
 

 

Casio lanceert gebruiksvriendelijke digitale camera 
met krachtige zoom voor beginnende fotograaf 

 

EX-ZS100 beschikt over 24 mm groothoeklens en 12,5 keer optische zoom; 
geslaagde foto’s maken eenvoudiger dan ooit met ‘Easy Mode’ 

 
Amstelveen, 18 augustus 2011 — Casio Computer Co., Ltd. lanceert de EXILIM® EX-ZS100: de nieuwste 
digitale camera in de EXILIM-serie. Deze compacte camera met krachtige zoom en 14,1 effectieve 
megapixels is zelfs voor beginnende fotografen eenvoudig te bedienen. 
 

 
 
De EX-ZS100 van Casio heeft een 24 mm groothoeklens en 12,5 keer optische zoom; desalniettemin is de 
camera slank en compact genoeg om overal mee naartoe te nemen. De EX-ZS100 neemt 
verbazingwekkend goede foto’s van weidse landschappen en interieurs, en zelfs van moeilijk te 
benaderen onderwerpen dankzij de krachtige zoomlens en de groothoeklens. De camera heeft ook een 
Macro-functie voor het fotograferen van onderwerpen tot één centimeter van de lens. 
 
Casio wilde een camera ontwikkelen, die eenvoudiger dan ooit te gebruiken is, zelfs voor mensen die 
niet veelvuldig fotograferen. De EX-ZS100 beschikt over specifieke knoppen voor basale 
fotografiefuncties, zoals het vastleggen, terugkijken en wissen van foto’s. Daarnaast heeft de camera een 
‘Easy Mode’ die vaak gebruikte functies duidelijk met grote letters en icoontjes op het scherm toont. 
Instructies op het scherm leiden de gebruikers naar de optimale instellingen voor hun foto’s. Gebruikers 
hoeven de camera alleen maar te richten op het onderwerp dat ze willen vastleggen, en de EX-ZS100 
stelt automatisch scherp op het onderwerp of landschap. Zelfs als het onderwerp beweegt, houdt de 
camera de focus vast. Als het scherpstelkader groen wordt, hoeft de gebruiker alleen maar de 
ontspanknop in te drukken om een scherpe foto te maken. 
 
 
 



 

De EX-ZS100 beschikt eveneens over een ‘Silent Mode’ die ervoor zorgt dat de fotograaf de omgeving 
niet tot last is. Deze stand schakelt de bedieningsgeluiden van de camera en de flitser meteen uit en 
deactiveert de zelfontspanner. Dit is handig voor fotograferen in een museum, bij een aquariumbezoek 
of in een restaurant. Daarnaast zit de camera boordevol andere functies, zoals ‘BEST SHOT Mode’ die de 
optimale instellingen zoekt bij een specifieke scene. Daarnaast kan deze camera HD-filmpjes maken van 
1280 x 720 pixels en is hij op te laden via USB.  
 
De EXILIM EX-ZS100 is verkrijgbaar in drie kleuren: zilver, rood en zwart.  
Verkoopadviesprijs: 189.99 euro incl. btw. 
Beschikbaarheid: vanaf september 2011 
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