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Mengabadikan momen dalam format video semakin diminati oleh berbagai 

kalangan. Di saat bersamaan, kemudahan untuk memproduksi serta 

menayangkannya lewat YouTube membuat banyak orang berlomba membuat 

konten video yang menarik. 

Dan, salah satu perangkat yang sangat didambakan adalah kamera mirrorless. 

Dengan kamera mirrorlessyang memiliki desain dan ukuran ringkas, pengguna 

bisa dengan mudah merekam video berkualitas tinggi di berbagai situasi dan 

tentunya juga dapat menghasilkan jepretan foto istimewa. 

Selain itu, kebutuhan rekaman video berkualitas tinggi hingga resolusi 4K juga 

semakin meluas di industri dokumentasi pernikahan. Sehingga, para fotografer 

profesional khususnya yang bergerak di bidang ini dituntut untuk memiliki 

kamera yang dapat menghasilkan foto sekaligus video berkualitas tinggi. 

Menangkap peluang tersebut, Pt Datascrip sebagai distributor tunggal produk 

pencitraan digital Canon di Indonesia, menghadirkan 

kamera mirrorless generasi terbaru, yaitu Canon EOS M50. Kamera ini telah 

dilengkapi prosesor gambar DIGIC 8 -versi tertinggi untuk saat ini, serta 

teknologi perekaman video 4K dan sistem AF terkini yang cepat dan akurat. 

Kamera ini juga mengusung teknologi Dual Pixel CMOS AF serta fitur Touch & 

Drag AF yang dapat memindahkan area fokus melalui sentuhan jari di layar 

LCD, bahkan pada saat sedang membidik dengan Electrical Viewfinder (EVF) 

sekalipun. 

EOS M50 pun hadir dengan bodi yang ringkas dan mudah dioperasikan untuk 

menjawab mobilitas tinggi dari penggunanya. Tersedia dalam warna hitam dan 
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putih, kamera ini memberikan fleksibilitas dalam pengambilan gambar dari 

sudut yang sulit sekalipun karena memiliki Vari angle LCD touch screen, yang 

dapat diputar hingga 360 derajat. 

Dengan lensa kit standar 15-45mm bersudut lebar, pengguna bebas berekspresi 

dengan leluasa saat berswafoto (selfie/wefie) atau membuat liputan vlog 

personal. Satu lagi kebutuhan para vlogger dan pecinta kamera saat ini adalah 

kecepatan transfer data. Konektivitas WiFi dan NFC yang bisa menghubungkan 

M50 dengan smartphone atau perangkat mobile lainnya. 

Lantas, berapa harga yang harus dikeluarkan untuk menebus EOS M50? 

Datascrip menjual kamera ini dengan mulai dari Rp 10.263.000 (body only) 

hingga Rp 16.170.000 (dengan lens 15-45mm & 55-200mm). 
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