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Køb det perfekte digitalkamera Henrik Schurmann Hent PDF Digitalkameraet er så gode, at alle efterhånden
har et eller vil have et. Det er jo meget nemmere selv at fremkalde sine billeder derhjemme med mulighed for

at rette i billederne først.

Når du skal købe et kamera, dukker mange spørgsmål op:

· Skal jeg vente lidt eller købe nu?

· Kan det betale sig at gå efter flere megapixels?

· Skal det være spejlrefleks eller lomme-udgaven?

· Kan man bruge video-optagefunktionen til noget?

· Er ekstraudstyret noget værd?

· Kan jeg ikke nøjes med kameraet i min mobiltelefon?

· Hvordan bedømmer jeg et kamera?

· Hvor vigtig er batterilevetiden?

Alle disse spørgsmål, og mere til, får du svar på i denne velskrevne og flot illustrerede bog. Henrik
Schurmann har arbejdet med foto og video i mange år, og har såmænd også betalt sine lærepenge i

forbindelse med kameraindkøb. Her høster han af sin enorme viden og erfaring på området, til gavn for dig,
som nemmere kan træffe det rette valg, når du skal købe digitalkamera.
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