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Guia Canon EOS C100 

Inserció de la bateria 
La càmera ha d'estar en off. 

 
 

 

Inseriu la bateria fent coincidir els contactes i empenyeu-la cap a 
l’esquerra fins que sentiu un clic. 

Extracció de la bateria 

Per a retirar la bateria, heu d’accedir a la palanca de “Battery 
Release” situada a la banda dreta de la càmera. 

 

 

Encesa 
L’interruptor d’encesa té dos modes:  
Camera  per a enregistrar i  Media  per a revisar el material gravat a les targetes 
SD. 

A més, té una posició que bloqueja tots els botons de la càmera menys 
els de gravació. 
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Targetes de memòria 

Hi ha dues ranures per a targetes SD, A i B. Podem triar qualsevol de les 
dues per a enregistrar. 

 
 

Inseriu o treieu les targetes sempre amb la càmera apagada. 

Formatar la targeta de memòria 

És una bona pràctica formatar la targeta SD abans de començar a 
utilitzar-la. 
Al menú  Other functions > Initialize Media >  Select  A or B 
i clicar OK  amb el joystick. 

Paràmetres de la imatge 

Els paràmetres correctes de gravació a Europa haurien d'estar 
configurats a la freqüència de 50Hz i a 25 fotogrames per segon. 

Other Functions > System Frequency 

Seleccionar 50Hz 
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Other Functions > Frame Rate 

Seleccionar PF25 (Progressive) 

Fer balanç de negres (ABB, Automatic Black Balance) 

Si feu un reset de càmera, sempre cal tornar a fer un balanç de negres 
amb la tapa de l'objectiu posada. 

 
Seleccionar  Camera Set Up > ABB 

Joystick multifunció 

 
Per a navegar pel menú el seleccionarem amb el botó menú i utilitzarem també 
el joystick per a desplaçar-nos per les diferents opcions. 
Guia Càmera Canon C100  FCRI Blanquerna 



4/2/2019 Guia Canon C100 - Documents de Google

https://docs.google.com/document/d/14qZG2LfEDLVES2LU8BVXZysxXEu127grlolxk9i8AuI/edit# 5/9

 

 
 
 
   

 
 

ISO 
L'ISO natiu de la càmera és de 850, sempre que el pugem augmentarem el soroll 
a la imatge. Baixarlo suposa també forçarlo pel que és més convenient, si ens 
cal menys sensibilitat, usar els filtres ND. 
 

Iris / Apertura / Diafragma 

Botó   PUSH   and   HOLD AUTO IRIS   (Només per a lents automàtiques) Al costat 
esquerre de la càmera, acciona el diafragma manual mentre el 
premem. 

Diafragma manual  Només per a lents automàtiques (com ara el zoom Canon 
EFS 1755 mm f/2.8 IS USM que hem incorporat aquest curs 201819) 
 

Per a ajustar manualment el diafragma, utilitzarem el dial de 
control de l'agafador de la càmera. 
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Focus 

AF  (Autofocus, només per a lents automàtiques) 

Amb lents compatibles (com la major part de les òptiques de 
Canon) podem utilitzar autofocus. 
 
Ajustem l'autofocus AF prement el botó ONE-SHOT AF situat a la 
part inferior davantera de la càmera 

 

Balanç de blancs (WB) 
A part de amb el joystick, podem seleccionar els modes de balanç de 
blancs (WB) amb els botons dedicats:  
 
 
 

Podem triar: 
Custom 
Preset 
Seleccionar la temperatura en graus Kelvin (és el més 
recomanable)  
Auto 
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Ajustar l'àudio 
La C100 disposa d'un micròfon estéreo ubicat a la part anterior del mànec 
superior de la càmera  (INT)  i de dues entrades XLR (Cannon) per a micròfons 
externs  (EXT) .  
Al panell de d'àudio podem seleccionar les entrades micro de càmera o exteriors 
( INT o EXT ), el tipus de senyal:  
LINE  per a senyals no microfòniques,  MIC  per a micròfons no alimentats i 
MIC+48V  per a micròfons de condensador com els de canó o els de corbata que 
utilitzem a la Facultat. 

També podem ajustar el nivell d'àudio manualment o automàticament a través 
dels selectors corresponents. Si ajustem l'àudio manualment (recomanat) ho 
farem amb els dials de la part superior del panell i el monitoritzarem a la pantalla 
LCD de la càmera. 

Per defecte, cada canal d'àudio es grava separadament, a no ser que ajustem 
l’entrada 2 al menú d'àudio. 
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Custom Picture 

La funció Custom Picture permet configurar una presa d’imatge 
personalitzada en funció de diferents corbes de gamma. 

Al prémer el botó Custom Picture accedirem al menú corresponent amb 
tres preconfiguracions. 

C7: EOS Std. Reprodueix la qualitat d’imatge i l’aspecte (alt contrast i 
colors vibrants) d’una càmera SLR digital EOS. 

C8: Wide DR: Aplica una corba de gamma amb un rang dinàmic molt 
ample que no requereix processament en postproducció. 

C9: CINEMA: Utilitza els ajustaments de gamma i matriu de color Canon 
Log per a aconseguir un gran rang dinàmic i una imatge adequada per a ser 
processada en postproducció. 

Si no es pot accedir al menú Custom Picture cal anar al menú Configuració 
de càmera / CP CINEMA bloqu. i seleccionar Off. 

Per a assolir la millor qualitat d’imatge és millor seleccionar Wide DR o 
CINEMA si les condicions de llum són molt contrastades. 
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Altres funcions 

Guies de quadre (Guide Frame) 

Podem seleccionar diferents guies o marcadors (markers) de 
càmera que només ens apareixeran al monitor però que en cap 
cas es gravaran 

Seleccionar  LCD/VF Setup > Markers 

Per a veure els marcadors  LCD/VF Setup > Markers   

Zebra 
Prement el botó 10 activem el senyal Zebra que ens indica el nivell 
de sobre o sub-exposició de la imatge. Aquest senyal no 
s’enregistra, només es visualitza al monitor LCD. 

Enable > ON Zebra Bars 

Seleccionar   LCD/VF Setup > Select (under ZEBRA) , per ajustar els seus 
paràmetres 
 

Assistència de focus 

Per a ajustar el focus disposem de dues eines, el  Peaking  i la  Magnificació : 

Peaking 
El Peaking dibuixa al monitor unes línies de color on hi ha focus. 
S'activa prement el botó 9 (Peaking) 
Selecciona  LCD/VF Setup > Peaking  per a canviar el color del peaking. 
 
Magnification 
El magnificador ens amplia la imatge al monitor LCD o al visor per a facilitar 
l'enfocament. 
Podem prémer el botó 8  (MAGN)  al lateral de la càmera o bé el botó  (MAGN)  de 
l'agafador lateral. 
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