
QUICK GUIDE  

 
SPECIFICATIES: 

MODEL: 
Canon XF100 

!

Videokwaliteit Compression: MPEG-2 Long GOP 
Color Space: 4:2:2 (at 50Mbps 
recording) 
File Format: MXF	


50Mbps (CBR) 4:2:2, 1920x1080, (60i/
30p/24p), 
1280x720 (60p/30p/24p) 
35Mbps (VBR) 4:2:0, 1920x1080 (60i/
30p/24p), 
1280x720 (60p/30p/24p) 
25Mbps (CBR) 4:2:0, 1440x1080 (60i/
30p/24p)

Frame rate 60i, 60p (720p mode only), 30p, 
24p

Sensorgrootte en 
aantal sensoren

1/3" CMOS Sensor 
2.37MP (2.07MP effective)

Opnametijd 32GB 25Mbps: 155 minutes 
35Mbps: 110 minutes 
50Mbps: 80 minutes

Batterij duur Canon BP-955 accu 440 min

Geluidsinput 2x XLR

Video output HD/SD Component (x1 Output)

HDMI (x1 Output)

AV (x1 Output)



Power druk de groene knop in en schuif de 
knop naar links (richting CAMERA) 
om de camera in te schakelen.

Memory De camera werkt op Compact 
Flash-geheugen. Er zijn hiervoor 
twee poorten aanwezig. Deze zijn 
geplaatst aan de zijkant achter het 
LCD scherm.

Focus - voor Manuele focus schuif knopje 
naar links op FOCUS 

- voor volledige automatische focus 
druk op AF/MF zodat I.AF links 
onder in beeld verschijnt
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Geluid !
A - XLR Inputs

B - XLR Menu

C - Menu CH1

D - Menu CH2

E - Automaat/ 
manueel

F - Audio niveau

G - Status check


Aan de linkerzijde van de camera zit 
een audio menu. Voor full auto 
mode met internal mic kies de 
volgende instellingen:

- CH1 + CH2 schakelaar op A 
  
!!!!!!!!!!!!!!!
- CH1 + CH2 schakelaar op MIC 
- CH1 + CH2 schakelaar op INT

!  
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Autofunctie beeld Voor volledige automatische opname 
schuif de knop op FULL AUTO

Kaart selecteren Voor het kiezen van de opnamekaart 
druk op de SLOT SELECT knop. Een 
lampje boven het slot geeft het 
geselecteerde slot aan.

Reset Voor camera reset ga je naar het menu. 
De menuknop zit links boven het LCD 
scherm. Met het SET knopje eronder 
navigeer je naar het laatste / onderste 
icoontje. Druk drie keer op SET om in 
het Reset All Settings menu te komen. 
Navigeer naar rechts met de SET knop 
zodat OK oranje wordt en druk 
nogmaals op SET.

Extra’s Filmt in 50mbs 422

Inladen Premiere Pro: Converteer de MXF 
files naar H.264 files met een MXF 
converteer programma

Final Cut: Converteer de MXF files naar 
MOV files met een MXF converteer 
programma
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