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De ultieme cameratest gaat verder
Nieuwe uitdagingen voor de EXILIM ZR-serie: tweede ronde ‘EXILIM Challenge’ van start

Amstelveen, 22 mei 2013 – Het spel gaat verder, oftewel: de tweede ronde van de ‘EXILIM Challenge’ gaat
van start. De komende negen weken presenteert de razende reporter Delf D. drie spectaculaire, nieuwe
uitdagingen. Zo probeert hij hoger te springen dan een dolfijn, neemt hij het op tegen een hond in de
ultieme frisbeewedstrijd en fungeert hij als aas in de altijd populaire struisvogelrace. Delf D. zoekt zijn
grenzen op en onderwerpt de snelste EXILIM-camera’s aan de ultieme test: is de EXILIM ZR-serie snel
genoeg om de meest spectaculaire momenten uit deze uitdagingen perfect vast te leggen?
De digitale camera’s in de EXILIM ZR-serie zetten bewegingsvolle momenten om in prachtige, scherpe
herinneringen – en dat sneller dan ooit. De nieuwe Triple Shot-functie biedt op dit vlak een groot voordeel,
omdat het niet alleen een foto neemt op het moment van activeren, maar ook één net ervoor en net erna.
Dankzij de Quick Response-optie zijn deze camera’s in een oogwenk klaar voor gebruik. Naast de
mogelijkheid voor snelle activatie, zorgen de snelle autofocus en de extreem korte intervallen tussen foto’s
ervoor dat de camera een enorme fotografeersnelheid behaalt. Bewegingsvolle momenten zijn briljant
vast te leggen – eenvoudig, snel en zonder stress.
De ‘EXILIM Challenge’ loopt online van 22 mei tot en met 18 juli 2013. Na afloop ontvangen drie gelukkige
winnaars 2.000 euro vakantiegeld. Zij worden willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers aan de ‘EXILIM
Challenge’. Meer informatie over de wedstrijd en instructies voor deelname zijn te vinden op
www.challenge.exilim.eu.
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