
GHID DE CUMPĂRARE
APARATE FOTO



INTRODUCERE
Cel mai bun aparat nu este neapărat cel 
care costă cel mai mult sau care are cele 
mai avansate caracteristici. 

Cea mai bună alternativă pentru un 
profesionist nu va fi potrivită pentru un 
începător, iar cea mai bună cameră pentru 
vlogging s-ar dovedi nu atât de folositoare 
în fotografia wildlife. 

Ghidul următor te va ajuta să alegi cea mai 
bună opțiune în funcție de ceea ce dorești 
să fotografiezi.
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4 FACTORI DE CARE SĂ ȚII CONT
CÂND ALEGI UN APARAT NOU

#1 Calitatea imaginii mai bună ca a unui smartphone

Un aparat de fotografiat asigură o calitate a imaginii mai bună 
decât cea oferită de telefonul pe care îl deții.  
Aparatul de fotografiat este dotat, de cele mai multe ori, cu funcții 
pe care nu le regăsești în specificațiile telefonului. Sunt însoțite 
de obiective performante (fie cu focală fixă, fie cu zoom sau 
superzoom). 
Atunci când vorbim despre filmare, camerele asigură zoom lin, 
stabilizare a imaginii superioară și sunet mai detaliat. În plus, ai și 
avantajul de a folosi un card de memorie de capacitate mare, fără 
teama de a umple repede memoria internă a telefonului.



#2 Ergonomia
Este camera aleasă suficient de mare? Sau suficent de compactă? Are o priză 
bună la mână? Gripul este suficient de confortabil la utilizări mai îndelungate? 
Sunt butoanele de pe aparat poziționate suficient de aerisit, dar totuși intuitiv și 
la îndemână? Are aparatul dorit un ecran LCD? Acestea ar fi întrebările pe care 
ar trebui să ți le pui atunci când vrei să alegi un aparat nou.

#3 Dimensiunile
Este, poate, unul din primele aspecte pe care le avem în vedere atunci când 
căutăm un aparat nou. Unii vor ceva ușor, compact, de dimensiuni mici, pe care 
să-l aibă mereu la îndemână. Alți creatori nu au nimic împotrivă să care o trusă 
foto considerabilă (arta cere sacrificii!). 

Pentru ce anume vom utiliza aparatul cel mai frecvent, ne influențează analiza 
dimensiunilor. Ești un părinte care iese mereu cu familia, copilul sau prietenii? 
Atunci modelul pe care îl alegi ar trebui să fie ușor, compact și simplu de utilizat. 

Călătorești mult,  ești activ? Ai și folosești multe accesorii? În cazul ăsta, nu te 
va deranja să cari mai multe cu tine sau ceva mai greu. Vei avea nevoie însă și de 
o geantă încăpătoare și comodă.

Nu uita nici de cardurile și acumulatoarele de rezervă. Se poate întâmpla să ți 
se descarce aparatul și vei dori să ai un acumulator de rezervă, iar cardurile de 
memorie suplimentare te vor ajuta să nu rămâi fără spațiu de stocare în timpul 
fotografierii.
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#4 Gama de obiective
compatibile cu viitorul aparat
Ce alegi la început, asta vei folosi tot timpul (sau cel puțin, până când 
vine momentul unui upgrade), așa că optează mereu pentru ce se 
potrivește cu stilul tău de fotografiat. 
Dacă ai nevoie de un aparat cu obiective interschimbabile, aruncă o 
privire și la ce obiective sunt disponibile pentru respectivul model de 
cameră (sau pentru respectiva montură).
De cele mai multe ori vei găsi și variante third-party, adică fabricate de 
producători diferiți, iar multe dintre ele sunt extrem de performante. 
De exemplu, Sigma, Tamron și Zeiss sunt branduri care realizează 
obiective de calitate superioară, la un preț accesibil.
Un obiectiv cu focală fixă este util în fotografia de portret, iar 
obiectivele wide sunt folosite des în fotografia de arhitectură. Poți 
citi în acest articol mai multe despre diferitele tipuri de obiective și 
când să le folosești.
Dacă ești un fotograf avansat sau profesionist și cunoști deja cam 
ce tipuri de obiective și ce focale vei folosi în mod frecvent, atunci 
aruncă o privire la oferta noastră și asigură-te că ești acoperit și la 
acest capitol!
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https://blog.f64.ro/2020/07/06/5-tipuri-de-obiective-obisnuite-si-cand-sa-le-folosesti/
https://bit.ly/3lLXcGK


Să aruncăm o privire la unele dintre cele mai 
bune camere pe care le poți cumpăra în 2021
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PENTRU ÎNCEPĂTORI
Dacă fotografia reprezintă un hobby și vrei să înveți mai multe, poate ar trebui să achiziționezi un DSLR sau 
mirrorless entry-level. Acest tip de aparat îți oferă control creativ maxim și în timp vei vedea ce gen fotografic 
te atrage mai tare și cum îți evoluează pasiunea.

Modele recomandate

Canon 2000D este ușor de utilizat, fiind un aparat foto DSLR ideal pentru 
prima achiziție. 
Imaginile rezultate sunt de înaltă calitate, având un senzor de 24mpx, 
procesor DIGIC4+ și un interval ISO de la 100-6400 (poate fi extins până 
la 12800). Mai mult de atât, poți filma FullHD, la 30cps bucurându-te și 
de modul ,,Secvențe Video”,  chiar dacă condițiile de iluminare nu sunt 
ideale.

https://bit.ly/3ae3LN1
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Canon EOS M50 II este perfect pentru vloggeri, bloggeri şi influenceri, 
Canon EOS M50 Mark II este alegerea ideală pentru creatorii de conţinut 
care au nevoie de imagini de calitate excepţională, de funcţii inteligente 
şi de posibilitatea de a transmite în direct pentru publicul din on-line.

Sony Alpha A6000 este un aparat ușor, dar în același timp face 
fotografii la o calitate foarte bună. Este perfect de luat în vacanțe, 
ocupând puțin loc în bagaj.

https://bit.ly/3lkYIQV
https://bit.ly/3uRmK9B


UPGRADE PENTRU ENTUZIAȘTI
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Mai jos regăsești un trio care reprezintă o alegere excelentă pentru entuziaștii care au nevoie de un 
upgrade. Dacă ai atins limitele camerei actuale, înseamnă că a venit momentul să treci la următorul 
nivel în ceea ce privește: caracteristicile, performanța și potențialul creativ:

Sony A6400 este un aparat mirrorless destul de compact și portabil, cu o 
interfață intuitivă și mai multe moduri de fotografiere. Focalizarea este 
destul de rapidă și datorită senzorului APS-C de 24mp care filmează și 
4K, poți fi sigur că vei obține cadre deosebite și bogate în detalii.

https://bit.ly/2YwxhLm


10

Am inclus în această listă Canon EOS 90D pentru toți fanii DSLR rămași. 
Acest aparat combină cea mai mare rezoluție văzută până acum într-
un senzor APC-C, de 32,5MP și 10fps. Manevrabilitatea și ergonomia 
sa sunt o bucurie, amintindu-ne de ce fotografierea pe un DSLR este o 
experiență plăcută.

Nikon Z5 oferă funcții full-frame la un preț atractiv. Vine cu sloturi duble 
pentru carduri și video 4K UHD, împrumutând câte ceva de la aparatele 
profesionale. Ceea ce ne place cel mai mult la această cameră este 
prețul său, raportat la calitate.

https://bit.ly/3nQjJ7U
https://bit.ly/2XDXO9a


Călătorii și Vlogging

11

Atât pentru vlogging, cât și în fotografia de călătorie, ai nevoie de un aparat compact și capabil / performant, 
cu care să poți face fotografii, dar să și filmezi la o calitate superioară. 
Un conținut de calitate îți va aduce mai mulți urmăritori și interacțiuni pe rețelele de socializare pe care le 
utilizezi pentru a-ți promova creațiile. Merită să investești, rezultatele te vor convinge că a fost o alegere bună!
În plus, o cameră special concepută pentru vlog asigură un sunet de calitate. Calitatea sunetului este esențială 
în orice filmare.

Modele recomandate

Sony ZV E 10 proiectată de la zero special pentru vlogging și gândită 
pentru nevoile vloggerilor din zilele noastre, noua cameră combină 
tehnologia imagistică avansată de la Sony cu posibilități extinse de 
utilizare și cu un set de funcționalități personalizate, optimizat pentru 
creatorii de conținut video.

https://bit.ly/3DpHto6
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Canon PowerShot G7X Mark II îmbină o performanță nemaipomenită cu 
un corp compact – a fost conceput ergonomic pentru a se potrivi esteticii 
seriei PowerShot G, oferind în același timp o manevrare intuitivă și acces 
imediat la butoanele pe care le folosești cel mai mult.

Sony Zv-1 este construită pe baza necesităților vloggerilor și creatorilor 
de conținut. Aceasta combină funcționalitățile ușor de utilizat cu 
tehnologiile de imagine care nu lasă loc de niciun compromis.
Astfel, acest model este partenerul perfect pentru creatorii de conținut, 
indiferent de nivelul de experiență.

https://bit.ly/2YwkrfL
https://bit.ly/39kOs4x
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Panasonic Lumix G80 M integrează o tehnologie de stabilizare duală 
a imaginii și capacități 4K de top și prezintă o carcasă rezistentă la 
intemperii, pentru un grad maxim de flexibilitate.

Canon PowerShot G7X Mark III ideală pentru vloggeri, bloggeri, streaming 
live, videoconferinţe şi oricine postează conţinut online. 
PowerShot G7 X Mark III te ajută să arăţi perfect în filmări 4K superbe, 
fiind dotată cu un senzor mare de 1,0 inch şi având o capacitate de 20,1 
megapixeli – toate acestea într-un design ultraportabil pe care îl poţi lua 
oriunde.

https://bit.ly/3lpfzCt
https://bit.ly/3loSe3u


Aparate foto compacte 
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Cauți un aparat de fotografiat ușor de utilizat, pe care îl poate folosi întreaga familie? Dimensiunile reduse 
și calitatea imaginii oferită te vor convinge să îl iei mereu cu tine. Amintirile sunt prețioase, dar când arată 
impecabil parcă este și mai bine. 
Nu ai nevoie de senzori uriași, de comenzi super avansate sau de obiective interschimbabile, ci doar de un 
aparat de fotografiat simplu, performant și intuitiv, pe care oricine, chiar și un novice îl poate folosi cu rezultate 
excelente. 

Modele recomandate

Sony RX100 VII  este dotată cu noul senzor de imagine Exmor RS™ CMOS 
și cu un procesor de imagine BIONZ X de ultimă generație, oferind astfel, 
noi niveluri de performanță pentru focalizarea automată. 
Flexibilitatea procesului de fotografiere este asigurată de obiectivul 
ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mmviii F2.8-4.5 cu efect ridicat de 
magnificare, ce transformă camera RX100 VII într-o alegere versatilă 
pentru toate tipurile de scenarii de fotografiere și utilizatori, de la 
entuziaști pasionați de arta fotografică până la profesioniști.

https://bit.ly/3AiJBfd
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Canon PowerShot SX70HS este un aparat foto multifuncţional premium, 
cu zoom de 65x, care combină aspectul şi stilul DSLR cu caracteristici 
versatile îmbunătăţite, de ultimă oră. Extinde-ți posibilităţile de 
fotografiere graţie compatibilităţii cu imagini în format RAW, video 4K, 
Bluetooth şi Wi-Fi, precum şi Remote Live View.

Nikon Coolpix P1000 este singurul aparat foto bridge din lume cu un zoom 
optic de 125x, echivalent cu un interval 24-3000mm. Poate fi folosit chiar 
și pentru a fotografia natura sălbatică.

https://bit.ly/3AonDHy
https://bit.ly/3uUrOtN
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Cu Panasonic DC FZ82 poți surprinde momente fie că te afli aproape de 
subiect sau nu. Este un aparat care poate fi folosit în situații active în 
aer liber.

Cu Sony DSC-HX400V surprinzi cadre memorabile cu un zoom optic de 
50x (tehnologie Clear Image Zoom de 100x) într-un corp compact, care 
combină senzorul CMOS Exmor R™ de 20,4 MP şi procesorul de imagine 
BIONZ X™ pentru o performanţă de neegalat și o utilizare ușoară.

https://bit.ly/3aobzeQ
https://bit.ly/3myMjbN


Acțiune, Sport și Aventură
Domeniul fotografiei și al videografiei se schimbă și evoluează 
constant,  iar o cameră tradițională s-ar putea să nu fie cea 
mai potrivită atunci când vorbim de acțiune, sporturi diverse și 
aventură. 
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Dacă vrei să-ți surprinzi aventurile prin video și fotografie din perspective inedite, din unghiuri 
neobișnuite și cu o dinamică aparte, atunci o cameră de acțiune este gadgetul ideal.
Camerele de acțiune vin cu multiple funcții utile: time lapse, filmare slow motion, unghi de cuprindere 
foarte mare al obiectivului, construcție solidă care-ți oferă rezistență crescută, posbilitatea de le 
folosi cu o carcase subacvatice sau microfon extern și altele.
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DJI Osmo Action arată și se simte de parcă a fost făcută să fie un 
concurent direct la Go Pro Hero 7 Black și face o treabă foarte bună. Ne 
place în special adăugarea unui ecran LCD frontal color.

GoPro Hero 9 asigură utilizatorilor mai multă putere, având un senzor de 
23.6 MP, claritate video superioară, 5K și fotografii la 20MP, precum și 
mai multă stabilitate.

Modele recomandate

Insta360 One R Twin Edition este una dintre cele mai recente și mai 
interesante evoluții în fotografie. Se numește Twin Edition deoarece este 
vorba de două camere într-una, care vin cu două module de obiective 
ușor de schimbat între ele.

https://bit.ly/2XGw0RF
https://bit.ly/3ArTZSG
https://bit.ly/3kpp3wV
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Nikon Coolpix W300 este aparatul foto compact pentru orice vreme, 
recomandat și pentru ape adânci. Bucură-te de calitatea remarcabilă a 
imaginii, de conectivitatea simplă şi de urmărirea prin GPS.  

Olympus TG 6 este un aparat compact subacvatic pe care îl poți lua 
în aventurile din vacanțe, pentru a surprinde cadre memorabile. 

https://bit.ly/3AtQdHW
https://bit.ly/2WYnxck


Pentru Avansați
și Profesioniști

Dacă ești gata să faci pasul către fotografia 
profesională sau ești deja un fotograf sau videograf 
profesionist, trebuie să arunci o privire la cele mai 
recente modele de aparate mirrorless full-frame. 

Probabil ești la curent cu noile apariții, dar merită 
să ții cont și de recomandările specialiștilor noștri. 

În timp ce DSLR-urile încă își au locul bine meritat 
în trusele fotografilor profesioniști (indiferent de 
zona sau genul de fotografie abordat), aparatele 
mirrorless au devenit standardul și continuă să ne 
uimească cu funcțiile și tehnologiile implementate.

Toate acestea fac  munca unui profesionist mult mai 
ușoară, obținând astfel rezultate net superioare.
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Descoperă gama de aparate Sony Full Frame, concepută special 
pentru fotografii profesioniști. 

Canon EOS R5 are un senzor nou de 45MP, care produce imagini cu detalii 
incredibile datorită unui filtru low-pass și a sistemului de autofocus de 
top.
Specificațiile video sunt excelente: poate captura intern videoclipuri 8K 
Raw. Captura 4K este de asemenea posibilă.

Modele recomandate

https://bit.ly/3alJ5Cy
https://bit.ly/39iKV6X
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Nikon Z7II este capabil să surprindă videoclipuri cinematografice de 
calitate profesională și fotografii bogate în detalii chiar dacă iluminarea 
din cadru este slabă.
Corpul de nouă generație păstrează mai multe detalii, are o gamă 
dinamică mai largă și contrast îmbunătățit, reducând cerințele de post-
procesare. 

Îți recomandăm atât consultanța online, cât și cea din magazinul F64. Ai avantajul de a testa 
multitudinea de aparate și de a beneficia de consultanță, înainte de a lua decizia potrivită.
În plus, beneficiezi de o mulțime de variante de a achiziționa produsul dorit în rate de la diferite 
bănci. Îți oferim de asemenea și posibilitatea de a aduce echipamentul vechi în consignație la 
F64.

https://bit.ly/3kpplE1


Sperăm că acest ghid îți va fi util pentru achiziția viitorului aparat.

Prin toate acțiunile noastre, îți oferim echipamentul potrivit și consultanță de 
calitate. Gama de accesorii pe care le avem în stoc te pot ajuta să realizezi 
fotografii uimitoare.


