
QUICK GUIDE  

MODEL: 
Canon XF205 
 

 

 
SPECIFICATIES: 

Videokwaliteit  HD: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) 
SD: MPEG-2 PS 

360p 720p 1080p 

Frame rate  MXF: 
1080/50i 1080/25p  
MP4: 
1080/50p 1080/25p 

MXF: 
720/50p 720/25p 
MP4: 
720/50p 720/25p 

 MP4: 
 360/25p 

Sensorgrootte en 
aantal sensoren 

HD CMOS Pro type ½,84   

Opnametijd 32GB  AVCHD 1080/50i 50 Mbps: 
MP4/50p 35 Mbps: 

80 min 
  2 min 
 

Batterij duur  Canon BP-955  MXF: 255 min. MP4: 265 min.  

Geluidsinput  2x XLR   

Video output  HD/SD-SDI: BNC (x1 Output) 
HDMI (x1 Output) 

 



Power 

 

druk de groene knop in en schuif de knop 
naar links voor camerafuncties of naar 
recht voor media functies.  

Memory 

 

De camera werkt op CF-geheugen. Er 
zijn hiervoor twee poorten aanwezig. 
Deze zijn geplaatst aan de linkerzijde van 
de camera. De kleppen zijn te openen 
door het schuifje naar beneden te 
drukken. 
 

Focus 
 
M - Manual  
A - Auto 

 

Door middel van de schakelaar kunt u 
kiezen tussen manuele scherpstelling met 
gebruik van de ring, of automatische 
scherpstelling. 
 

Geluid 
 
 

- Bij microfoons die op fantoomvoeding 
draaien kies voor +48v.  
 
- aan de linkerzijde van de camera zit een 
audio menu. voor full auto mode met de 
meegeleverd richtmic op 1 kanaal kies 
voor de volgende instellingen: 



 
 

  - CH1> schakelaar op Input1 
  - volgende schakelaar op AUTO 
  - CH2> schakelaar op INT MIC 
  - volgende schakelaar op AUTO 

Autofunctie beeld  

 

Neem voor volledige automatische opname de 
volgende stappen: 
  - Zet schakelaar om naar auto voor 
automatisch regeling van de iris, gain en 
shutterspeed. 
 - let op: het activeren van full auto, regelt niet 
het focussysteem.  
 

Kaart selecteren 

 

Voor het kiezen van de opnamekaart druk op de 
knop ‘ slot select’. De geselecteerde CF kaart 
krijgt dan een groen lampje. 

Reset    Ga in het menu naar ‘ other functions’. 
Bovenaan dit menu krijgt u de mogelijkheid om 
de camera te resetten. 
 

   



Inladen  Premiere Pro: 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: 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 

 


