
 

 

 

PERSBERICHT 

Canon brengt de precisie en eenvoud van de EOS R3 

naar de EOS R5, R6 en de 1D X Mark III dankzij nieuwe 

firmware updates 

 

Amstelveen, 25 november 2021 – Canon Europe heeft nieuwe firmware updates 

aangekondigd voor de EOS R5 (firmware v1.50), EOS R6 (firmware v1.50) en EOS-1D X Mark III 

(firmware v1.60). In navolging van de recente introductie van de EOS R3, de perfecte 

camera voor sport- en reportagefotografie, vergroot Canon nu ook de mogelijkheden van 

haar andere professionele camera’s met verbeterde detectie, naadloze bestands-

overdracht en een geoptimaliseerde ondersteuning voor lenzen. 

 

Ongeëvenaarde detectie voor het volgen van een onderwerp 

Deze update zorgt bij zowel de EOS R5 als EOS R6 voor een verbeterde herkenning van 

onderwerpen. Gebruikers van deze camera’s kunnen nu “voertuigen” als hoofdonderwerp 

selecteren. Dankzij deze optie, die is overgenomen van de EOS R3, kunnen camera’s 

raceauto’s en motoren volgen. De update optimaliseert daarnaast ook de algemene AF-

tracking van mensen, met verbeterde oog- en gezichtsdetectie, zelfs wanner het onderwerp 

een masker draagt, en voegt daar lichaamsdetectie aan toe. De firmware vergroot de 

detectiemogelijkheden van de EOS-1D X Mark III voor wintersporten dankzij een verbeterde 

hoofddetectie wanneer een skibril en helm wordt gedragen. 

 

Vereenvoudigde bediening voor gestroomlijnde workflows 

Voor professionele fotografen geldt dat hun camera een verlengstuk van henzelf moet zijn, 

met naadloze en intuïtieve functies om hen te helpen de opname te maken die ze in hun 

hoofd hebben. Deze firmware update geeft gebruikers van een EOS R5 en EOS R6 de 

mogelijkheid om in Live View een aangepaste witbalans in te stellen, waardoor de 

handmatige witbalansregeling nog verder wordt gestroomlijnd. Voor alle modellen geldt dat 

de firmware ervoor zorgt dat fotografen niet per ongeluk bestanden kunnen overzetten door 

op de multi-controller te drukken wanneer “Transfer with SET” is ingesteld voor FTP-

overdracht. In het verleden had de EOS-1D X Mark III aparte knoppen voor spraakmemo en 

beeldbeoordeling, maar met de nieuwe, toegevoegde instellingen kunnen fotografen nu 

één knop gebruiken om beide functies tegelijk uit te voeren.  

 

 

 



 

 

 

Verbeterde ondersteuning voor lenzen 

Het assortiment RF-lenzen blijft groeien en dit stelt professionele fotografen in staat nieuwe 

mogelijkheden met hun camera’s te ontdekken. Dankzij deze allernieuwste update is de EOS 

R5 nu compatibel met Canon’s EOS VR SYSTEM en de RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lens, 

zodat content creators gemakkelijk fascinerende opnamen voor virtual reality kunnen 

maken. De update biedt ook full-time handmatige ondersteuning voor de RF 70-200mm F4L 

IS USM1, zelfs als AF is geselecteerd. 

 

Beschikbaarheid 

De firmware-updates voor de EOS R5, EOS R6 en EOS-1D X Mark III zijn vanaf 2 december 

2021 te downloaden via de supportpagina van Canon: www.canon.nl/support/ 

 

EINDE 

 

Nr. Update EOS R5 EOS R6 
EOS-1D X 

Mark III 

1 

Verander de instellingen voor “gelijktijdige 

registratie” en “huidige station” tijdens bediening 

op afstand 

   

2 Schakel multicontroller voor FTP-overdracht uit    

3 
Verander de standaardinstelling van Actief naar 

Passief met de instelling FTP Server Passieve modus 
   

4 
Verbeterde herkenning van onderwerpen, 

waaronder detectie van voertuigen en lichamen 
   

5 Verbeterde gezicht-/oogherkenning met maskers    

6 
Witbalansmodus toegevoegd in Live View 

(handmatige witbalans) 
   

7 
EVF Smooth toegevoegd om bij weinig 

omgevingslicht lagere frame rates te onderdrukken 
   

8 
Full-time handmatige scherstelondersteuning voor 

de RF 70-200 mm F4L IS USM 
   

9 
Ondersteuning van de RF 5.2mm F2.8L DUAL 

FISHEYE 
   

10 
Instellingen toegevoegd om tegelijk 

beeldbeoordeling en spraakmemo in te stellen 
   

11 

Verander de standaard energiebesparende 

instellingen voor FTP-overdrachten van ‘gebruiken” 

naar “niet gebruiken” 

   

12 
Verbeterde hoofddetectie voor wintersporters die 

een skibril dragen 
   

 

 

1 Voor de RF 70-200mm F4L IS USM is ook een firmware-update vereist. Deze wordt tegelijk uitgebracht met de EOS 

R5 en EOS R6. 

http://www.canon.nl/support/


 

 

 

Mediacontact 

Britt van Sprang – Canon Nederland  

t. +31636284588 

e. britt.van.sprang@canon.nl 

 

Over Canon  

Canon Europe is het strategische EMEA-hoofdkantoor van Canon Inc., een wereldwijde leverancier 

van imagingtechnologieën en -diensten. Canon Europe heeft vestigingen in ongeveer 120 landen, 

waaronder Nederland, met bijna 13.500 werknemers en draagt voor een kwart bij aan de wereldwijde 

jaaromzet van Canon. Canon is opgericht in 1937 en door voortdurende innovatie speelt de 

onderneming al meer dan 80 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van hoogwaardige imaging. 

De onderneming heeft zich verplicht in de juiste sectoren te investeren en duurzame mogelijkheden tot 

groei te benutten. Met innovatieve imagingproducten van camera’s tot professionele printsystemen en 

met activiteiten als bedrijfsadvies tot technologieën voor de gezondheidszorg verrijkt Canon de 

kwaliteit van leven en stelt Canon haar zakelijke relaties in staat meerwaarde te leveren aan hun 

klanten. De bedrijfsfilosofie van Canon is Kyosei – ‘samenleven en samenwerken in het algemeen 

belang’. Binnen EMEA streeft Canon Europe naar duurzame zakelijke groei, waarbij de nadruk ligt op 

het verminderen van de eigen impact op het milieu en het ondersteunen van klanten bij het 

verminderen van hun impact met behulp van de producten, de oplossingen en de diensten van 

Canon. Meer informatie over Canon is beschikbaar op: www.canon.nl 
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