CANON
CÁCH CHỤP NHỮNG
BỨC ẢNH SELFIE
TUYỆT ĐẸP
Chụp ảnh selfie hoàn hảo, chất lượng cao bằng
cách chuyển sang máy ảnh không gương và thử
5 cách sau đây để nâng cao tay nghề chụp ảnh
selfie của bạn.
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SÁNG TẠO VỚI MÁY
ẢNH CỦA BẠN
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Nâng cao khả năng của bạn và chụp
ảnh selfie với máy ảnh có màn hình
LCD trước. Bạn sẽ có những bức ảnh
chất lượng cao và khám phá cài đặt
tùy chỉnh – ví dụ như độ sáng, độ bão
hòa và độ ấm – để giúp bạn chỉnh sửa
hình ảnh phù hợp với mong muốn
của bạn. Tạo một điểm nhấn độc đáo
cho hình ảnh của bạn bằng Bộ lọc
Sáng tạo, ví dụ như ‘Lấy nét mềm’ và
‘Máy ảnh đồ chơi’ trong các máy ảnh
của Canon.

2
TÌM GÓC CHỤP CỦA BẠN
Selfie không chỉ là chụp ảnh từ góc
cao để làm nét các đặc trưng trên
khuôn mặt của bạn. Trải nghiệm
chụp ảnh từ các góc ở mặt bên sẽ
giúp bạn khám phá sườn mặt ‘đẹp’
cho mình. Chụp ảnh từ góc ngang
bằng có thể giúp người xem ấn tượng
với bạn vì bạn sẽ nhìn thẳng vào họ từ
một góc tự nhiên. Bạn cũng sẽ có thể
chụp khung cảnh đằng sau bạn
nhiều hơn.

3
SỬ DỤNG ÁNH SÁNG
PHÙ HỢP
Chụp ảnh selfie trong ánh sáng ban
ngày tự nhiên nếu có thể, và không
nên chụp khi mặt trời ở phía trên
đầu để tránh đổ bóng trên mặt của
bạn. Khi chụp ảnh selfie vào ban
đêm, hãy tìm nguồn sáng hoặc sử
dụng đèn flash để giúp chiếu sáng
khuôn mặt của bạn trong khung
hình và tránh tình trạng nền bị phơi
sáng quá mức.

4
HÃY SẮP XẾP THỨ GÌ ĐÓ
BẮT MẮT PHÍA SAU BẠN
Chụp ảnh selfie phía trước một
khung cảnh tuyệt vời hoặc trang trí
bắt mắt sẽ hấp dẫn người xem hơn.
Khi chụp ảnh selfie, hãy giơ tay hết
cỡ hoặc nhờ người có tay dài hơn
chụp ảnh để có thể chụp nền phía
sau nhiều hơn.
Bạn có thể sử dụng gậy selfie
nhưng hãy luôn chú ý đến khung
cảnh xung quanh.

5
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
KẾT NỐI MÁY ẢNH
CỦA CANON
Không biết nhờ ai giúp bạn chụp
selfie? Bạn có thể thoải mái chụp ảnh
từ xa với ứng dụng Kết nối Máy ảnh
với nhiều tính năng của Canon, và
điều chỉnh cài đặt trên điện thoại của
bạn dựa trên điều kiện xung quanh.
Sau đó gửi ảnh selfie từ máy ảnh đến
điện thoại và chia sẻ lên mạng xã hội.

VỚI 5 MẸO NÀY VÀ MỘT CHÚT SỰ LUYỆN TẬP,
BẠN SẼ NHANH CHÓNG CHỤP ĐƯỢC NHỮNG
BỨC ẢNH SELFIE HOÀN HẢO!
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