
Canon EOS M100
Vaizdo jutiklis
Tipas
22,3 x 14,9mm CMOS

Efektyviųjų pikselių skaičius
Apie 24,2 megapikselio

Bendras taškų (pikselių) skaičius
Apie 25,8 megapikselio

Vaizdo santykis
3:2

Žemų dažnių filtras
Įtaisytas / fiksuotas

Jutiklio valymas
Įtaisyta valymo sistema EOS

Spalvų filtro tipas
Pagrindinės spalvos

Vaizdo procesorius
Tipas
DIGIC 7

Objektyvas
Objektyvo tvirtinimo įtvaras
EF-M (EF ir EF-S objektyvus galima naudoti su 
tvirtinimo adapteriu EF-EOS M)

Židinio nuotolis
Atitinka 1,6x objektyvo židinio nuotolio

Vaizdo stabilizavimas
Optinis vaizdo stabilizatorius ant suderinamo 
objektyvo
Filmai: patobulintas 3 ašių skaitmeninis vaizdo 
stabilizatorius su suderinamais objektyvais

Fokusavimas
Tipas
„Dual Pixel CMOS AF“ sistema. Fazės aptikimo 
pikseliai įtaisyti ant vaizdo jutiklio 1

AF sistema / taškai
Maks. 49 AF taškai (fiksuota vieta 7x7 
tinklelyje ) per automatinį fotoaparato parinkimą 
2
Laisvai nustatomas 1 AF taškas / 1 AF zona (9 
taškai, 3x3 tinklelis) renkantis ranka 2

AF darbinis diapazonas
EV 1–18 (esant 23 °C, ISO 100, naudojant EF-M 
22 mm f/2 STM)

AF režimai
Vieno kadro AF ir „Servo AF“

AF taškų pasirinkimas
Veidas + sekimas: veidų ir objektų sekimas per 
automatinį atpažinimą / rankinį parinkimą 
jutikliniame ekrane. Automatinis daugiau kaip 49 
AF taškų parinkimas, kai kadre neatpažįstamas 
veidas.
Sklandus zoninis AF: rankinis zonos parinkimas 
ir automatinis parinkimas virš 9 AF taškų 
pasirinktoje zonoje
1 taško AF: rankinis parinkimas jutikliniame 
ekrane / mygtukais

Pasirinktų AF taškų rodymas
Rodomi LCD ekrane

AF užraktas
Užrakinamas iki pusės nuspaudus užrakto 
mygtuką arba nuspaudus tinkinamą AE fiksavimo
mygtuką

AF pagalbinis spindulys
Naudojant LED pagalbinį spindulį

Rankinis fokusavimas
Su EF ir EF-S objektyvais – pasirinkti AF/MF 
jungikliu ant objektyvo
Su EF-M objektyvaus – pasirinkti specialiu MF 
mygtuku / kitais pritaikomais mygtukais 
(perjungti AF/MF)
Galima naudoti MF piko nustatymą
Galima naudoti AF+MF (rankinis fokusavimo 
koregavimas po vieno kadro AF)
Vykdant MF galima didinti vaizdą (5 k. arba 10 
k.)

Ekspozicijos valdymas
Matavimo režimai
Tikrojo laiko matavimas vaizdo jutikliu
(1) Bendras matavimas (384 zonos)
2) dalinis matavimas (maždaug 10 % „Live 
View“ ekrano)
3) Svertinis vidurkis centre
4) taškinis matavimas (maždaug 2% „Live View“
ekrano)



Matavimo diapazonas
Nuotrauka: EV 1–20 (esant 23 °C, ISO 100)
Filmas: EV 2–20 (esant 23 °C, ISO 100)

AE fiksavimas
Automatinis: dirbant vieno kadro AF režimu su 
bendro matavimo funkcija, ekspozicija 
fiksuojama nustačius fokusuotę.
Rankinis: AE fiksavimo mygtuku dirbant 
kūrybinės zonos režimais.

Ekspozicijos kompensavimas
+/- 3 EV, didinant po 1/3 padalos

ISO jautrumas
ISO AUTO (100–25 600), 100–25 600 didinant 
po 1/3 padalos4
Filmuojant: ISO automatinis (100–6 400), 100–
12 800 didinant po 1/3 padalos

Užraktas
Tipas
Elektroniniu būdu valdomas židinio vietos 
užraktas

Sparta
30–1/4000 s (didinant po 1/3 padalos), „Bulb“ 
(per visą užrakto spartos diapazoną; galimas 
priklauso nuo fotografavimo režimo).

Baltos spalvos balansas
Tipas
Automatinis baltos spalvos balansas naudojant 
vaizdo jutiklį

Nuostatos
ABSB, dienos šviesa, šešėlis, apsiniaukę, kaitrinė
lemputė, balta
Fluorescencinė lemputė, blykstė, pasirinktinas, 
spalvos temperatūra (100 kelvinų padalos)
Baltos spalvos balanso kompensavimas:
1. Mėlyna / gintaro spalva +/- 9 lygmenys
2. Rausva / žalia +/- 9 lygmenys

Pasirenkamas baltos spalvos balansas
Taip, galima užregistruoti 1 nuostatą

Skystųjų kristalų ekranas
Tipas
7,5 cm (3,0 col.) jutiklinis LCD ekranas (TFT). 
Vaizdo santykis – 3:2. Apie 1 040 000 taškų 

Elektrostatinio talpinio tipo. Pakreipiamas apie 
180 laipsnių aukštyn

Aprėpties zona
Apie 100 %

Skaisčio derinimas
Nustatomas vienas iš penkių lygių

Ekrano parinktys
Pritaikoma ir perjungiama per INFO. Mygtukas
1) „Liveview“ vaizdas su pagrindine informacija
2) „Liveview“ vaizdas su visa informacija
3) „Liveview“ vaizdas be informacijos
4) Sparčiojo valdymo ekranas

Blykstė
Įtaisyta blykstė GN (ISO 100, metrai)
5

Įtaisytos blykstės aprėptis
Maksimali aprėptis ties maždaug 15 mm (35 mm 
atitikmuo: apytiksliai 24mm)

Įtaisytos blykstės įkrovos laikas
Apie 5 sek. 5

Režimai
Automatinis (E-TTL II)

Raudonų akių efekto šalinimas
Taip – įtaisyta raudonų akių efekto sumažinimo 
lemputė

„X-Sync“
1/200 sek.

Blykstės ekspozicijos kompensavimas
+/- 2 EV didinant po 1/3 padalos

Blykstės ekspozicijos užraktas
Taip

Antrosios užsklandos sinchronizavimas
Taip

„HotShoe“ / PC jungtis
Ne / Ne

Fotografavimas
Režimai
Išmanus automatinis vaizdo režimas, hibridinis 



automatinis, kūrybinė pagalba, SCN 
(autoportretas, portretas, graži oda, kraštovaizdis,
stambus planas, sportas, maistas, naktinis 
fotografavimas laikant fotoaparatą rankomis, 
HDR foninio apšvietimo valdymas), kūrybiniai 
filtrai (grūdėtas nespalvotas, švelnus neryškumas,
„Fish-eye“ efektas, meninio paryškinimo efektas,
vandens dažų efektas, žaislinio fotoaparato 
efektas, miniatiūros efektas (nuotraukos ir 
filmai), didelis dinaminis diapazonas), AE 
programa, AE su pirmenybe išlaikymui, AE su 
pirmenybe diafragmai, rankinis eksponavimas, 
filmas (filmo automatinė ekspozicija, filmo 
rankinis eksponavimas, judėjimo bėgant laikui 
filmas)

Nuotraukų stiliai
Automatinis, standartinis, portretas, 
kraštovaizdis, smulkios detalės, neutralus, tikslus,
vienspalvis, apibrėžtas naudotojo (3)

Vaizdo apdorojimas
Paryškintojo tono pirmenybė
Automatinis apšvietimo optimizatorius (4 
nuostatos)
Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas
Didelio ISO greičio triukšmo mažinimas (4 
nuostatos + kelių kadrų triukšmo mažinimas)
Objektyvo periferinio apšvietimo koregavimas
Spalvinių iškraipymų pataisymas
Difrakcijos korekcija

„Creative Assist“:
Fono suliejimas (5 nuostatos)
Šviesumas (19 lygių)
Kontrastas (9 lygiai)
Sotis (9 lygiai)
Spalvos tonas (19 lygių)
Vienspalvis (išjungtas / nespalvotas / rusvas / 
mėlynas /violetinis / žalias)

Atminties įtaiso režimai
Vienas kadras, nepertraukiamas, laikmatis (2 s, 
10 s, pasirenkamas)

Tęstinis fotografavimas
Vieno kadro AF: apytiksliai 6,1 kadro/s iki 89 
kadrų JPEG formatu ir iki 21 kadro RAW 
formatu 6
su „Servo AF“: apytiksliai 4 k./s sparta iki 
apytiksliai 1000 kadrų JPEG formatu 6

Tiesioginės peržiūros režimas
Aprėpties zona
Apie 100 % (horizontaliai ir vertikaliai)

Failo tipas
Nuotraukų tipas
JPEG: aukštos kokybės, standartinės kokybės 
(suderinama su „Exif 2,30“) / „Design rule for 
Camera File system (2.0)
RAW: RAW (14 bitų, 2-os laidos originalus 
„Canon“ RAW),
Skaitmeninio spausdinimo užsakymo formatas 
[DPOF], suderinamas su 1.1 versija

Sinchroninis RAW+JPEG vaizdų įrašymas
Taip, galima naudoti RAW + įvairaus glaudinimo
laipsnio JPEG

Vaizdo dydis
RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, 
(16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000
JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, 
(S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600
JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, 
(S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600
JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, 
(S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344
JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, 
(S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600
Įtaisytasis RAW apdorojimas ir dydžio keitimas 
atkuriant

Vaizdo įrašų tipas
MP4 [vaizdas: MPEG-4 AVC / H.264, garsas: 
MPEG-4 AAC-LC (stereo)]

Vaizdo įrašų dydis
„Full HD“ – 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 
23,976 k./s)
HD – 1280 x 720 (59,94, 50 k./s)
VGA – 640 x 480 (29,97, 25 k./s)

Vaizdo įrašų trukmė
Didžiausia trukmė 29 min. 59 sek., didžiausias 
failo dydis 4 GB

Aplankai
Naujus aplankus galima automatiškai kurti kas 
mėnesį arba kas dieną

Failų numeravimas
1) Nuoseklus numeravimas



2) Automatinis nustatymas iš naujo

Kitos funkcijos
Pasirenkamos funkcijos
4 pasirenkamos funkcijos su pritaikomais užrakto
ir įrašymo mygtukais

Metaduomenų žymė
Naudotojo autorių teisių informacija (autoriaus 
vardas, autorių teisių informacija)
Vaizdo įvertinimas (0–5 žvaigžd.)

Išmaniojo nukreipimo jutiklis
Taip, su vaizdo pasukimu

Priartinimas peržiūrint
2x–10x įjungiamas 10 pakopų ir sklandus 
priartinimas suglaudžiant pirštus

Rodymo formatai
1) Vienas vaizdas su informacija (perjungiama iki
8 parinkčių)
2) Vienas vaizdas
(3) Rodyklės rodinys (6/12/42/110 atvaizdų)
4) Peršokimo ekranas (1/10/100 vaizdų, pagal 
fotografavimo datą, pagal įvertinimą)

Skaidrių peržiūra
Peržiūros trukmė: 3/4/5/6/7/8/9/10/15/30 
sekundžių
Kartojimas: įjungti / išjungti
Perėjimo efektai: išjungti, išnykimo efektas

Histograma
Šviesis / RGB

Vaizdų trynimas / apsauga
Trynimas: vienas atvaizdas, pasirinkti atvaizdai, 
pasirinkta apimtis, visi atvaizdai
Apsauga: pasirinkti atvaizdai, pasirinkta apimtis, 
visi atvaizdai Nebesaugoti visų atvaizdų

Meniu kategorijos
1) Fotografavimo meniu (x8)
2) Peržiūros meniu (x5)
3) Sąrankos meniu (x4)
4) Pasirenkamųjų funkcijų meniu

Meniu kalbos
25 kalbos
Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, danų, 
portugalų, suomių, italų, norvegų, švedų, ispanų, 

graikų, rusų, lenkų, čekų, vengrų, rumunų, 
ukrainiečių, turkų, arabų, tajų, supaprastinta kinų,
tradicinė kinų, korėjiečių ir japonų

Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Naudotojas gali atnaujinti aparatinę įrangą.

Korpuso medžiagos
Polikarbonatas

Sąsaja
Kompiuteris
„Hi-Speed“ USB (pritaikyta „Mini-B“)

Kita
Belaidis LAN (IEEE802.11b/g/n), (tik 2,4 
GHz,1–11 kan.), palaikomas dinaminis NFC 8 
„Bluetooth®“ (specifikacijos versija 4.1, mažai 
energijos eikvojanti „Bluetooth®“ technologija) 
8 8

Tiesioginis spausdinimas
„Canon“ spausdintuvai
„Canon Compact“ nuotraukų spausdintuvai ir 
PIXMA spausdintuvai, suderinami su 
„PictBridge“

„PictBridge“
Taip (per USB arba bevielį „LAN“)

Saugojimas
Tipas
SD, SDHC, SDXC (pritaikytas UHS-I)

Deranti operacinė sistema
Asmeninis kompiuteris ir „Macintosh“
„Windows“ 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 11
„Mac OS X“ 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
Norint per „Wi-Fi“ prijungti prie stalinio 
kompiuterio:
„Windows“ 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
„Mac OS X“ 10.9 / 10.10
„Image Transfer Utility“:
„Windows“ 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
„Mac OS X“ 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Programinė įranga
Vaizdo apdorojimas
„Digital Photo Professional“

Kita
„Picture Style Editor“, „EOS Utility“, atvaizdų 



perkėlimo priemonė
Programėlė „Camera Connect“ teikiama 
įrenginiuose su „iOS“ ir „Android“ 12

Maitinimo šaltinis
Maitinimo elementai
1 x įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas 
LP-E12

Maitinimo elemento naudojimo laikas
Apie 295 kadrus (esant 23 °C, AE 50 %, FE 50 
%) 13
Ekologiniu režimu: apie 410 kadrų
Filmų įrašymas: apytiksliai 125 min.
Atkūrimo trukmė, leidžiant nuotraukų skaidres: 
apytiksliai 4 val.

Energijos taupymas
Ekranas išjungtas (15, 30 s arba 1, 3, 5, 10, 30 
min.)
Automatinis išjungimas (30 s arba 1, 3, 5, 10 
min., išjungtas) Ekonominis režimas

Maitinimo šaltiniai ir maitinimo elementų 
įkrovikliai

Akumuliatoriaus įkroviklis LC-E12
Kompaktiškas maitinimo blokas CA-PS700 NS 
jungiamoji mova DR-E12

Priedai
Dėklai / dirželiai
Išorinis dėklas EH31-FJ
Dirželis nešiojimui ant kaklo EM-E2 (šviesiai 
rudas)
Dirželis nešiojimui ant kaklo EM-E2 (BW) 
(rudas)
Dirželis nešiojimui ant kaklo EM-E2 (BK) 
(juodas)
Dirželis nešiojimui ant kaklo EM-E2 (WH) 
(baltas)
Kaklo dirželis EM-E2DB

Objektyvai
EF-M objektyvai
Visus EF ir EF-S objektyvus galima naudoti su 
tvirtinimo adapteriu EF-EOS M

Kita
Sąsajos kabelis IFC-400PCU 
Tvirtinimo adapteris EF-EOSM


