
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 

 
EXILIM EX-ZR100 får EISA Award-utmärkelsen – ”Årets 

kompakta resekamera” för 2011/2012  
 

Casio vinner för andra gången i kategorins treåriga historia. 
 
Stockholm, 16 August 2011 – En stor succé – Efter EX-H10 som fick priset 2009/2010 så får nu EX-
ZR100 det prestigefulla priset EISA Award i kategorin “Årets kompakta resekamera” för 2011/2012.  
 
EISA (European Imaging and Sound Association) är en panel bestående av 50 specialistmagazin från 
19 europeiska länder som delar ut eftertraktade priser i olika kategorier varje år. EX-ZR100, nästa 
generations digitalkamera med vidvinkel och kraftig zoom, fick utmärkelsen för bästa kompakta 
resekamera. ”Vi är självklart väldigt stolta över detta pris. Det visar att vi kontinuerligt levererar bra 
produkter och stadigt utvecklar bra specifikationer och teknologier för kompakta digitalkameror”, säger 
Sigbert Laakman, produktchef för Digital Imaging hos Casio Europé GmbH. 
  
Du kan nu börja göra dig klar för nästa resa – för EX-ZR100 är perfekt utrustad  för att klara av olika 
förhållanden som man stöter på under resan. Juryn tycker att Casio’s kompakta superzoomkamera 
med 12,5x optisk zoom och 24 mm visvinkel passer de flesta fickor, något som gör den till den 
perfekta resekamraten. EX-ZR100 är en kamera som kan användas i alla situationer, kominationen av 
en allsidig lins och ny teknologi gör kameran attraktiv för användare som tar många semesterbilder. 
 
Det som verkligen gör att den eleganta och kompakta EX-ZR100 utmärker sig är de extra funktioner 
som gjorts möjliga i och med den nya processorn – EXILIM Engine HS. Ta fina konstnärliga bilder 
med HDR Art-funktionen, filma i Full-HD, ta otroliga 360-graders panoramabilder eller få ett nytt 
perspektiv genom att använda 25x Multi Frame SR Zoom som motsvarar 600 mm zoom. 
  
Det som verkligen är unikt med EX-ZR100 som skiljer kameran från andra kameror är dess snabbhet. 
Autofokus använder t.ex. bara 0,14 sekunder för att ta en bild och det blir extremt lite tid mellan 
tagningarna, bara 0,37 sekunder. Användaren kan också ta hela 40 bilder per sekund med denna 
kamera. Det stora urvalet av funktioner, användarvänligheten och snabbheten gör EX-ZR100 till den 
perfekta kameran för alla situationer. 
 
EX-ZR100 finns tillgänglig i svart och vit hos våra återförsäljare. 
  
För mer information: http://www.exilim.se och www.casio.se 
 
 
 


