
QUICK GUIDE 

MODEL:
Sony A7S II

SPECIFICATIES:

Videokwaliteit AVCHD Ver. 2.0, MP4, MPEG-4 
AVC/H.264, XAVC S

2160p, 1080p

Frame rate 2160/30p 1080/120p

Sensorgrootte en 
aantal sensoren

Full-Frame CMOS, 35.8 x 23.9 mm

Opnametijd 64GB 4K XAVC S 25fps:
1080p XAVC S 120fps:
1080p XAVC S 25fps:
1080p AVCHD 50fps:
1080p AVCHD 25fps: 

135 min
84 min
160 min
320 min
375 min

Batterij duur Sony NP-FW50 accu 60 min

Geluidsinput 1x Minijack

Video output Micro HDMI (x1 Output)

Power Plaats een accu in de camera en 
schuif de schakelaar aan de rechter
bovenkant van de camera naar [On]
om de camera aan te zetten.



Memory De camera werkt op SD-geheugen. Er 
is hiervoor een poort aanwezig. Deze 
zit aan de rechterkant van de body.

Let op dat bij opnames in het XAVC S 
formaat er een kaart gebruikt dient te 
worden van minimaal 64gb en een 
minimale classe van U3.

Geluid Het opnemen van geluid kun je aan en 
uitzetten, dit kan in het [Camera 
Settings] menu bij [Audio Recording].

Tevens kun je ook in dit menu bij [Audio
Rec Level] het opnameniveau van de 
audio instellen, dit is vooral handig bij 
opnames van er hard geluid en bij het 
gebruik van een externe microfoon via 
de minijack aansluiting.

Autofunctie beeld Neem voor volledige automatische 
opname de volgende stappen:
  - Druk het knopje op het draaiwiel aan
de rechterbovenkant van de camera in.
 - zet de schakelaar op AUTO.

Reset Om de camera te resetten ga je in het 
[Setup] menu naar [Setting Reset] en 
klik je daarna op [Initialize].

Extra’s De Sony A7 is op airplane mode te 
zetten om zo de draadloze functies uit 
te schakelen en de accuduur te sparen.

Ga in het menu naar het [Wireless] 
submenu, klik daar op [Airplane Mode] 
en zet hem aan.

Inladen Premiere Pro: Als je opneemt in 
XAVC S, zorg er dan voor dat je 
versie van Premiere Pro helemaal 
up to date is qua codecs.

Zorg dat je de gehele AVCHD 
mappenstructuur importeert. Niet 
alleen de MTS files. wanneer je dit 
doet heb je kans op storingen of 
ontbrekende audio.

Final Cut: Als je opneemt in XAVC S, 
zorg er dan voor dat je versie van Final 
Cut helemaal up to date is qua codecs.

AVCHD footage inladen met final cut 
doe je via de log& transfer functie. Ook 
hier geldt dat het direct inladen van 
footage voor storingen of ontbrekende 
audio kan zorgen


