieocenionym narzędziem do wykonywania zaawansowanych zdjęć, podobne rozwiązania są dostępne
dla lustrzanek i bezlusterkowców marki Sony, Nikon i Canon, miejmy więc nadzieję że z czasem pojawi się
ona i dla modeli FujiFilm. 

Aplikacją dedykowaną dla kontroli migawki jest: 

– FujiFilm Camera Remote / <<link do sklepu Google Play>> / uwaga – funkcja ta działa wyłącznie w
wersji Androida od 4.0 wzwyż...

Sama  zasada  obsługi  jest  dokładnie  taka  sama  jak  w  przypadku  powyższych,  całość  sprowadza  się  do
nawiązania  (znów  problematycznego)  łączności  z  smartfonem  przez  Wi-Fi.  Ostatnim  przykładem  funkcji
sieciowej jest aplikacja FujiFilm umożliwiająca bezprzewodowe przesyłanie zdjęć do druku w e-kiosku:

– FujiFilm WPS Photo Transfer / <<link do sklepu Google Play>> /

Z powyższego opracowania widać że ilość dostępnych funkcji sieciowych jest duża i oferuje potencjalnie duże
możliwości  rozszerzenia  funkcjonalności  aparatu,  jest  to  ruch  we  właściwym  kierunku  marki  FujiFilm,
dotychczas nieco odstającej pod tym względem od konkurencji, co oczywiście zaliczyć trzeba na plus, jednak
sama funkcjonalność, łatwość obsługi wymaga jeszcze daleko idącej poprawy. 
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Wśród kilku dostępnych dla aparatu X-M1 aplikacji obsługującym funkcje bezprzewodowe jest też pozwalająca kontrolować zdalnie migawkę aparatu, dotyczy to jednak wyłącznie nowszych modeli smartfonów z Androidem w
wersji od 4.0 wzwyż – rozwiązanie takie imputuje duże możliwości, pozostaje mieć nadzieję że z czasem aplikacja pozwoli na kontrolowanie większej ilości parametrów co wyeliminowałoby w pewnym stopniu konieczność

posiadania wężyków, oraz pilotów...

Filmowanie
Cóż...  nie będzie za pewne dla obeznanych z tematyką,  zaskoczeniem stwierdzenie że kwestia filmowania
zawsze w aparatach fotograficznych jest po prostu dodatkiem, a nie główną jego funkcją. Nie inaczej jest w
przypadku modelu X-M1, aparat oferuje jak na zaawansowany model przystało nagrywanie klipów w pełnej
rozdzielczości Full HD (1920x1080px), z prędkością 30 klatek na sekundę, jednak sama jakość nagrania pod
względem jakości technicznej nie będzie w stanie konkurować z kamerami. 

Trudno  cokolwiek  zarzucić  nagraniom,  w  kontekście  kontrastu  jak  i  dynamiki  obrazu,  która  jest  godna
pochwały,  problem którego  natomiast  nie  udało  się  wyeliminować  dotyczy  celności  autofokusu  w  trybie
śledzącym, co skutkuje częstym gubieniem i poszukiwaniem ostrości przez aparat. Problem oczywiście można
częściowo rozwiązać ustawiając AF w tryb centralny, lecz nie eliminuje to innej słabości takich nagrań... a jest
nią efekt „smużenia” obrazu przy szybszym przesunięciu aparatu, inaczej mówiąc efekt „pływania” co jest
między innymi wynikiem budowy matrycy CMOS, tego jak procesor zbiera z niej informacje. 

Na plus  natomiast  należy zliczyć  zdumiewająco  skuteczny mikrofon stereofoniczny doskonale  wyłapujący
dźwięki otoczenia i  wiernie je rejestrując.  Otwory mikrofonu ulokowano tuż poniżej linii gorącej stopki,  o
czym  warto  pamiętać,  gdyż  ponownie  w  sukurs  wchodzi  nam  działanie  AF  w  trybie  ciągłym,  dźwięk
pracującego silniczka AF nagrywa się niestety na ścieżce filmowej... Istotnym mankamentem urządzenia jest
również  fakt  że  producent  radykalnie  ograniczył  maksymalną  długość  nagrania  do  zaledwie  14  minut  dla
jakości Full HD (lub pojemności karty, o ile byłaby nie wystarczająca do zapisania tych 14 minut), oraz 27
minut dla HD (1280x720px / 30 klatek na sekundę). Trudno tu wyrokować dlaczego tak się stało, może to mieć
związek z grzaniem się urządzenia.

Manu trybu filmowania aparatu FUJIFILM X-M1 jest proste i o ograniczonych możliwościach wyboru.
 

Podsumowując jeśli  funkcja filmowania będzie wykorzystywana do okazjonalnych, niezbyt  długich klipów
wideo, aparat FujiFilm X-M1 z całą pewnością nas nie zawiedzie, oferując nagrania o pięknych, nasyconych
barwach i dużej dynamice kontrastów, jednak w przypadku ambitniejszych planów filmowych może już nas
rozczarować...  Trudno doprawdy jednak  zaliczyć  to  na  jego minus,  jako że  zawsze  najpierwszą  z  funkcji
aparatu jest jego zdolność do rejestrowania pięknych zdjęć, a nie filmowanie, co w przypadku modelu X-M1
dodatkowo podkreśla samo minimalistyczne pod względem dodatkowych opcji menu filmowania. 

Filmowanie – tryby pracy:
• Full HD - 1920x1080px / 30 klatek na sekundę
• HD - 1280x720px / 30 klatek na sekundę
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Tryb filmowania pozwala również na wykorzystanie filtrów symulacji filmów:
• PROVIA / realistycznie odwzorowane, naturalne tonacje i kolory.
• Velvia / żywe i nasycone kolory
• MONO / monochromatyczna

Tryby ostrości:
• centralny
• śledzący
• ręczny

Przykładowy klip (zmontowany z dwóch nagrań) wykonany aparatem FUJIFILM X-M1 / rozdzielczość Full HD / 30 klatek na sekundę

Dołączane oprogramowanie
Standardowo dla marki FujiFilm wraz z aparatem otrzymujemy CD zawierające dodatkowe oprogramowanie,
pozwalające na pracę nad plikami RAW, oraz zarządzenie biblioteką zdjęć. Pomimo że dawniej nie oferujące
zbyt wielu zaawansowanych narzędzi, dziś rozbudowane i o wielu opcjach, oprogramowanie to nadal nie jest
dostępne w języku polskim, co mocno ogranicza jego użyteczność... 

Zamieszczone na płycie programy:

1. MyFINEPIX Studio / w skład pakietu wchodzi
2. RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX
3. Quick Time 7
4. OWNER'S MANUAL

at. 1 - MyFINEPIX Studio:
Pakiet  oprogramowania  do  zarządzania  zbiorami  zdjęć,  może  być  instalowany  samodzielnie,  lub  wraz  z
pozostałymi częściami pakietu w tym do wywoływania plików RAW. Oprogramowanie składa się z czterech
modułów: 

◦ importowanie i zarządzenie obrazami
◦ drukowanie zdjęć
◦ przeglądarka zdjęć
◦ usługa sieciowa (społecznościowa) MyFinepix

Moduły pozwalają na zarządzenia swoimi zdjęciami, ich grupowaniem w folderach, drukowanie wybranych
zdjęć, przeglądanie, oraz przynajmniej w teorii dostęp do usługi społecznościowej MyFinepix – w teorii, w
praktyce bowiem, pomijając że opcja ta jest wyłącznie linkiem prowadzącym do strony społeczności, adres tej
strony  jest  już  od  dłuższego  czasu  wystawiony  na...  sprzedaż.  Zaletą  oprogramowania  jest  jego  pełne
spolszczenie, sama jednak funkcjonalność nie wnosi nic przełomowego, tego tupu funkcję oferuje większość
programów graficznych do obróbki i przeglądania zdjęć.  
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Aparat FUJIFILM X-M1 wraz z obiektywami i akcesoriami będącymi w zestawie. / Kupując aparat otrzymujemy równocześnie w zestawie płytę CD z oprogramowaniem, 
wśród nich znajdziemy program do zarządzenia zbiorami zdjęć MyFINEPIX Studio.

at. 2 - RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX
Oprogramowanie  do  wywoływania  plików  RAW  zarejestrowanych  aparatem  FujiFilm.  Program  posiada
rozbudowany interfejs,  umożliwiający zaawansowane pracę ze zdjęciem, w tym również na plikach JPEG.
Program obsługą i wyglądem przypomina inne topowe rozwiązania, w tym Adobe Lightroom. Pomimo jego
bogatych możliwości, poważną wadą programu jest że nie jest ono dostępne w języku polskim. 

at. 3 - Quick Time 7
Znany i popularny odtwarzacz plików wideo, w tym formatu MOV (kodek H264), w jakim zapisywane są klipy
wykonanego przez aparat FujiFilm X-M1. Jest to oprogramowanie zewnętrznego producenta, który stworzony
został  przez  firmę  Apple  dla  systemów  Windows  i  Mac  OS.  Oprogramowanie  jest  dostępne  również  do
pobrania nieodpłatnie bezpośrednio z sieci internetowej. Wadą oprogramowania w wersji dołączonej do płyty
CD  jest  jego  niezgodność  z  Windows  10.  W praktyce  jednak  nie  jest  ono  w  ogóle  niezbędne  gdyż  gro
programów radzi sobie z odtwarzaniem plików MOV, w tym odtwarzacz systemowy Windows 8 / 8.1 / oraz
Windows 10. 

at. 4 - OWNER'S MANUAL
Rozbudowana i szczegółowa instrukcja obsługi aparaty FujiFilm X-M1, dostępna w wielu językach, zapisana w
formacie PDF. 

Dołączona do aparatu aplikacja MyFINEPIX Studio oferuje zasadniczo cztery funkcje: importowanie, oraz zarządzenie zdjęciami, drukowanie, przeglądarkę zdjęć, oraz usługę sieciową przenoszącą nas (w przeglądarce) na portal
myFINEPIX – zasadniczo, gdyż w praktyce (zdjęcie po prawej) domena ta od dawna jest wstawiona... na sprzedaż.

Testy terenowe i przykładowe zdjęcia...
Zapewne jak u  zdecydowanej  większości  użytkowników pierwsze  „pstryki”  miały miejsce  tuż  po  zakupie
aparatu w warunkach domowych, trudno bowiem powstrzymać się od jak najszybszego przetestowania, tak
długo  oczekiwanego  sprzętu,  te  jednak  zdjęcia  trudno  kwalifikować  jako  warte  pokazania,  o  wartości
porównawczej...  pierwsze  natomiast  testy  terenowe  miały  miejsce  kilka  dni  po  zakupie.  Fotografie
rejestrowałem w zróżnicowanym świetle,  jak i  wybierając zróżnicowane obiekty,  były to zdjęcia w ostrym
południowym  słońcu,  wieczorami  jak  i  w  nocy,  przede  wszystkim  przyrody,  ale  również  obiektów
architektonicznych.  Podczas testów korzystałem zamiennie z  obu typów dołączonych obiektywów, o czym
informują podpisy pod załączonymi zdjęciami. 

Korzystając z pięknem późno letniej, lub wczesnojesiennej aury, jak kto woli, wyrwałem się na pobliskie mi
łąki i pola dzierżąc na szyi nowiutki aparat FujiFilm X-M1. Już pierwsze zdjęcia ujawniły  to na co tak bardzo
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liczyłem, przyzwyczajony do tegoż w poprzedniku – niezrównanej dynamiki obrazu. Tym co równie silnie
mnie oczarowało były piękne, nasycone barwy. Od razu jasne się stało że jest to zupełnie nowa jakość zdjęć, w
których nie muszę się już obawiać wykorzystywać parametrów wcześniej skrupulatnie omijanych ze względu
na wielkość matrycy (w aparacie Hs20) – to jest ISO i DR (dynamika).

Aparat FUJIFILM X-M1 zachwyca jakością zdjęć, niezrównaną dynamiką, oraz żywymi, zbilansowanymi barwami.

Na fotografiach zachwycały soczyste zielenie, nasycony błękit nieba, szybko też zweryfikowałem skuteczność
do  radzenia  sobie  aparatu  w  fotografiach  pod  światło,  która  okazała  się  bardzo  dobra.  Pod  względem
technicznym trudno cokolwiek byłoby zarzucić zdjęciom FujiFilm X-M1. 

Również fotografie pod słońce nie stanowią wyzwania dla załączonych obiektywów, ani aparatu FUJIFILM X-M1

Przykładowe zdjęcia terenowe, tu z wykorzystaniem obiektywu 50-230mm

Jak to jednak bywa, w każdym produkcie,  można natrafić na nie do końca przemyślane rozwiązania...  nie
inaczej jest w przypadku X-M1, pomimo mnóstwa, stanowiących przytłaczającą wielkość zalet i ten model ma
swoje, przynajmniej dla mnie, wady. Generalnie mam tylko jedno zastrzeżenia, o którym jednak wiedziałem już
przed zakupem aparatu.  Jest  nią  przywara  na  szczęście  nie  rzutująca  na  samą jakość  zdjęcia,  ale  na  jego
geometrię - chodzi o fakt braku elektronicznej poziomicy. 

Czytając wiele fachowych opracowań na temat aparatu FujiFilm X-M1 zaskoczył mnie fakt że żadne z nich nie
wspomniało o tym mankamencie, zapewne należy wiązać to z faktem że poziomica taka wciąż jest rzadkim
dodatkiem, co akurat w przypadku FujiFilm dziwi tym bardziej że były w nią wyposażone wszystkie aparaty z
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serii mega-zoom „Hs” (FujiFilm Hs10 EXR, Hs20, Hs30, Hs50, jak i X-S1). Stąd też pracując przez lata na
jednym  z  tych  modeli,  zdążyłem  się  przyzwyczaić  do  komfortu  jaki  niesie  ze  sobą  posiadanie  w  body
elektronicznej  poziomicy.  Brak  taki  ma  duży wpływ na  geometrię  zdjęć,  gdyż  elektroniczna  –  ekranowa,
poziomica  porozwala  z  łatwością  ustawić  aparat  w  poziomie,  mając  pewność  że  kadr  zostanie  dobrany
właściwie, w każdych warunkach oświetleniowych. 

Jedyną zauważoną, mająca wpływ na jakość zdjęć wadą modelu FUJIFILM X-M1 jest brak poziomicy elektronicznej, co znacząco utrudnia pracę w terenie, szczególnie po zmroku, co odbija się na fotografiach złym
wypoziomowaniem, zdjęcie po lewej z źle wypoziomowanym aparatem, po prawej po wyprostowaniu (z poziomu komputera)

Brak elektronicznej poziomicy dotyczy nie tylko modeli marki FUJIFILM lecz również innych producentów, w klasie średniej, a nawet i wyższej, co nie przestaje mnie zadziwiać, szczególnie w przypadku
produktów firmy FUJIFILM jako że poziomica taka występowała we wszystkich zaawansowanych kompaktach serii FUJIFILM FinePix Hs10 / Hs20 / Hs25 / Hs50 i hybrydowego FUJIFILM X-S1

Z  pewnością  oponenci  powiedzą  że  są  przecież  doczepiane  poziomice,  na  gorącą  stopkę,  czy  do  samej
obudowy,  że  i  same  statywy  mają  najczęściej  wbudowane  poziomice,  to  wszystko  prawda,  lecz  takie
rozwiązanie są sztuczną protezą czegoś, co na pokładzie mogło i być powinno, a precyzja i komfort korzystania
z  poziomicy  dołączanej  zawsze  pozostanie  znacznie  niższy  niż  w  przypadku  ekranowej,  gdyż  trudno  po
zmierzchu cokolwiek  na  takowej  dołączanej  zobaczyć...  Brak  elektronicznej  poziomicy poważnie  utrudnia
prawidłowe wypoziomowanie zdjęć, a nie zawsze da się potem „skrzywione” zdjęcia poprawić za pomocą
oprogramowania, gdyż nader często efekty takich zabiegów wyglądają sztucznie. 

Dodanie  tej  funkcji  faktycznie  wymaga  ingerencji  w budowę aparatu,  gdyż  do jej  działania  potrzebne  są
żyroskopy, jednak w aparacie za taką cenę i tej klasy, producenta znanego z aparatów premium, taki brak mieć
miejsca  nie  powinien,  tym  bardziej  na  tle  faktu  że  była  ona  dostępna  w  o  wiele  tańszych  aparatach
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kompaktowych FujiFilm. Aby jednak nie pogrążać i nie polaryzować krytyki tylko na firmie FujiFilm dodać tu
trzeba że brak poziomicy jest czymś powszechnym w klasie tanich, oraz ze średniej  półki lustrzanek, oraz
bezlusterkowców.  Dziwi   konsekwencja  producentów  w  tej  kwestii,  tym  bardziej  że  wymagane  zmiany
konstrukcyjne doprawdy nie byłyby zbyt uderzające w cenę, a znacząco podnoszące jakość i komfort pracy. 

Dynamika obrazu aparatu FUJIFILM X-M1 zachwyca...

Jeszcze przed zakupem modelu trafiałem na opinie o mało celnym AF, jednak podczas własnych testów nie
stwierdziłem  takowych  problemów.  Autofokus  zawsze  działał  szybko  i  trafnie,  zdarzały  się  pojedyncze
incydenty gdy obraz był ostrzony nie w tym obszarze, na którym mi zależało, był to jednak wyniki samej
złożoności obrazu i układu jego elementów. W takich przypadkach mamy do dyspozycji wybór pola ostrzenia
w trybie pojedynczym AF, który z 49 obszarami wyboru, pozwala na dużą elastyczność i wyostrzenia obrazu z
miejscu nas interesującym. 

aparat FUJIFILM X-M1 zapewnia wspaniałe możliwości fotograficzne w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych.

Sytuacjami w których natomiast rzeczywiście AF potrafił się całkowicie „zagubić” to fotografowanie w bardzo
małą ilością dostępnego światła, tudzież zdjęć nocnych. To jednak absolutnie wadą AF nie jest, lecz wynikiem
jego działania, gdyż w sytuacji gdy nie ma ostrych jasnych punktów, autofokus nie ma najzwyczajniej na czym
się  oprzeć  by  ustalić  poprawna  odległość  ostrzenia,  trudno  więc  mówić  tu  o  wadzie,  gdyż  dotyczy  to
wszystkich  bez  wyjątku  aparatów.  W takich  właśnie  przypadkach  mamy do dyspozycji  ręczne  ustawienie
ostrości.  Podsumowując  jestem  więcej  niż  zadowolony  z  szybkości  i  celności  autofokusu,  oraz  jego
rozbudowanych możliwości.
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W sprzyjających warunkach oświetleniowych model w pełni rozwija swoje skrzydła radując niezwykłymi barwami i dynamiką...

Pisząc artykuł, po około trzech miesiącach posiadania X-M1, wciąż jeszcze przyzwyczajony do inaczej nieco
przypisanych funkcji w modelu FujiFilm Hs20 EXR, plątałem się pomiędzy nimi, co rusz jakiejś szukając...
szczególnie  zaś  irytował  mnie  brak,  jak  sądziłem,  powiększania  punktu  ostrzenia  w trybie  manualnym,  z
którego przecież często się korzysta, w szczególności w przypadku fotografii makro... nie mogłem uwierzyć że
byłaby to kolejna wada modelu... kolejna która nie występowała w kompaktach FujiFilm z serii „Hs” gdzie
takowe powiększenie było! W końcu zdesperowany pomyślałem o czymś, co przez cały czas sygnalizował mi
jak się okazało piktogram na ekranie LCD – o wykorzystaniu funkcji wciśnięcia, obrotowego kółka nastaw na
tylnym panelu...i  eureka, oczywiście że podgląd jest i to w znakomitej jakości, z błyskawicznym i łatwym
dostępem. Odkrycie to przyjąłem z wielką ulgą, gdyż funkcja ta jest szalenie ważna w pracy z manualnym AF,
jej obecność to kolejny duży plus dla aparatu. 
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Przykładowe zdjęcia wykonane aparatem FUJIFILM X-M1

Również  pod  względem  szybkości  pracy  trudno  cokolwiek  zrzucić  aparatowi,  model  X-M1  posiada  na
pokładzie  bardzo wydajny procesor  obrazu EXR II (drugiej  generacji)  umożliwiający równoczesny zapis  i
wykonywanie  kolejnego  zdjęcia  (z  wyłączeniem zdjęć  RAW).  Podobnie  nie  mam zastrzeżeń  do opóźnień
podczas uruchomiania aparatu, podczas testów terenowych model zawsze reagował szybko i natychmiast był
gotów do pracy. 

Model X-M1 dzięki matrycy pozbawionej optycznego dolnoprzepustowego filtra rejestruje o wiele więcej detali w cieniach i świetle niż inne aparaty, 
po lewej zdjęcie wykonane w trybie podniesionej dynamiki, po prawej to samo ujęcie jako sepia.

Dla każdego aparatu warunki nocne są wyzwaniem, ograniczona ilość światła powodują problemy zarówno z AF, jak i szumami, w przypadku jednak aparatu FUJIFILM X-M1 wyposażonego w matrycę APS-C mamy spory zapas
„bezpieczeństwa” dla wysokości ISO, oraz manualny tryb ostrzenia co pozwala na rejestrowanie pięknych ujęć nocnych. / Wśród warunków stanowiących wyzwanie dla aparatów jest również często niewystarczającego

sztuczne światło we wnętrzach, szczególnie gdy musimy rejestrować zdjęcia szybko, a nie posiadamy zewnętrznej lampy błyskowej, rodzi się konieczność podpicia wartości ISO, aby uniknąć wydłużania czasu naświetlania, co
prowadzi do poruszenia zdjęcia, w takich warunkach nawet zaawansowane modele mają spore problemy z jakością, w przypadku FUJIFILM X-M1 bezpiecznym marginesem jest wartość ISO 3200, do 6400, a skrajnością 12 800,

przy której to wartości szumy stają się już widoczne.

FujiFilm X-M1 wady i zalety – podsumowanie...
Tak o to przebrnęliśmy przez wszystkie cechy, wady i zalety aparatu FujiFilm X-M1, podsumowanie... z całą
pewnością  aparat  ten  nie  da  się  opisać  jednym słowem,  dobry,  lub  zły,  zdaniem dobrze  oddającym  jego
charakter w mojej opinii będzie stwierdzenie że jest to mały aparat z wielkim sercem, zdolnym do rejestracji
wspaniałych zdjęć o niezrównanej dynamice, widzącym detale tam gdzie inne aparaty są już ślepe, aparatem o
wielkich możliwościach kreatywnych, będących w stanie zadowolić zarówno wymagających fotografów, jak i
będącym  przyjaznym  dla  początkujących  użytkowników,  wprowadzając  ich  w  świat  nowej  jakości,  oraz
możliwości w sposób łatwy i motywujący do dalszego rozwoju. 
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Pracując z aparatem FujiFilm X-M1 nie byłem w stanie zauważyć ważnych, o dużym wpływie na jakość zdjęć
wad, jednym stwierdzonym niuansem był brak elektronicznej  poziomicy. Nie jest  to oczywiście model dla
każdego,  dla  niektórych  dyskwalifikującą  cechą  może  być  brak  wizjera,  również  sama specyfika  pracy  z
wielopoziomowym menu wymaga,  wobec osób które  wcześniej  nie  miały kontaktu  z  aparatami  FujiFilm,
przyzwyczajania. Podobnie osoby pracujące i przyzwyczajone do dużych body mogą odczuwać dyskomfort w
pracy na  tak  małym korpusie,  wszystko  to  są  jednak  cechy,  która  blakną  przy niepodważalnych  zaletach
wynikających z jakości  zdjęć,  rozmiaru matrycy,  oraz jej  dynamiki.  Z całą  pewnością  jest  to  aparat  który
wprowadza nową jakość, a swoją przyjazną ceną otwiera dostęp do niej dla mnie zamożnych użytkowników. 

Osobiście mam nadzieję że model ten wprowadzi mnie na kolejny szczebel fotografii, otwierając przede mną
dotychczas  nieosiągalne  możliwości  pracy.  Jak  będzie  w rzeczywistości...  jak zawsze  zweryfikuje  to  czas,
podczas  którego,  owoce  tej  pracy,  trafiać  będą  do  „GALERII”  witryny,  do  której  odwiedzin  serdecznie
zapraszam. 

Zalety aparatu FujiFilm X-M1:
– rewelacyjna matryca CMOS X-Trans
– wielkość matrycy (pełny rozmiar APS-C tutaj: 23.6mm x 15.6mm)
– wydajny procesor obrazu EXR II
– matryca pozbawiana optycznego filtra dolnoprzepustowego (OLPF) rejestrująca obraz o wysokiej 

dynamice 
– przemyślany i ergonomiczny układ przycisków i pokręteł
– łączność bezprzewodowa WiFi (z zastrzeżeniem co do samej funkcjonalności)
– szybki i trafny AF
– 49 pól wyboru ostrości AF
– podgląd punktu ostrzenia w trybie manualnym AF
– filmy Full HD / 30 klatek na sekundę
– szybkie wybudzanie i gotowość do pracy
– design
– niskie szumy matrycy
– użyteczny zakres ISO aż do 6400, a bardzo dobry do 3200
– starannie wykonane z dobrej jakości tworzyw body
– brak luzów i uszczelniona klapka akumulatora
– metalowy gwint mocowanie głowicy statywu / szybkozłączki

Wady aparatu FujiFilm X-M1:
– brak poziomicy elektronicznej
– brak bracketingu w trybie preselekcji czasu otwarcia migawki
– lokalizacja diody doświetlającej AF
– problematyczna obsługa łączności bezprzewodowej
– ograniczenie długości nagrań wideo
– efekt „smużenia” w nagraniach wideo
– bardzo drogie obiektywy z bagnetem X
– ograniczona ilość akcesoriów
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Duża matryca CMOS X-Trans w rozmiarze APS-C jej niskie szumy sprawiają że aparat FUJIFILM X-M1 świetnie sprawdza się w fotografii nocnej... 

 część II – załączone obiektywy 
Jak już zostało wspomniane w zestawie z  aparatem sprzedawane były dwa obiektywy,  pokrywające spory
zakres ogniskowych od 16mm do 230mm, był to również jeden z czynników decydujących o zakupie, gdyż z
całą bowiem pewnością nie byłbym w stanie pozwolić sobie na dokupienie ich osobno. Czas więc przyjrzeć się
bliżej  tym obiektywom,  acz  z  zastrzeżeniem że  będzie  to  analiza  uproszczona,  bez  dokładnych  wyników
parametrów  technicznych,  których  można  znaleźć  wiele  w  sieci.  W  opisie  znajdzie  podstawowe  dane
techniczne,  testy  poprawności  geometrii,  zdolności  do  maksymalnego  powiększenia  (zdjęć  makro),  oraz
subiektywną, wypracowaną na podstawie fizycznej pracy z nimi w terenie, ocenę właściwości. 

Obiektyw FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS
Ogólna budowa i właściwości...
Podstawowy model obiektywu o zakresie ogniskowych od 16 do 50mm (ekwiwalent dla małego obrazka 24 -
76mm). Jego cechą charakterystyczną jest ogniskowa od 16mm, a nie jak najczęściej mamy do czynienia w
podobnych rozwiązaniach od 18, lub 24mm. Ta wydawałaby się niewielka różnica przekłada się na znaczną
różnicę w kącie widzenia, co zaś przekłada się na jego możliwości fotograficzne. 

Obiektyw XC16-50mm F3.5-5.6 OIS wyposażono w mechaniczną (optyczną) stabilizację
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Obiektyw XC16-50mm F3.5-5.6 został wykonany w całości z tworzyw sztucznych, są to tworzywa dobrej jakości, oba pierścienie – ostrości i zoomu (ogniskowej) pracują z właściwym oporem, a wszystkie elementy są bardzo
dobrze spasowane. W zestawie znajduję się również osłona przeciwsłoneczna, oraz dwa dekielki (przedni i tylni). 

Obiektyw należy do tak zwanych „krótkich zoomów” i oferuje ogniskową 16 – 50mm, dzięki czemu oferuje relatywnie szerszy kont przy minimalnej ogniskowej od podobnych modeli, których ogniskowa zaczyna się najczęściej
od 18 lub nawet 24mm. Obiektyw waży zaledwie 195g, jego rozmiary to: ø62.6mm x 65.2mm - złożony / 98.3mm – z maksymalnie wysuniętym tubusem

Obiektyw  przy  minimalnej  ogniskowej  16mm  oferuje  kąt  widzenia  83.2°,  natomiast  przy  maksymalnej
ogniskowej, wynoszącej 50mm - 31.7°. Jest to niezły wynik pozwalający na rejestrację szerokiego spektrum
tematów,  od  zdjęć  pejzażowych,  po  architekturę.  Model  sprawdzi  się  również  w fotografii  portretowej  ze
względu na  swą budowę,  dając miękkie  rozmycie  światła  i  detali  tła,  co zawdzięcza  7 listkom przysłony,
tworzącym  zaokrąglony  otwór,  pozwala  to  też  na  wykonanie  efektownego  bokeh. Obiektyw  posiada  12
szklanych elementów w 10 grupach, w tym 3 soczewki asferyczne i 1 soczewkę ze szkła ED.

Obiektyw oferuje przy minimalnej ogniskowej 16mm oferuje kąt widzenia 83.2° co pozwala na rejestrowanie szerokich zdjęć plenerowych / Minimalna odległość ostrzenia obrazu w trybie makro, to około 30cm, co pozwala na
rejestrowania zdjęć o powiększaniu 0,15x. Ważną zaletą modelu jest 7 listkowa przysłona tworząca zaokrąglony otwór, co przekłada się na równomiernie i efektownie rozmyte tło, pozwala też na rejestrowanie zdjęć typu bokeh.

Model  należy  do  rodziny  obiektywów  „FUJINON  X”  liczącej  sobie  kilka  pod  typów,  o  zróżnicowanym
przeznaczeniu i jakości, omawiany FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS, należy do rodziny „XC -  obiektywy
z zoomem”. Jest to rodzina ekonomicznych obiektywów sprzedawanych najczęściej w zestawach z aparatem, z
bagnetem „X”. Model  wykonany jest  z dobrej  jakości tworzyw sztucznych, dopasowanych kolorystyką do
wariantu samego body X-M1. Występuje on w dwóch wariantach kolorystycznych – srebrnym i czarnym. 

Pomimo że pracuje z matrycą w formacie APS-C nie jest on większy od typowych modeli o porównywalnej
ogniskowej  innych  bezlusterkowców  z  matrycą  micro  4/3.  Model  nie  posiada  manualnego  pierścienia
przesłony, jest ona modyfikowana za pomocą dedykowanego pokrętła aparatu FujiFilm X-M1. Korpus posiada
dwa pierścienie, jeden wąski ulokowany z przodu, odpowiadający za manualne ostrzenie, drugi szeroki służy
do regulacji ogniskowej (zoomu). Oba pierścienie są perforowane, wygodne w chwycie, stawiające właściwy
opór, nie ma żadnych luzów, całość może sprawiać tylko jak najlepsze wrażenie. Obiektyw wyposażono w
gwint o średnicy 58mm, oraz naniesiono na niego uproszczoną skalę ogniskowej. Prócz tego znajdziemy na
nim jeszcze tylko  czerwoną kropkę wskazującą punkt mocowania bagnetu (druga taka kropka znajduje się na
body). Waga obiektywu to zaledwie 195g. 
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Obiektyw świetnie sprawdza się w fotografii plenerowej, zapewniając bogaty w szczegóły obraz / 
Skuteczna stabilizacja obiektywu pozwala na wykonywanie zdjęć "z ręki" przy słabszym świetle, oraz dłuższych czasach otwarcia migawki...

Obiektyw FUJINON XC16-50mm OIS wyposażono w optyczną stabilizację (o czym informuje końcówka w
nazwie modelu -  OIS),  która podczas testów i  wykonywania z ręki zdjęć o czasach  w przedziale do 1/5
sekundy sprawowała się znakomicie, skutecznie eliminując drgania ręki. Model posiada cichy i precyzyjny
silnik krokowy, przekładający się na szybki i celny autofokus. 

Geometria i ostrość obrazu
Czas na testy geometrii obiektywu... przyznam się że tu akurat zostałem zaskoczony jego rezultatem, jako że
pomimo względnie niewielkiego zakresu ogniskowej, posiada on zdumiewająco dużą dystorsję beczkowatą,
szczególnie widoczną na ogniskowej od 16 do 34mm. W dalszym zakresie jest nieco lepiej, acz też jest ona
widoczna. Testy wykonane zostały na zdjęciach JPEG, jak i RAW co dało dobry wgląd w to na ile sam aparat
koryguje te problemy. Szybko okazało się że jest to istotna ingerencja, a dystorsja w surowych plikach RAW
jest znacznie większa... 

Zaskakującą wadą obiektywu FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS jest jego podatność na zniekształcenia geometrii obrazu, szczególnie w dolnych wartościach ogniskowych, największe z nich występują przy ogniskowej 16mm,
a duże aż do 34mm, dopiero po przekroczeniu 40mm stają się one mniej dokuczliwe... co gorsza są to zaburzenia nie tylko dystorsji, lecz również geometrii bocznej, co sprawia że nie zawsze możliwe jest skorygowanie tych

wad za pomocą oprogramowania z poziomu komputera. Pomimo że aparat FUJIFILM X-M1 wyposażony jest w mechanizm manualnego dopasowania stopnia korekcji zaburzeń geometrii, nie jest to możliwe w przypadku
obiektywów dedykowanych FUJIFILM, które rozpoznawane przez automatykę aparatu same dopasowują te parametry... 
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Obiektyw FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS – test geometrii - zdjęcia testowe wykonano na plikach JPEG oraz RAW, co pozwala dostrzec jak istotnie ingeruje w korekcję zniekształceń geometrii obrazu sam aparat X-M1. 
Od lewej: plik JPEG ogniskowa 16mm  / plik RAW ogniskowa 16mm / plik JPEG ogniskowa 22mm 

 

Od lewej: plik RAW ogniskowa 22mm  / plik JPEG ogniskowa 34mm / plik RAW ogniskowa 34mm 

Od lewej: plik JPEG ogniskowa 48mm  / plik RAW ogniskowa 48mm / plik JPEG ogniskowa 50mm 

Od lewej: plik RAW ogniskowa 50mm  / plik JPEG ogniskowa 16mm / plik RAW ogniskowa 16mm

Od lewej: plik JPEG ogniskowa 33mm  / plik RAW ogniskowa 33mm / plik JPEG ogniskowa 40mm
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Od lewej: plik RAW ogniskowa 40mm  / plik JPEG ogniskowa 50mm / plik RAW ogniskowa 50mm

Światłosiła, ostrość, makro, przykładowe zdjęcia 
Obiektyw  FUJINON  XC16-50mm  OIS,  oferuje  światłosiłę  w  zakresie  maksymalnym  f  =  3,5  /  5,6  oraz
minimalnym f  = 22,  są to optymalne parametry dające wystarczającą ilość światła,  acz trudno nazwać go
bardzo  jasnym  tu  mogło  być  nieco  lepiej...   Kolejny  sprawdzian  obiektywu  polegał  na  przetestowaniu
maksymalnego możliwego powiększenia fotografowanego obiektu w trybie predefiniowanym (z poziomu body
X-M1) makro. Według specyfikacji minimalna odległość ostrzenia trybu makro to 30cm dla 16mm, oraz 40cm
dla trybu tele (50mm), w trybie normalnym minimalna odległość ostrzenia dla wartości minimalnej ogniskowej
to 60cm. Parametry te znalazły swoje odzwierciedlenie podczas testów, maksymalne odwzorowanie to 0.15x
(dla ustawienia w trybie telephoto / 50mm). Nie są to oczywiście wartości pozwalające mówiąc o w pełni tego
znaczeniu makro (choć w ostatnich latach definicji tego słowa mocno się rozmyła), jednak nie takie też jest
przeznaczenie tego modelu.  Biorąc pod uwagę jego ogniskową, oraz format matrycy z którą współpracuje,
parametry te są bardzo dobre. 

Przykłady zaburzeń geometrii obrazu obiektywu FUJINON XC16-50mm, po lewej zdjęcie pierwotne, zarejestrowane przy ogniskowej 22mm – po prawej to samo zdjęcie po korekcji w komputerze zaburzeń geometrii

Przykłady zaburzeń geometrii obrazu obiektywu FUJINON XC16-50mm, po lewej zdjęcie pierwotne, zarejestrowane przy ogniskowej 16mm – po prawej to samo zdjęcie po korekcji w komputerze zaburzeń geometrii
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Przykłady zaburzeń geometrii obrazu obiektywu FUJINON XC16-50mm, po lewej zdjęcie pierwotne, zarejestrowane przy ogniskowej 23mm – po prawej to samo zdjęcie po korekcji w komputerze zaburzeń geometrii

Przykłady zaburzeń geometrii obrazu obiektywu FUJINON XC16-50mm, po lewej zdjęcie pierwotne, zarejestrowane przy ogniskowej 23mm – po prawej to samo zdjęcie po korekcji w komputerze zaburzeń geometrii, jak widać
nie zawsze możliwe jest prawidłowe skorygowanie zaburzeń już po wykonaniu zdjęcia, widać to na krawędzi słupa ogłoszeniowego, którego linia zaczyna falować...

Dobrze wypada równomierność rozłożenia światła, co potwierdziły zarówno pliki JPEG, jak i RAW. Niewielka
winieta, o dziwo, występuje się przy minimalnej wartości ogniskowej 16mm, następnie dopiero w okolicach
40mm,  natomiast  ostrość  kadru  zachowana  jest  w całym zakresie  ogniskowej,  z  niewielkim spadkiem na
brzegach,  nasilającym się  powyżej  34mm. Uznać więc należy że globalnie  obiektyw oferuje  bardzo dobrą
ostrość i równomierną jasność obrazu w całym niemalże zakresie ogniskowych. 

Obiektyw FUJINON XC16-50mm umożliwia rejestrowanie zdjęć z maksymalnym powiększaniem 0,15x w trybie makro, przy minimalnej odległości ostrzenia 30 cm, powyżej przykłady możliwości powiększenia dla danych
ogniskowych, zdjęcia od lewej: 16mm / 22mm / 34mm

Ogniskowa 48mm / zdjęcie środkowe i po prawej: jednym z możliwych rozwiązań problemów braku efektywnego trybu makro, możliwości uzyskania dużego powiększenia jest zastosowanie konwertera makro japońskiej firmy
RAYNOX model DCR-250, używając go jednak z obiektywem FUJINON XC16-50mm należy liczyć się z obecnością winiety w całym zakresie ogniskowych, zdjęcia przykładowe z wykorzystaniem konwertera RAYNOX DCR-250 i

ogniskowej 50mm

Zalety:
– ogniskowa od 16mm
– zakres ogniskowych 16-50mm
– skuteczna stabilizacja optyczna
– ciche działanie silniczka AF
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– ostrość w całym kadrze i zakresie ogniskowej
– poprawne rozłożenie światła w całym zakresie ogniskowych
– jakość wykonania
– uniwersalność

Wady:
– dużą dystorsja beczkowata w zakresie ogniskowych 16 – 34mm
– boczne zniekształcenia geometryczne w minimalnym zakresie ogniskowej

Obiektyw FUJINON XC16-50mm zdjęcia testowe – rozłożenia światła w obrębie kadru dla poszczególnych ogniskowych, zdjęcia od lewej: plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 16mm /  plik RAW ISO 250 - ogniskowa 16mm  /   plik
JPEG ISO 250 - ogniskowa 22mm

plik RAW ISO 250 - ogniskowa 22mm  /   plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 28mm  /   plik RAW ISO 250 - ogniskowa 28mm

plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 28mm  /   plik RAW ISO 250 - ogniskowa 28mm  /   plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 34mm

plik RAW ISO 250 - ogniskowa 34mm  /   plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 34mm  /   plik RAW ISO 250 – ogniskowa 50mm

 55   „FujiFilm X-M1 mały aparat z wielkim sercem...”                                                                                                                      CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



                         plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 50mm

Dane techniczne:
FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6

budowa obiektywu 12 elementów w 10 grupach / w tym 3 soczewki asferyczne i 1 soczewka ze szkła ED

ogniskowa nominalna 16mm - 50mm

ogniskowa w przeliczeniu dla filmu małoobrazkowego (35mm) 24mm - 76mm

kąt widzenia 83.2°-31.7° 

maksymalna przesłona F = 3.5-5.6 

minimalna przesłona F = 22

liczba listków przesłony 7 / zaokrąglony otwór

zakres ostrości normalnie 0.6m - ∞ / przez cały zakres ogniskowej (16-50mm)
makro 30cm - 10m  / maksymalna ogniskowa (50mm) 40cm - 10m

maksymalne powiększanie T = 0,15x

wymiary zewnętrzne / średnica x długość (odległość od bagnetu) ø62.6mm x 65.2mm - złożony / 98.3mm – z maksymalnie wysuniętym tubusem

ciężar bez dekielków i osłon 195g

średnica filtra ø58mm 

Obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS
Drugim z dołączonych obiektywów jest typowy zoom (teleobiektyw), o dużym zakresie ogniskowej od 50 do
230mm (od 76mm do 350mm w przeliczeniu dla formatu małoobrazkowego), uzupełniający się z powyższym,
z którym łącznie oferuje pokrycie znacznego zakresu ogniskowych (16 - 230mm). Ze względu na swój zakres,
obiektyw jest znacznie większy, a co za tym idzie cięższy, jego waga to 375g co równa się wadze aparatu
FujiFilm  X-M1  wraz  z  akumulatorem,  kartą  pamięci,  oraz  paskiem  na  szyję.  Fakt  ten  bywa  czasem
krytykowany, sam uważam że niesłusznie, trudno bowiem oczekiwać by tego typu obiektyw, pozostał lekki.
Faktycznie natomiast zmienia to wyważenie aparatu, o czym należy pamiętać podczas pracy, by nie dopuścić
do sytuacji gdy aparat zostanie przeważony i upadnie na obiektyw. 

Ogólna budowa i właściwości...
Model FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS to teleobiektyw, zbudowany z 13 szklanych elementów w 10
grupach, w tym 1 soczewką asferyczną i 1 soczewką ze szkła ED. Korpus modelu wykonano, podobnie jak
wcześniej omawianego, w całości z dobrej jakości tworzyw sztucznych. Jak wszystkie modele tej serii i ten
dopasowany jest do danego wariantu kolorystycznego aparatu, występuje więc w dwóch kolorach: srebrnym i
czarnym.  W odróżnieniu  od  mniejszego  brata  (16-50mm)  szeroki  pierścień  zmiany  ogniskowej  (zoomu)
pokryto perforowaną czarną gumą, co znacząco poprawia chwyt, ale też lepiej wpisuje się w design całego
zestawu. Drugi z pierścieni służy do regulacji ostrości, w trybie manualnym AF, jako że konstruktorzy mieli
tutaj  znacznie  więcej  miejsca,  jest  również on jest  znacznie szerszy od pierścienia  omawianego wcześniej
modelu. Podobnie również ten nie został wyposażony w pierścień zmiany przysłony, która regulowana jest
pokrętłem na korpusie aparatu. Prócz tego na korpusie natrafimy jeszcze tylko na uproszczoną skalę zakresu
ogniskowej, oraz czerwony znacznik, określający pozycję podpięcia obiektywu do body. 

FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS jest to kolejny z modeli należących do wciąż rozbudowywanej rodziny
obiektywów „FUJINON X”, ten konkretny należy do grupy „XC -  obiektywy z zoomem”. Przypomnę tylko to
zostało już napisane powyżej  że jest  to rodzina ekonomicznych obiektywów sprzedawanych najczęściej  w
zestawach z aparatem, z bagnetem „X”.  Obiektyw wyposażono w gwint o średnicy 58mm, co zaliczyć trzeba
na  plus,  gdyż  zmiana  obiektywów,  pomiędzy  16-50mm,  a  omawianym,  nie  wymaga  równoległej  zmiany
dekielków, oraz filtrów, co znacząco obniża koszty eksploatacji. 
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Drugim z dołączonych do zestawu obiektywów jest teleobiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, podobnie jak omawiany wcześniej i ten jest dopasowany kolorystycznie do danej wersji aparatu i występuję w dwóch
wariantach kolorystycznych: srebrnym i czarnym. W zestawie znajdowały się oczywiście dwa dekielki i osłona przeciwsłoneczna.

Nieuniknionym efektem dużej ogniskowej są znacznie większe rozmiary tubusu obiektywu, które wynoszą: ø69.5mm x 111mm - złożony / 177mm – z maksymalnie wysuniętym tubusem, oraz zwiększeniem wagi która wynosi
375g co jest wagą wyższą od body aparatu FUJIFILM X-M1 wraz z akumulatorem i kartą pamięci, warto o tym pamiętać, gdyż zmienia się środek ciężkości zestawu...

Obiektyw podobnie jak powyższy został bardzo starannie wykonany, z dobrej jakości materiałów, wszystkie elementy są dobrze spasowane, a pierścienie ogniskowej i ostrości pracują z właściwym oporem.

Model został wyposażony w zaawansowaną stabilizację optyczną (OIS), pozwalającą znacząco zredukować
drżenie rąk podczas pracy, co ma szczególnie duże znacznie biorąc pod uwagę jego wagę i rozmiary, należy
jednak pamiętać że przy maksymalnej ogniskowej – 230mm, przy słabszym świetle, stabilizacja nie będzie w
stanie  zniwelować  w  100%  ruchu  dłoni.  Natomiast  w  przypadku  fotografowania  w  dobrych  warunkach
oświetleniowych,  stabilizacja  podczas  testów terenowych spisywał  się  znakomicie,  pozwalając  wykonywać
nieporuszone zdjęcia nawet z wykorzystaniem czasów w graniach 1/25 sekundy, dla pełnej ogniskowej 230mm.

Podobnie jak powyższy obiektyw tak i  ten,  posiada 7 listkową przysłonę,  tworzącą pół  okrągły otwór,  co
przekłada  się  na  miękko  rysujące  się  światło,  oraz  piękne  rozmycie  tła  przy  odpowiednim dopasowaniu
przesłony, z pomocą obiektywu można więc wykonywać efektowne zdjęcia typu bokeh. Obiektyw wyposażono
w cichy silniczek krokowy AF, sprawiający że jego działania rzeczywiście jest szybkie i celne.  

Geometria i ostrość obrazu
Po zauważonych problemach z geometrią mniejszego brata, oferującego ogniskową w przedziale 16-50mm,
byłem pełen obaw jak wypadnie model FUJINON XC50-230mm OIS, oferujący przecież dużo szerszy zakres
ogniskowej...już pierwsze testy terenowe mile jednak mnie w tej materii zaskoczyły, z ostatecznym werdyktem
chciałem jednak poczekać do testów w warunkach domowych, z wykorzystaniem tablic graficznych. 

Ten  test  nie  tylko  nie  zmienił  początkowego  miłego  zaskoczenia,  ale  stał  się  katalizatorem podziwu  dla
konstruktorów, bowiem obiektyw ten charakteryzuje się o wiele lepszą geometrią od mniejszego modelu i to w
całym zakresie ogniskowych! Potwierdzają to zarówno wyniki w plikach JPEG, jak i RAW, w tym drugim
przypadku różnica jest oczywiście większa, co ukazuje jak samo body X-M1 stara się eliminować za pomocą
oprogramowania drobne niedoskonałości optyki. Podobnie jak wcześniej, poniżej znajdziecie zdjęcia RAW i
JPEG, dla poszczególnych ogniskowych. 
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Zdumiewa fakt że pomimo tak dużej ogniskowej, na realnie krótkim tubusie udało się tak skutecznie wyeliminować zniekształcenia geometryczne, czego dowodzą surowe zdjęcia RAW, w porównaniu do zdjęć JPEG, obiektyw
posiada minimalne zniekształcenia o wiele mniejsze od obiektywu FUJINON 16-50mm. Zdjęcia testowe wykonano dla poszczególnych ogniskowych obiektywu FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, odpowiednio od lewej: plik

JPEG ogniskowa 50mm /  plik RAW ogniskowa 50mm / plik JPEG ogniskowa 60mm

plik RAW ogniskowa 60mm / plik JPEG ogniskowa 71mm / plik RAW ogniskowa 71mm

plik JPEG ogniskowa 100mm / plik RAW ogniskowa 100mm / plik JPEG ogniskowa 128mm

plik JPEG ogniskowa 172mm / plik RAW ogniskowa 172mm / plik JPEG ogniskowa 182mm
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plik JPEG ogniskowa 230mm / plik RAW ogniskowa 230mm 

plik JPEG ogniskowa 50mm / plik RAW ogniskowa 50mm / plik RAW ogniskowa 63mm

plik RAW ogniskowa 63mm / plik JPEG ogniskowa 85mm / plik RAW ogniskowa 85mm

plik JPEG ogniskowa 107mm / plik RAW ogniskowa 107mm / plik JPEG ogniskowa 128mm 

plik RAW ogniskowa 128mm / plik JPEG ogniskowa 182mm / plik RAW ogniskowa 182mm
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plik JPEG ogniskowa 205mm / plik RAW ogniskowa 205mm / plik JPEG ogniskowa 230mm

plik RAW ogniskowa 230mm

Światłosiła, ostrość, makro, przykładowe zdjęcia 
Zachowując wcześniejszą systematykę porównawczą, czas na testy z rozłożenia światła w obrębie kadru, oraz
ostrości obrazu, dla poszczególnych ogniskowych. Również tu model  FUJINON XC50-230mm OIS wypadł
bardzo dobrze, pomimo że jego światłosiła jest mniejsza i wynosi dla wartości maksymalnej f = 4,5 – 6,7 oraz
minimalnej f =22. W codziennej pracy z obiektywem, w dobrych warunkach oświetleniowych nie stanowiło to
problemu,  jednak już w nieco gorszych wymagało lepszego podparcia i  dłuższego czasu naświetlania  (lub
większej wartości ISO). 

Przykładowe zdjęcia wykonane obiektywem FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, od lewej: fotografia z wykorzystaniem ogniskowej 230mm / model umożliwia wykonywanie fotografii z maksymalnym powiększeniem równym
0,2x co pozwala na uzyskanie dużych powiększeń z minimalnej odległości ostrzenia wynoszącej 101cm

Przykłady faktycznych możliwości ogniskowej obiektywu FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, po lewej zdjęcie tego samego miejsca (zdjęcie przykładowe, wykonane aparatem FUJIFILM Hs20 EXR ogniskowa 5mm) na którym
zaznaczono obszary sfotografowane z wykorzystaniem obiektywu FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, odpowiednio dla ogniskowych: 1 – 50mm

obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS – ogniskowa 230mm / ogniskowa 230mm
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Podczas  testów  zmierzających  do  ustalenia  ostrości  obrazu  na  poszczególnych  ogniskowych,  jak  i
równomierności  rozłożenia  światła,  ponownie  okazało  się  że  obiektyw  zachwyca  jakością,  którą  przebija
mniejszy model,  zachowując równomierne pokrycie światłem w niemal całym zakresie ogniskowych, jak i
ostry obraz. Widoczna winieta pojawia się w graniach 160mm, acz tylko w plikach RAW, w JPEG jest ona
prawie całkowicie eliminowana przez oprogramowanie. Ostrość obrazu w centrum jest rewelacyjna, słabnąc
jedynie nieznacznie powyżej 100mm w obrębie krawędzi. 

Kolejne przykłady zakresu powiększenia obrazu dla obiektywu FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, po lewej zdjęcie przykładowe tego samego miejsca, wykonane aparatem FUJIFILM Hs20 EXR, ogniskowa 9mm, po prawej to
samo miejsce z użyciem obiektywu FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS – ogniskowa 230mm

zdjęcia porównawcza po lewej zdjęcie wykonane obiektywem FUJINON 16-50mm, ogniskowa 16mm / dalsze zdjęcia wykonano z tego samego miejsca obiektywem FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, obiekty przedstawiające
zaznaczono na zdjęciu po lewej przyporządkowując mu odpowiednią cyfrę. Zdjęcie po prawej obiekt nr1 / ogniskowa 230mm

obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, od lewej: obiekt nr.2 ogniskowa 50mm / obiekt nr.3 ogniskowa 230mm

obiekty nr.4 / ogniskowa 230mm
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Model w trybie marko pozwala na maksymalne powiększenie rzędu 0,2x co jest niezłym wynikiem. Wciąż
oczywiście  nie  mamy tu  do czynienia z  bardzo dużym powiększeniem,  jednak wartość ta  pozwala już na
zarejestrowanie  wielu  pięknych  ujęć  makro  świata.  Co  ciekawe  obiektyw  doskonale  współpracuje  z
konwerterem  makro  japońskiej  firmy  RAYNOX  model  DCR-250,  po  podłączeniu  którego  i  zwiększeniu
ogniskowej do około 60mm nie pojawia się w ogóle winieta, a rejestrowany obraz jest bogaty w szczegóły,
temat ten zostanie szeroko omówiony w kolejnym artykule, w całości poświęconemu temu konwerterowi. 

Minimalna odległość ostrzenia w trybie makro dla tego obiektywu to 110cm, zarówno w pozycji tele jak i
minimalnej  ogniskowej. Pozwala to na zachowanie bezpiecznego dystansu od fotografowanego obiektu,  co
bardzo  ułatwia  fotografię  przyrodniczą.  Zdjęcia  w  pozycji  tele  i  przy  maksymalnym  zbliżeniu  (makro)
posiadają wiele szczegółów. Model oferuje kąty widzenia: 31,7° w pozycji minimalnej ogniskowej, oraz 7,1°
przy ogniskowej maksymalnej.

Obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS udostępnia powiększenie na poziomie T=0,2x z minimalnym dystansem ostrzenia 101cm, co pozwala zachować bezpieczny dystans od obiektu, a równocześnie uzyskać dobre
powiększenie. Zdjęcia od lewej: f=6,2 / ISO=320 / ogniskowa 162mm, f=6,2 / ISO=800 / ogniskowa 230mm

Zdjęcia od lewej: f=6,2 / ISO=100 / ogniskowa 230mm, f=6,2 / ISO=100 / ogniskowa 230mm

Zdjęcia od lewej: f=6,2 / ISO=100 / ogniskowa 230mm, f=6,2 / ISO=100 / ogniskowa 230mm / Obiektyw podobnie jak mniejszy brat wyposażono w 7 listkowy zaokrąglony otwór przesłony, co pozwala pięknie rozmywać tło i
tworzyć zdjęcia bokeh...
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Przykładowe zdjęcia w trybie makro, odpowiednio przy ogniskowych, od lewej: ogniskowa 140mm / ogniskowa 230mm

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianego obiektywu tak i w przypadku modelu FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, w celu zwiększenia możliwości makro do obiektywu można dołączyć konwertera makro RAYNOX
DCR-250, który w tym przypadku o wiele lepiej współpracuje nie pojawia się winieta, acz należy pamiętać o tym że punkt ostrości przy tak dużym powiększeniu jest bardzo mały co wymusza użycie statywu, zdjęcia od lewej:
obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS + konwerter RAYNOX DCR-250, ogniskowa 90mm /  obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS + konwerter RAYNOX DCR-250, ogniskowa 230mm (na obu zdjęciach fragment

skamieniałego koralowca)

zdjęcia od lewej: obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS + konwerter RAYNOX DCR-250, ogniskowa 230mm /  obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS + konwerter RAYNOX DCR-250, ogniskowa 205mm
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obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS + konwerter RAYNOX DCR-250, ogniskowa 230mm – odległość ostrzenia około 160cm – wycinek ze zdjęcia po lewej, ukazuje że pomimo dołączenia konwertera obraz nadal jest
pełen szczegółów i ostry

 

Ostateczne wnioski w ocenie jakości obiektywu i jego efektywności są jak najlepsze, przyznam się że zarówno
pod względem geometrii zdjęć, jak i równomiernego rozłożenia światła i ostrości w obrębie kadru, zdaje się on
wyprzedzać model FUJINON XC16-50mm OIS, co było dla mnie miłym zaskoczeniem. Obiektyw sprawdził
się znakomicie w każdych warunkach oświetleniowych, zarówno podczas fotografii nocnej, jak i pod słońce,
nie łapiąc odbłysków, ani nie wykazując znaczącej tendencji do aberracji. 

Obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS zdjęcia testowe – rozłożenia światła w obrębie kadru dla poszczególnych ogniskowych, zdjęcia od lewej: plik RAW ISO 250 - ogniskowa 50mm /  plik JPEG ISO 250 - ogniskowa
50mm  /   plik RAW ISO 250 - ogniskowa 63mm

zdjęcia od lewej: plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 63mm /  plik RAW ISO 250 - ogniskowa 80mm  /   plik RAW ISO 250 - ogniskowa 80mm

zdjęcia od lewej: plik RAW ISO 250 - ogniskowa 114mm /  plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 114mm  /   plik RAW ISO 250 - ogniskowa 162mm

zdjęcia od lewej: plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 162mm /  plik RAW ISO 250 - ogniskowa 182mm  /   plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 182mm

zdjęcia od lewej: plik RAW ISO 250 - ogniskowa 230mm /  plik JPEG ISO 250 - ogniskowa 230mm 
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Zalety: 
• znakomita geometria w całym zakresie ogniskowych
• duży zakres ogniskowych 50-230mm / w ekwiwalencie dla 35mm od 76mm do 350mm
• wydajna stabilizacja optyczna
• ciche działanie silniczka AF
• ostrość w całym kadrze i zakresie ogniskowej
• dobre rozłożenie światła w całym zakresie ogniskowych
• jakość wykonania
• uniwersalność

Wady: 
• cena (średnia cena rynkowa to od 700zł do 1700zł – info. na dzień 26.10.2015 www.ceneo.pl)

Dane techniczne:
FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS

budowa obiektywu 13 szklanych elementów w 10 grupach / w tym 1 soczewka asferyczna i 1 soczewką ze szkła ED

ogniskowa nominalna 50mm - 230mm

ogniskowa w przeliczeniu dla filmu małoobrazkowego (35mm) 76mm - 350mm

kąt widzenia 31.7°-7.1°  

maksymalna przesłona F4.5-6.7  

minimalna przesłona F = 22

liczba listków przesłony 7 / zaokrąglony otwór

zakres ostrości Normalnie 1,1m - ∞ / przez cały zakres ogniskowej (50-230mm)
makro 1,1m - 3m

maksymalne powiększanie T = 0,2x

wymiary zewnętrzne / średnica x długość (odległość od bagnetu) ø69.5mm x 111mm - złożony / 177mm – z maksymalnie wysuniętym tubusem

ciężar bez dekielków i osłon 375g

średnica filtra ø58mm 

 część III – dane 
Na zakończenie garść danych technicznych aparatu FujiFilm X-m1, ujętych w tablę, zaczerpniętych ze stron
firmy FujiFilm, jak i instrukcji PDF dołączonej do płyty z oprogramowaniem dodatkowym aparatu. Pod tabelę
zamieszczono  również  ważniejsze,  przydatne  i  powiązane  z  opracowaniem  linki,  oraz  link  do  pobrania
instrukcji PDF aparatu X-M1 w języku polskim. 

Aparat FUJIFILM X-M1 ważniejsze dane techniczne

Rozdzielczość efektywna 16.3 miliona pikseli

Całkowita liczba pikseli 16.5 miliona pikseli

Matryca 23.6mm x 15.6mm (APS-C) 

Typ matrycy X-Trans CMOS z podstawowym filtrem kolorów / bez optycznego filtra dolnoprzepustowego (OLPF)

System czyszczenia matrycy Ultra Sonic Vibration / ultradźwiękowy system czyszczenia

Czułość ISO • w trybie AUTO (automatycznym) ISO 200 do 6400
• w trybie manualnym ISO 100 do 25600

Pomiar ekspozycji • pomiar przez obiektyw - TTL z oparciu o 256 segmentów
• średnioważony
• wielopunktowy
• punktowy

autofokus (AF) • tryb: pojedynczy AF / ciągły AF / ręczny (manualny) AF
• wybór pola ostrości: manualne ustawienie ostrości / wiele pól / pole z wyborem wielkości ramki ostrości (7x7 – 49 dostępnych

pól) / zdjęcia seryjne / śledzenie
• automatyczny autofokus (układ TTL z detekcją kontrastu i diodą wspomagającą AF)

Tryb ekspozycji • automatyka programowa (ze zmianą programu) / P
• priorytet otwarcia migawki / S
• priorytet przysłony / A
• ręczne ustawienie parametrów ekspozycji / M

Kompensacja ekspozycji -2.0EV - +2.0EV w krokach 1/3EV 

Stabilizacja optyczna obrazu Zależna od obiektywu

Czas otwarcia migawki • tryby automatyczne Advanced / SR AUTO / P: od 1/4 do 1/4000 sekundy
• w pozostałych trybach: od 30 do 1/4000 sekundy
• tryb BULB: do 60 minut

Rozdzielczość zdjęć dla wielkości i formatu • L: (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264
• M: (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304
• S: (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664 
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Format plików zdjęcia Exif Ver 2.3 JPEG (skompresowany) / RAW (surowy plik RAW) / RAW+JPEG

Czas uruchamiania • tryb normalny około 1 sekundy
• tryb szybkiego startu około 0.5 sekundy

Zdjęcia seryjne • dla zdjęć H: 5,6 klatki na sekundę / do 30 klatek w serii / RAW / RAW+JPEG: max. 10 klatek
• dla zdjęć L: 3 klatki na sekundę / do 50 klatek w serii / RAW / RAW+JPEG: max. 10 klatek

wbudowana lampa błyskowa • typ – ręcznie rozkładana lampa błyskowa
• liczba przewodnia – około 7 (ISO 200, m)

tryby pracy lampy błyskowej automatyczna / błysk wypełniający / wyłączona / synchronizacja z długim czasem ekspozycji / synchronizacja na tylną kurtynę migawki / 
sterownik błyski (usuwanie efektu czerwonych oczu wyłączone) / synchronizacja z długimi czasami ekspozycji z usuwaniem efektu 
czerwonych oczu / synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z usuwaniem efektu czerwonych włosów / sterownik błysku (usuwanie efektu
czerwonych oczu włączone)

Nośnik danych karty pamięci: SD / SDHC / SDXC (UHS-I) 

Mocowanie obiektywu FUJIFILM X mount

Symulacja kolorów (filtry kolorystyczne) • PROVIA - standard
• VELVIA – wyrównany
• ASTIA – mniejsze nasycenie barw i kontrastów
• CZARNO-BIAŁE 
• SEPIA

funkcja Auto Bracketing • symulacja kolorów: 
◦ PROVIA
◦ VELVIA
◦ ASTIA

• DR – bracketing ze zmianą zakresu dynamiki (DR 100% - 200% - 400%)
• bracketing ISO  w skoku ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV)
• bracketing AE / kompensacja ekspozycji w skoku ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV)

balans bieli • AUTO (automatyczny)
• MANUALNY (ręczne ustawienie balansu bieli)
• SŁONECZNIE / 

POCHMURNO 
• ŚWIETLÓWKA 1
• ŚWIETLÓWKA 2 
• ŚWIETLÓWKA 3 
• ŻARÓWKA

samowyzwalacz • wyłączony 
• 2 sekundy
• 10 sekund

typ migawki migawka szczelinowa

zakres dynamiki (DR) AUTO (100-400%) / 100% / 200% / 400%

gorąca stopka TAK / montaż akcesoriów zgodnych ze stykami TTL

monitor LCD 3.0 cali / 920 tysięcy punktów / 100% pokrycia kadru

podświetlanie LCD od +5 do -5 w skoku o 1

filmy • 1920 x 1080px / 30 klatek na sekundę / maksymalny czas nagrywania 14 minut
• 1280 x 720px / 30 klatek na sekundę / maksymalny czas nagrywania  27 minut

filmowanie – z wykorzystaniem filtrów 
kolorów

• PROVIA 
• Velvia 
• MONO

filmowanie – tryby AF (autofokusu) • centralny
• śledzący
• ręczny

zapis filmu • MOV
• kodek H.264

funkcje odtwarzania konwersja i odtwarzanie RAW konwersji, obracanie obrazu, automatyczne obrazu obracanie, redukcja efektu czerwonych oczu, tworzenie 
fotoksiążki, kasowanie wybranych klatek, wyszukiwania, pokaz slajdów, wybór zdjęć do przesłania, ochrona plików, kadrowanie, zmiana 
rozmiaru, ulubione...

Funkcję bezprzewodowe geotagowanie / przesyłanie zdjęć (pojedynczych, lub grupowo do 30) / zdalne wyzwalanie migawki aparatu / PC AutoSave 

Łączność bezprzewodowa standard IEEE 802.11 b / g / n

Programy tematyczne • wygładzanie / tryb o zwiększonym algorytmie wygładzania, pozwala to na rejestrowanie gładkiej, miękkiej skóry w zdjęciach 
portretowych 

• noc (zdjęcie z ręki) / aparat by zmniejszyć drgania ręki zwiększa ISO
• noc (statyw)
• sztuczne ognie 
• zachód słońca
• makro 
• śnieg
• plaża
• przyjęcia 
• kwiaty / makro
• tekst / program do fotografowania tekstu, wyostrzający krawędzie liter

Tryby pracy • P / tryb półautomatyczny pozwalający na korekcję niektórych wartości ekspozycji, pozostawiając większość w rękach 
automatyki aparatu

• S / tryb pół manualny w którym aparat do zadanego czasu sam dobiera wartość przesłony
• A / tryb pół manualny w którym aparat do zadanej przysłony sam dobiera czas otwarcia migawki
• M / w pełni manualny tryb fotografowania (mój ulubiony) pozwalający na pełną kontrolę na wartościami ekspozycji. W trybie 

tym ręcznie ustawiamy wartość: przesłony (w zakresie udostępnianym przez dołączony obiektyw) i czasu otwarcia migawki
• C / tryb pozwalający na zapisanie i przyporządkowanie temu trybowi własnych ustawień ekspozycji

Proporcje zdjęcia • 3:2  
• 16:9
• 1:1

tryb rejestracji zdjęcia • FINE
• NORMAL
• RAW + JPEG
• RAW NORMAL
• RAW FINE
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redukcja szumów (NR) od -2 do +2 w skoku co 1

H-Tone zmiana wartości światła i ilości widzianych szczegółów w jasnych partiach zdjęcia - zakres -2, -1, 0, +1, +2

S-Tone zmiana wartości światła i ilości widzianych szczegółów w ciemnych partiach zdjęcia -  zakres -2, -1, 0, +1, +2

COLOR zmiana wartości nasyceń barw - zakres -2, -1, 0, +1, +2

SHARP zmiana ostrości konturów / wyostrzenie / zmiękczenie / zakres -2, -1, 0, +1, +2

pokrętło funkcyjne / tematy SR AUTO / P / S / A / M / C / Portret / Krajobraz / Sport / SP / Adv. / AUTO

filtry artystyczne / kreatywne (ADv.) • aparat zabawkowy
• miniatura
• kolor poprawiony
• wysoka tonacja
• niska tonacja
• dynamiczny ton
• obraz miękki
• częściowy kolor / czerwony
• częściowy kolor / pomarańczowy
• częściowy kolor / żółty
• częściowy kolor / zielony
• częściowy kolor / niebieski
• częściowy kolor / fioletowy

wielokrotna ekspozycja TAK / 2 klatki

detekcja twarzy TAK

Inne funkcje PictBridge / Exif Print / wybór języka, tryb cichy / tryb szybkiego startu  
Złącza 
Video output 

Złącza HDMI typu mini/ micro USB 2.0 

Zasilanie • akumulator litowo-jonowy / NP-W126 Li-ion
• napięcie znamionowe 7,2V
• pojemność nominalna 1260 mAh
• pojemność minimalna 1200 mAh
• waga 47g
• temperatura robocza 0°C – 40°C
• przybliżona liczba zdjęć dla akumulatora - do 350

Dopuszczalny zakres temperatur działania 0 - 40°C / 32 - 104°F

Dopuszczalny zakres wilgotności działania 10 - 80%  / be kondensacji

Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) 116.9mm x 66.5mm x 39.0mm  /  32.1mm w najcieńszym miejscu (bez wystających części)

Waga • 280g bez akumulatora i karty pamięci
• 330g z akumulatorem i kartą pamięci

Akcesoria w zestawie • akumulator Li-ion NP-W126
• ładowarka BC-W126
• pasek na szyję
• dekielek
• CD-ROM z oprogramowaniem
• instrukcja obsługi PDF

załączona oprogramowanie • MyFINEPIX Studio / w skład pakietu wchodzi
• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX
• Quick Time 7

Opcjonalne akcesoria • wężyk spustowy RR90
• lampa błyskowa - EF-X20
• grip - HG-XM1
• grip ze skóry - BLC-XM1

 
linki:

– FUJIFILM polska – strona z modelem aparatu FUJIFILM X-M1: http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/aparaty-fotograficzne-
z-wymiennymi-obiektywami/model/x-m1/ 

– FUJIFILM polska – strona z obiektywem FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6: http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-
cyfrowe/obiektywy-fujinon-z-mocowaniem-x/model/fujinon-xc16-50mm-f35-56-ois/ 

– FUJIFILM polska – strona z obiektywem FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS: http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-
cyfrowe/obiektywy-fujinon-z-mocowaniem-x/model/fujinon-xc50-230mm-f45-67-ois/ 

– FUJIFILM polska – akcesoria do aparatu FUJIFILM X-M1: http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/aparaty-fotograficzne-z-
wymiennymi-obiektywami/model/x-m1/accessories/ 

– FUJIFILM polska – obiektywy z mocowaniem „X”: http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/obiektywy-fujinon-z-mocowaniem-x/ 

– chińska platforma handlowa AliExpress: http://www.aliexpress.com/

– chińska platforma handlowa AliExpress / zamienne gripy do aparatu FUJIFILM X-M1: http://www.aliexpress.com/w/wholesale-
grip-fuji-X%25252dM1.html?spm=2114.01020208.0.334.QxRYjJ&site=glo&groupsort=1&g=y&SortType=price_desc&SearchText=grip+fuji+X-
M1&initiative_id=AS_20151026151958&shipCountry=PL&needQuery=n 

– chińska platforma handlowa AliExpress / futerały ze skóry do aparatu FUJIFILM X-M1: http://www.aliexpress.com/wholesale?
catId=0&initiative_id=SB_20151026152340&SearchText=FujiFilm+X-M1+case+classical 

– chińska platforma handlowa AliExpress / zamienne lampy błyskowe do aparatu FUJIFILM X-M1: 
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151026152241&SearchText=flash+FujiFilm+X-M1 

– chińska platforma handlowa AliExpress / interwałometry – piloty: http://www.aliexpress.com/wholesale?
catId=0&initiative_id=SB_20151026152412&SearchText=camera+timer+remote 

– chińska platforma handlowa AliExpress / zamiennik wężyka FUJIFILM RR-90: http://www.aliexpress.com/wholesale?
catId=0&initiative_id=SB_20151026152506&SearchText=FUJIFILM+RR-90 
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http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/obiektywy-fujinon-z-mocowaniem-x/model/fujinon-xc50-230mm-f45-67-ois/
http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/obiektywy-fujinon-z-mocowaniem-x/model/fujinon-xc50-230mm-f45-67-ois/
http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/obiektywy-fujinon-z-mocowaniem-x/model/fujinon-xc16-50mm-f35-56-ois/
http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/obiektywy-fujinon-z-mocowaniem-x/model/fujinon-xc16-50mm-f35-56-ois/
http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/aparaty-fotograficzne-z-wymiennymi-obiektywami/model/x-m1/
http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/aparaty-fotograficzne-z-wymiennymi-obiektywami/model/x-m1/


– chińska platforma handlowa AliExpress / pozostałe akcesoria do aparatu FUJIFILM X-M1: http://www.aliexpress.com/wholesale?
catId=0&initiative_id=SB_20151026152527&SearchText=Fuji+X-M1 

– chińska platforma handlowa AliExpress / ładowarki i akumulatory zamienne dla FUJIFILM X-M1: 
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20151026152056&SearchText=Fuji+NP-W126 

– wcześniejsze opracowanie opracowanie aparatu fotograficznego FUJIFILM FinePix Hs20 EXR (publikacja 09.01.2012): 
http://s-nikiel-mojegory.pl/artykuly/artykuly/fujifilm.finepix.hs20/fujifilmhs20.1.index.html#.Vi62kmtE2VA

– aparat (body) FUJIFILM X-M1 – średnia cena (Ceneo / na dzień 27.10.2015): http://www.ceneo.pl/26040470;0280-
0.htm#tab=click_scroll 

– obiektyw FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 – średnia cena (Ceneo / na dzień 27.10.2015): http://www.ceneo.pl/28396127;0280-
0.htm#tab=click_scroll 

– obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS – średnia cena (Ceneo / na dzień 27.10.2015): 
http://www.ceneo.pl/28454749;0280-0.htm#tab=click_scroll 

GALERIA WITRYNY / albumy ze zdjęciami zarejestrowanymi aparatem FUJIFILM X-M1:
• Gdy zieleń w złoto się stroi - zdjęcia zebrane z okresu 13-22.09.2015 - http://nikiel.jalbum.net/zebrane.13-22.09.2015/ #

By pobrać poniższe pliki wystarczy kliknąć na link, rozpocznie się automatyczne pobieranie:

• instrukcja obsługi aparatu FUJIFILM X-M1 do pobrania / PDF język polski

www.s-nikiel-mojegory.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

tekst i opracowanie:
Sebastian Nikiel

zdjęcia z wyłączeniem akcesoriów, 
oraz wariantów kolorystycznych body aparatu X-M1:

Sebastian Nikiel

29.10.2015

Informacja prawna – zgodnie z przepisami  prawa, wszystkie wyrażane w niniejszym opracowaniu opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży,  czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie globalnie danego modelu produktu.
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