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Waarom de smartphone 
het fototoestel vervangt

Fotografeer jij ook bijna uitsluitend met je smartphone? Dan ben je niet de enige, 

want het klassieke fototoestel is helemaal passé. Telefoons als de Samsung Galaxy 

Note9 zijn gewoonweg té goed geworden.

Aangeboden door Samsung 
en gerealiseerd door MH Brand Studio

“Het beste fototoestel is hetgeen je op zak hebt.” Het is 

meer dan ooit klopt als een bus. Het is niet alleen het ge-

bruiksgemak van de smartphone dat het fototoestel van 

zijn troon stoot. Je fotografeert met een Galaxy Note9 

innovatieve features.

Prachtige foto’s, overdag én ‘s avonds

De Galaxy Note9 fotografeert even goed overdag als ’s 

heeft een grotere opening om in donkere omstandigheden 

opening om alle details te vangen als er meer licht is. 

Mis geen enkel detail

De sleutel tot een geslaagde foto is je onderwerp perfect 

in beeld brengen. Een goede zoom kan daar zeker bij 

zoom op de Galaxy Note9. Daarbij haal je een onderwerp 

dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Lichte trillingen van 

maar daar rekent de dubbele IOS-beeldstabilisatie wel 

mee af.

Intense kleuren door HDR

door de ruiten schijnt: veel situaties zijn uitdagend om 

mooi vast te leggen. Vaak is het ene deel te donker en het 

andere te fel. De HDR-functie in de Galaxy Note9 zorgt 

hier voor balans. Het laat meer detail zien in donkere 

Ook de kleuren worden intenser. Even nuttig is Live 

foto’s neemt en die combineert om het onderwerp scherp 

weer te geven.

In één keer een geslaagde foto

Soms gebeurt er iets onverwacht dat je vlug wil vastleg-

gen. Je hebt dus geen tijd om de juiste instellingen te 

zoeken. Dat zijn de momenten waarop de Scene Optimizer 

van de Galaxy Note9 echt uitblinkt. In een fractie van een 

seconde herkent de smartphone wat er gefotografeerd 

wordt en past hij de instellingen aan. Hij kan zo twintig 

tot een snel bewegende waterval. Een geslaagde foto is 

gegarandeerd – en dat in een situatie waar je met een 

klassiek fototoestel wellicht te laat zou zijn.

Ontdek Samsung’s oplossingen voor morgen op beleef2020.destandaard.be
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