
 

 

 
 
 

 
EXILIM EX-ZR100 wint EISA Award 2011/2012 in 

categorie ‘European Travel Compact Camera’ 
 

Casio wint prijs tweede keer in driejarig bestaan van categorie 
 

Amstelveen, 16 augustus 2011 — De Casio EX-ZR100 heeft de prestigieuze EISA Award 2011/2012 
gewonnen in de categorie ‘European Travel Compact Camera’. Vorig jaar won Casio de EISA Award 
2009/2010 voor de EXILIM EX-H10. 
 
De European Imaging & Sound Association (EISA), een netwerk van vijftig specialistische tijdschriften in 
negentien Europese landen, kent elk jaar felbegeerde prijzen toe in verschillende categorieën. De EX-
ZR100, een nieuwe-generatie digitale camera met een krachtige groothoek en zoomlens, kreeg de prijs 
voor beste compacte reiscamera. “We zijn natuurlijk erg trots op deze award. Dat we deze award weer 
winnen, toont aan dat we continu goede producten leveren en de functionaliteit en technologie van 
onze digitale compactcamera’s steeds verder ontwikkelen”, zegt Shigeru Watanabe, algemeen directeur 
Casio Benelux. 
 

    
 
De nieuwe EX-ZR100 is perfect uitgerust om technische uitdagingen tijdens een vakantie of reis aan te 
gaan. Zo is de camera handzaam en biedt een groot aantal functies om het beste resultaat te 
garanderen. In het juryrapport staat: “De compacte superzoomcamera met 12,5 keer optische zoom en 
een 24 mm groothoeklens past in bijna elke binnenzak. Dit maakt deze camera tot de perfecte 
reisgenoot.” De combinatie van een veelzijdige lens en nieuwe technologieën maakt de camera 
aantrekkelijk voor mensen die voornamelijk tijdens hun vakantie foto’s maken in elke denkbare situatie. 
 
De EXILIM Engine HS, de zeer geavanceerde processor van Exilim,  maakt de vele extra functies mogelijk, 
ongeacht of het gaat om het vastleggen van bijzondere reismomenten met de HDR art-functie, het 
maken van full-HD-video’s of het fotograferen van de gehele omgeving met de 360 graden 
panoramafunctie. De 25x Multi-Frame SR Zoom maakt bovendien bijzondere perspectieven mogelijk. Dit 
maakt de EX-ZR100 tot de perfecte reiscamera in elke situatie. 



 

 
 
De snelheid van de EX-ZR100 is uniek in het segment digitale compactcamera’s. Twee voorbeelden die 
deze snelheid onderstrepen: de interval tussen twee foto’s is slechts 0,37 seconden en de autofocus stelt 
scherp in slechts 0,14 seconden. De grote hoeveelheid functies, de eenvoudige bediening en in het 
bijzonder de snelheid van de camera zijn perfect voor het vastleggen van elk gewenst moment. 
 
De EX-ZR100 is verkrijgbaar in de winkel in de kleuren zwart en wit. 
 
Meer informatie is te vinden op: www.exilim.eu, http://life.exilim.eu en www.casio-europe.com. 
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