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• Objektiv: AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8E FL ED VR • Kvalita obrazu: JPEG Jemný★ (optimální kvalita) • Režim činnosti zaostřovacích polí: Dynamická volba zaostřovacích polí (25 polí) • Expozice: Režim [S], 1/2 500 s, f/7,1 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 0 • Citlivost: ISO 160 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Mirco Lazzari

• Objektiv: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Kvalita obrazu: JPEG Jemný ★ (optimální kvalita) • Režim činnosti zaostřovacích polí: Skupinová volba zaostřovacích polí • Expozice: Režim [M], 1/1000 s, f/6.3 • Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota (7140 K) • Citlivost: ISO 1000 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Ole Jørgen Liodden

MISTROVSKÝ VÝSLEDEK
V KAŽDÉ MILISEKUNDĚ
Postupte o krok vpřed. Fotoaparát D5 je plně vybaven, aby reagoval na ambice fotografa
fenomenálními snímky, a nabízí výkon a přesnost dostatečné pro překonání všech nástrah.
Působivý systém automatického zaostřování Nikon nové generace se 153 zaostřovacími poli
poskytuje výjimečně široké pokrytí bez ohledu na to, jestli fotografujete sportovní utkání
nebo celebrity na červeném koberci. Můžete fotografovat frekvencí až 12 sn./s při použití
nepřetržitého automatického zaostřování a automatické expozice, zatímco nová vyrovnávací
paměť vám dovolí pořídit až 200 snímků NEF (RAW) v jedné rychlé sérii. Nový obrazový snímač
a snímač měření expozice zajišťují fenomenálně přesné rozpoznání objektu a detailní
zachycení obrazu i v extrémních světelných podmínkách. Nejvyšší rozšiřitelná citlivost
k působení světla v historii výrobků Nikon (nedostižná hodnota ISO 3 280 000) poskytuje
naprostou svobodu fotografování za všech podmínek od jasného slunečního světla až po
astronomický soumrak. A doposud nejširší standardní rozsah citlivostí ISO u výrobků Nikon
nabízí výjimečnou kvalitu obrazu až do hodnoty ISO 102 400. Tvůrcům videí, kteří jdou do
extrémů, umožňuje funkce D-Movie nyní zaznamenávat ve fotoaparátu videosekvence
s vysokým rozlišením 4K/UHD s využitím nativního výřezu s daným počtem pixelů, což
zaručuje nejvyšší možnou kvalitu obrazu. Tento fotoaparát zachytí všechny vaše tvůrčí vize
a je připraven jít ještě dále.

Fotoaparát je k dispozici v provedení pro
karty XQD a CF.
Oba typy přístrojů jsou vybaveny dvěma sloty pro
paměťové karty stejného typu.

Automatické zaostřování pracující od −4 EV —
lepší výkon za nízké hladiny osvětlení

Nový AF modul Multi-CAM 20K fotoaparátu D5
umožňuje zaostřovat již od hodnoty jasu −4 EV2 při
použití středního zaostřovacího pole a od hodnoty
jasu −3 EV2 při použití ostatních zaostřovacích polí.
Výkonnost automatického zaostřování je výjimečná i při
fotografování za nízké hladiny osvětlení nebo v situacích
s nízkým kontrastem. V kombinaci s fenomenálním
rozsahem citlivostí ISO a novým RGB snímačem měření
expozice 180K (180 000 pixelů) fotoaparát D5 značně
rozšiřuje rámec vašich fotografických příležitostí.
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Při ISO 100 a 20 °C.

Vylepšené režimy automatického zaostřování

Nastavitelná reakce automatického zaostřování

Nový systém automatického zaostřování vylepšuje všech
sedm režimů činnosti zaostřovacích polí. Jednotlivá
zaostřovací pole mají menší velikost, což je výhodné pro
perfektně přesné zaostření. V režimech dynamické volby
zaostřovacích polí3, skupinové volby zaostřovacích polí,
3D sledování objektu a automatické volby zaostřovacích
polí zlepšuje vyšší celkový počet zaostřovacích polí
zachycení objektu, protože je pokrytí zaostřovacími poli
hustší. I při rychlém fotografování tak budete schopni
zachycovat rychle se pohybující, nepředvídatelné objekty
s nedostižnou plynulostí.

V režimu AF-C aktivuje
fotoaparát v případě, že
se objekt pohybuje
směrem k fotoaparátu
nebo od fotoaparátu,
funkci prediktivního
zaostřování. Existují dva
způsoby nastavení
reakce automatického zaostřování, resp. sledování
objektu s blokací.5 Odezva AF při zakrytí objektu je
ideální u objektů, které procházejí mezi fotografovaným
objektem a fotoaparátem. Pokud chcete snadno
přeostřovat mezi intervenujícím objektem a původním
objektem, vyberte možnost „Rychlá“. Pokud chcete
zachovat zaostření původního objektu, vyberte možnost
„Zpožděná“. Pohyb objektu nabízí možnost
„Nepravidelný“ pro objekty, které mají tendenci
zastavovat se a znovu pohybovat. Další možnost
„Stabilní“ vyberte pro objekty, které se pohybují
konstantní rychlostí.
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Samostatný obvod automatického zaostřování —
vysoký výkon a přesnost

•Objektiv: AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8E FL ED VR •Kvalita obrazu: JPEG jemný ★ (optimální kvalita) •Režim činnosti zaostřovacích polí: Dynamická volba zaostřovacích polí (25 polí) •Expozice: Režim [M],
1/3 200 s, f/2,8 •Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo •Citlivost: ISO 125 •Předvolba Picture Control: Standardní ©Matthias Hangst

Zůstaňte na vrcholu s automatickým zaostřováním nové generace
153 zaostřovacích polí, 99 křížových snímačů a samostatný obvod automatického zaostřování
Zachyťte objekty a udržujte je spolehlivě
zaostřené — v širší oblasti s hustším pokrytím

Nikon D5 je vybaven zcela novým systémem
automatického zaostřování se 153 hustě rozmístěnými
zaostřovacími poli (55 volitelných zaostřovacích polí)
a 99 křížovými snímači1. Výsledkem je celkové pokrytí
obrazového pole o 130 % větší než u fotoaparátu D4S.
Všechna zaostřovací pole podporují objektivy AF NIKKOR
se světelností f/5,6 nebo vyšší a 15 zaostřovacích polí
uprostřed obrazu pracuje při efektivní světelnosti f/8. 99
křížových snímačů1 uprostřed a na okrajích poskytuje
lepší detekci objektu: malé objekty, které se pohybují
vysokou rychlostí, tak lze sledovat s novou úrovní
přesnosti. Objekty na okrajích obrazového pole jsou
snáze detekovány a bylo výrazně vylepšeno fotografování
na výšku.
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Zaostřovací pole:
Volitelná zaostřovací pole:
Křížové snímače:

/
/
/

Nový obvod ASIC automatického zaostřování poskytuje
za všech okolností maximální výpočetní výkon výhradně
automatickému zaostřování. Tento nový obvod
zahrnující samostatný čip automatického zaostřování pro
rychlé kalkulace a sekvenční řídicí mikropočítač nabízí
lepší reakce automatického zaostřování, pokročilou
detekci objektu a podrobnou analýzu motivu. Tento
fotoaparát nezná bez ohledu na rychlost akce žádný
kompromis. Přístroj umožňuje pracovat frekvencí až
12 sn./s s využitím měření expozice a AF sledování, resp.
frekvencí až 14 sn./s se zrcadlem fixovaným v horní
poloze. AF sledování a viditelnost obrazu v hledáčku
jsou nyní značně lepší při fotografování rychlých sportů
a libovolných scén s objekty, které často náhle mění
směr svého pohybu. Rychlejší sekvenční
mechanismy závěrky a zrcadla výrazně zkracují
dobu ztemnění hledáčku během
rychlého sériového snímání.

Při použití dynamické volby 25 nebo 72 zaostřovacích polí může být počet
použitých zaostřovacích polí v závislosti na zvoleném výchozím zaostřovacím
poli nižší než 25 nebo 72.

Dynamická volba zaostřovacích polí
(25, 72 a 153 polí)
Opustí-li fotografovaný objekt krátkodobě zónu
zvoleného zaostřovacího pole při aktivním zaostřovacím
režimu AF-C, zaostří fotoaparát na základě informací
z okolních zaostřovacích polí. Počet zaostřovacích polí
se mění v závislosti na vybraném režimu:

/ /

AF systém fotoaparátu D5 rozpoznává objekty s nízkým kontrastem.

K dispozici v zaostřovacím režimu AF-C.

• Dynamická volba 25 zaostřovacích polí 4: Tuto
volbu vyberte v případě, kdy máte dostatek času na
tvorbu kompozice snímku, a při fotografování objektů
s předvídatelným pohybem. Například při fotografování
běžců nebo závodních vozů na okruhu.
• Dynamická volba 72 zaostřovacích polí4: Tuto volbu
vyberte při fotografování objektů s nepředvídatelným
pohybem, jako jsou fotbalisté.
• Dynamická volba 153 zaostřovacích polí: Tuto
volbu vyberte při fotografování objektů, které se rychle
pohybují a nelze je snadno udržet v zorném poli
hledáčku (např. ptáci).

Pohyb objektu: Nepravidelný

Skupinová volba zaostřovacích polí
Tento režim umožňuje s vynikající přesností sledovat
rychle se pohybující objekty ve velkých vzdálenostech.
Fotoaparát rozpozná objekt jako oblast, přičemž využívá
vybrané zaostřovací pole a okolní zaostřovací pole
jako skupinu. Pokud jsou v zaostřovacím režimu AF-S
detekovány tváře osob, upřednostní fotoaparát zaostření
portrétovaných objektů.
3D sledování objektu
V zaostřovacím režimu AF-C sleduje fotoaparát objekty,
které opustí vybrané zaostřovací pole, a vybírá podle
potřeby nová zaostřovací pole. Tuto volbu použijte
u rychlých kompozic snímků s objekty, které se
nepravidelně pohybují ze strany na stranu (např. hráči
tenisu).

Počet zaostřovacích polí pracujících jako křížové snímače se může lišit
v závislosti na světelnosti.
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Automatická volba zaostřovacích polí
Fotoaparát automaticky detekuje fotografované objekty
a vybírá zaostřovací pole. Pokud je detekována tvář
osoby, upřednostní fotoaparát zaostření portrétovaného
objektu. Po zaostření se krátce zvýrazní aktivní
zaostřovací pole; v režimu AF-C se po vypnutí ostatních
zaostřovací polí zobrazí hlavní zaostřovací pole.
4

Při použití dynamické volby 25 nebo 72 zaostřovacích polí může být počet
použitých zaostřovacích polí v závislosti na zvoleném výchozím zaostřovacím
poli nižší než 25 nebo 72.

Pohyb objektu: Stabilní

• Objektiv: AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR •Kvalita obrazu: JPEG Jemný★ (optimální kvalita) •Režim činnosti zaostřovacích polí: Dynamická volba zaostřovacích polí •Expozice: Režim [M], 1/1 000 s, f/6,3 •Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota (7 140 K) •Citlivost: ISO 1 000 •Předvolba Picture Control: Standardní ©Ole Jørgen Liodden

Nová úroveň vysoké citlivosti: fotografování
překonávající možnosti lidského zraku
ISO 3 280 000 (rozšířená citlivost) × 20,8 milionu pixelů × EXPEED 5
Standardní rozsah citlivostí ISO 100 až 102 400 —
nejširší v historii výrobků Nikon

Fotoaparát D5 prakticky odstraňuje hranice při
fotografování za nízké hladiny osvětlení. Díky novému
obrazovému snímači a systému EXPEED 5 nabízí
fotoaparát fenomenálně široký standardní rozsah
citlivostí ISO 100 až 102 400. Citlivost lze dále snížit až
na hodnotu ekvivalentní ISO 50 (Lo 1) a, díky úžasnému
technickému výkonu, zvýšit až na hodnotu ekvivalentní
ISO 3 280 000 (Hi 5). Možnosti fotoaparátu jsou
přizpůsobeny specializovanému využití a neuvěřitelně
vysoké hodnoty ISO umožňují pořizovat barevné snímky
bez blesku za astronomického soumraku, který je
ekvivalentní výjimečně nízké úrovni osvětlení 0,001 lx.

Nový obrazový snímač CMOS formátu FX
a systém EXPEED 5 — osvobozující zážitek

Nový obrazový snímač CMOS fotoaparátu D5 formátu
FX s 20,8 milionu pixelů a nový RGB snímač 180K
(180 000 pixelů) měření expozice společně zajišťují
fenomenálně přesné rozpoznání objektu a detailní
zachycení obrazu. Tyto nové snímače vyvinuté
společností Nikon zaručují bohatší tonální gradace
a dramaticky zlepšují přesnost automatického vyvážení
bílé barvy. Výhody získáte i při fotografování sportů
v interiérech nebo objektů se sytými barvami. Kromě
nových snímačů zvyšuje nový systém zpracování obrazu
Nikon EXPEED 5 výkonnost provádění kalkulací a snadno
zvládá bohatá data z obrazového snímače a zaručuje
rychlý zápis těchto dat. Systém zpracování signálu je
optimalizovaný pro o 25 % vyšší počet pixelů nového
obrazového snímače a zaručuje nedostižnou kvalitu
obrazu v rozmezí citlivostí ISO 3 200 až 12 800, což je
rozsah upřednostňovaný sportovními fotografy. Jemný
šum je dramaticky redukován a svou vysokou kvalitu si
uchovávají i oříznuté snímky pořízené při vysokých
citlivostech ISO. Kromě toho fotoaparát umožňuje
fotografovat frekvencí až 12 sn./s s využitím měření
expozice a AF sledování, resp. frekvencí až 14 sn./s se
zrcadlem fixovaným v horní poloze, a zaznamenávat
videosekvence 4K/UHD (3 840 × 2 160)/30p.

•Objektiv: AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G •Kvalita obrazu: JPEG jemný★ (optimální kvalita) •Režim činnosti zaostřovacích polí: Jednotlivá zaostřovací pole •Expozice: Režim [M], 1/250 s, f/7,1
•Vyvážení bílé barvy: Automaticky 0 •Citlivost: ISO 100 •Předvolba Picture Control: Standardní ©Dixie Dixon

Funkce vyvážení bílé barvy fotoaparátu D5 poskytuje
tři režimy automatického vyvážení bílé barvy, které
pomáhají dosahovat přesných výsledků s požadovanou
atmosférou. Možnost Automaticky 0 „Uchovat bílou
(redukovat teplé barvy)“ je ekvivalentní možnosti
Automaticky 1 „Normálně“ u fotoaparátu D4S. Tento
režim věrně reprodukuje bílou jako bílou i pod zdroji
světla s nízkou barevnou teplotou (načervenalé). Režim
fotoaparátu D5 Automaticky 1 „Normálně“ zachovává
vyvážení mezi původní barvou objektu a okolním
osvětlením. A režim Automaticky 2 „Uchovat teplé
barvy“ zachovává barvu žárovkového nebo jiného
osvětlení pro dosažení přirozeného hřejivého pocitu
snímků.

Zlepšete svůj pracovní postup s uživatelskými
předvolbami Picture Control

S y s t é m s e d m i p ře d v o l e b N i k o n
Picture Control fotoaparátu nabízí
snadné definování parametrů, jako
je doostření, sytost barev a barevný
odstín, při pořizování statických snímků
i videosekvencí. Pomocí parametru Zřetelnost lze jemně
nastavit úroveň detailů. Nebo lze použít předvolbu
Ploché pro usnadnění budoucí postprodukce. Předvolba
Ploché s tonální křivkou blízkou přímce umožňuje
zachytit maximum informací s ohledem na barvy, jas
a struktury objektů. Tato předvolba Picture Control
je ideální při pořizování stopáže videosekvencí, která
bude následně barevně upravována při postprodukci –
zamezuje ztrátám kresby ve světlech a stínech či sytosti
barev i po prováděných úpravách.

Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control pro
specifické objekty a motivy umožňuje pořizovat snímky
JPEG, které nevyžadují postprodukční zpracování.
V režimech předvoleb fotoaparátu lze uložit až devět
uživatelských možností. A software Nikon Picture Control
Utility 2 (k dispozici ke stažení z webových stránek Nikon)
umožňuje vylepšovat detaily uživatelských předvoleb
Picture Control v počítači před jejich přenesením do
fotoaparátu prostřednictvím paměťových karet.
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•Objektiv: AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8E FL ED VR •Kvalita obrazu: JPEG jemný★
(optimální kvalita) •Režim činnosti zaostřovacích polí: Dynamická volba zaostřovacích
polí (25 polí) •Expozice: Režim [M], 1/1 600 s, f/2,8 •Vyvážení bílé barvy: Automaticky
0 •Citlivost: ISO 10 000 •Předvolba Picture Control: Standardní ©Matthias Hangst

Systém Picture Control —
tvorba vlastních ideálních snímků

Tři režimy automatického vyvážení bílé barvy

3

1 Automaticky 0 „Uchovat bílou

(redukovat teplé barvy)“

2 Automaticky 1 „Normálně“

Snímek výše je zvětšeným výřezem z tohoto snímku JPEG. Snímky
JPEG pořízené při vysokých citlivostech ISO si uchovávají vysokou
kvalitu i při použití agresivních výřezů a zaručují odpovídající kvalitu
pro mediální použití.

3 Automaticky 2 „Uchovat teplé barvy“

12 sn./s s nepřetržitým automatickým
zaostřováním a měřením expozice × vyrovnávací
paměť pro 200 snímků NEF (RAW)

Fotoaparát D5 nabízí fotografům výkon a přesnost
umožňující fotografovat frekvencí až 12 sn./s 6
s nepřetržitým automatickým zaostřováním a měřením
expozice při libovolném nastavení kvality obrazu nebo
citlivosti ISO (včetně nastavení Hi 5). Nový bleskurychlý
systém zpracování obrazu EXPEED 5 zvládá rychle načítat
data z obrazového snímače, zatímco výkonná vyrovnávací
paměť fotoaparátu umožňuje pořídit až 200 snímků NEF
(RAW) nebo velkých snímků JPEG v jedné rychlé sérii:
dostatek výkonu pro pokrytí celého finále běhu na 100 m
bez nutnosti snímat prst z tlačítka spouště.
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Snímatelný okulárový adaptér a okulár
s fluorovou vrstvou

Snímatelný okulárový adaptér DK-27 fotoaparátu D5
usnadňuje nasazení krytu proti dešti při nepříznivém
počasí. Druhý okulárový adaptér DK-27 můžete připevnit
ke krytu proti dešti a v případě změny počasí oba
adaptéry vyměnit během pouhých sekund. Samotný
okulár hledáčku je vybaven unikátní fluorovou vrstvou
Nikon, která odpuzuje vodu, prach a nečistoty, aniž by
ovlivňovala kvalitu obrazu. Vrstva rovněž usnadňuje
čištění okuláru.

Odolné tělo —
ochrana na profesionální úrovni

Odolná a vysoce přesná závěrka

S mechanismem závěrky testovaným v plně
zkompletovaných přístrojích na 400 000 pracovních
cyklů je fotoaparát D5 připraven obstát v náročných
podmínkách profesionálního provozu. Závěrka je
vybavena rovněž autokalibračním systémem, aby se
zajistila nejvyšší možná přesnost časování.

Odolné tělo fotoaparátu D5 z hořčíkové slitiny dosahuje
výjimečné pevnosti bez nárůstu hmotnosti. Lehké
a spolehlivé tělo konstruované podle nejvyšších
standardů obsahuje rovněž rozsáhlý systém těsnění proti
prachu a klimatickým vlivům.

Za předpokladu času závěrky 1/250 s nebo kratšího ve snímacím režimu CH
(rychlé sériové snímání).

Snížená doba ztemnění hledáčku při rychlém
sériovém snímání

Rychlejší sekvenční mechanismy závěrky a zrcadla
fotoaparátu D5 výrazně zkracují dobu ztemnění
hledáčku během rychlého sériového snímání. Sekvenční
doby spouštění závěrky a zrcadla jsou minimalizovány
pro získání stabilního, nerušeného obrazu v hledáčku
s minimem rozmazání. Nyní lze zachytit a sledovat
i nerovnoměrně se pohybující objekty s jistotou během
sériového snímání.
Režim redukce vibrací Sport pro lepší
viditelnost obrazu v hledáčku

Režim redukce vibrací SPORT poskytuje neuvěřitelně
stabilní obraz v hledáčku při sledování rychlých
pohybů. Pro maximální přesnost je ideální zkombinovat
fotoaparát D5 s profesionálními superteleobjektivy
NIKKOR, jako jsou například objektivy AF-S NIKKOR
600 mm f/4E a AF-S NIKKOR 500 mm f/4E, a můžete
zachycovat rychle a nepředvídatelně se pohybující
objekty s nedostižnou plynulostí.

•Objektiv: AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II •Kvalita obrazu: JPEG jemný★ (optimální kvalita) •Režim činnosti
zaostřovacích polí: Skupinová volba zaostřovacích polí •Expozice: Režim [M], 1/3 200 s, f/2 •Vyvážení bílé barvy:
Manuální nastavení •Citlivost: ISO 10 000 •Předvolba Picture Control: Standardní ©Matthias Hangst

Sériové snímání frekvencí 14 sn./s —
záruka zachycení rozhodujících okamžiků

Fotoaparát D5 umožňuje fotografovat snímací frekvencí
až 14 sn./s7 se zrcadlem fixovaným v horní poloze8, při
nastavení libovolné kvality obrazu a citlivosti až Hi 5.
Díky výkonné vyrovnávací paměti fotoaparátu lze pořídit
až 200 snímků v jedné sérii, a to i při použití 14bitových
bezeztrátově komprimovaných snímků RAW9.
7
8
9

Za předpokladu času závěrky 1/250 s nebo kratšího ve snímacím režimu CH
(rychlé sériové snímání).
Volitelné blesky nepracují při volbě snímací frekvence 14 sn./s (se zrcadlem
v horní poloze).
Při použití paměťové karty XQD 2.0 Lexar Professional 2933×.

Energeticky efektivní design —
prodloužená výdrž baterie

Fotoaparát D5 představuje výjimečně energeticky
efektivní konstrukci, takže se můžete soustředit na
fotografování, aniž byste se museli strachovat o výdrž
baterie 10. Byl optimalizován interní napájecí obvod
a klíčové komponenty, jako je systém zpracování obrazu
EXPEED 5, byly vytvořeny tak, aby minimalizovaly
spotřebu energie. Dobíjecí lithium-iontová baterie EN
-EL18 umožňuje pořídit ve snímacím režimu jednotlivých
snímků až přibližně 3 780 snímků na jedno nabití
(podle standardů CIPA), resp. přibližně 8 160 snímků ve
snímacím režimu sériového snímání (podle testovacích
podmínek společnosti Nikon). Tato baterie s vysokou
kapacitou umožňuje rovněž filmovat po dobu přibližně
110 minut (podle standardů CIPA).
10	Výdrž

baterie se mění v závislosti na provozních podmínkách včetně nabití
baterie, počtu pracovních cyklů a nastavení menu.

Funkce D-Movie s více formáty obrazu:
volitelná obrazová pole

Fotoaparát D5 nabízí čtyři volitelná obrazová pole11
a umožňuje tak fotografovat a filmovat v různých stylech
s minimálním počtem objektivů. Formát obrazového
pole založený na formátu FX využívá výhod velkého
obrazového snímače fotoaparátu a poskytuje video
s vynikající reprodukcí neostrých míst obrazu. Obrazové
pole videosekvencí založené na formátu DX a obrazové
pole videosekvencí 4K/UHD (3 840 × 2 160) mají obrazový
úhel ekvivalentní přibližně 1,5násobnému prodloužení
ohniskové vzdálenosti. Full HD videosekvence s nativním
výřezem (1 920 × 1 080) mají obrazové pole s obrazovým
úhlem ekvivalentním přibližně 3násobnému prodloužení
ohniskové vzdálenosti.

Při filmování scény, u které se mění v rámci jediného
záběru jas, umožňuje fotoaparát D5 přesně kontrolovat
hloubku ostrosti a pohybovou neostrost. Pro zachování
odpovídající expozice stačí nastavit čas závěrky a clonu
v expozičním režimu M a současně použít automatickou
regulaci citlivosti ISO. Aby se zamezilo použití příliš
vysokých hodnot citlivosti, lze nastavit limit pro nejvyšší
citlivost v rozmezí hodnot ISO 200 až Hi 5.

11 Všechna

Fotoaparát D5 umožňuje zaznamenávat působivé
časosběr né videosekvence 4K/UHD přímo ve
fotoaparátu. Tato funkce je kompatibilní se všemi
formáty obrazového pole, snímacími frekvencemi
a nastaveními kvality videa. Aby se potlačilo nežádoucí
blikání obrazu u časosběrných videosekvencí
s dramatickými změnami jasu, jako jsou záběry při
úsvitu nebo soumraku, stačí použít funkci vyrovnání
expozice fotoaparátu. Tato funkce je určena k tomu,
aby redukovala jemné změny expozice mezi jednotlivými
snímky při práci v automatických režimech, a je
k dispozici rovněž pro intervalové snímání.

obrazová pole videosekvencí mají poměr stran 16 : 9.

3 840 × 2 160:
Kompatibilní s formátem 4K UHD (3 840 × 2 160)

Extrémní možnosti: videosekvence D-Movie
s extrémně vysokým rozlišením

1 920 × 1 080; výřez:
Kompatibilní s formátem Full HD (1 920 × 1 080)
Formát videosekvencí založený na formátu DX:
Kompatibilní s formáty Full HD (1 920 × 1 080) a HD (1 280 × 720)
Formát videosekvencí založený na formátu FX:
Kompatibilní s formátem Full HD (1 920 × 1 080) a HD (1 280 × 720)

Videosekvence 4K/UHD × ISO 102 400 × objektivy NIKKOR × odolné tělo
Videosekvence 4K/UHD (3 840 × 2 160)

Přístroj D5 nabízí jako první
digitální jednooká zrcadlovka
Nikon záznam videosekvencí
4K/UHD přímo ve fotoaparátu
a výrazně tak přesahuje svou
všestranností možnosti záznamu
videosekvencí fotoaparátu D4S.
Videosekvence 4K (3 840 ×
2 160 pixelů) lze zaznamenávat
frekvencí 30p/25p/24p s využitím nativního výřezu s daným
počtem pixelů, což zaručuje nejvyšší možnou kvalitu
obrazu. Uložením vybraných snímků z videosekvencí 4K/
UHD lze získat snímky JPEG s přibližně 8 miliony pixelů.
Fotoaparát nabízí čistý výstup HDMI: videosekvence včetně
režimu 4K lze posílat v nekomprimované formě na výstup
HDMI v 8bitovém formátu 4:2:2 YCbCr. Výstup HDMI
je k dispozici při dálkovém snímání pro všechna rozlišení
videosekvencí.

■■ Videosekvence 4K/UHD × výřez s nativním
počtem pixelů × EXPEED 5
Výřez s nativním počtem pixelů znamená, že jsou
zaznamenány informace z každého pixelu. A díky
pokročilým schopnostem zpracování videosekvencí
systému EXPEED 5 je stopáž ve fotoaparátu méně
upravována, což vede k videosekvencím s bohatými
detaily a vysokým rozlišením.
■■ Videosekvence 4K/UHD × vysoká citlivost ISO
Díky vysoké maximální hodnotě standardního rozsahu
citlivostí ISO 102 400 fotoaparátu D5, kterou lze
dále rozšířit až na hodnotu Hi 5 (ISO 3 280 000),
nemusí být extrémně nízké hladiny osvětlení překážkou
v produkci vysoce kvalitních videosekvencí. Při filmování
v expozičním režimu M lze nastavovat citlivost pro
veškerá volitelná rozlišení a formáty obrazového pole
od hodnoty ISO 100 až do maximální hodnoty Hi 5.
Automatická regulace citlivosti ISO umožňuje využívat
hodnoty v rozmezí ISO 200 až Hi 5.
■■ Videosekvence 4K/UHD × objektivy NIKKOR
Objektivy NIKKOR jsou díky vysoké ostrosti a celkové
kvalitě obrazu vysoce ceněny filmovými tvůrci. Používejte
optiku NIKKOR a fotoaparát D5 se stane unikátním,
hbitým kinematografickým systémem. Obrazové pole

videosekvencí 4K/UHD (3 840 × 2 160) je téměř stejné
jako obrazové pole kinematografického formátu Super 35.
■■ Videosekvence 4K/UHD × předvolba Picture
Control Ploché
Předvolba Ploché ze sedmi volitelných předvoleb Picture
Control umožňuje šetřit cenný čas při postprodukci.
Předvolba Picture Control Ploché umožňuje zaznamenat
maximum obrazových informací a snadno získat
videomateriál ve vysokém rozlišení vhodný pro
postprodukci.

Korekce expozice a motorické nastavení clony:
vytvořeny pro záznam videosekvencí

Po postprodukci

Optimalizovaný pracovní postup
záznamu videosekvencí

Menu videosekvencí
Samostatné menu videosekvencí, které je praktické při
přechodu mezi pořizováním statických snímků
a videosekvencí, zjednodušuje práci uložením všech
nastavení pro videosekvence na jednom místě.

Časosběrné videosekvence ve fotoaparátu:
kompatibilní s režimem 4K/UHD

Ovládání zvuku na úrovni Hi-Fi

Fotoaparát D5 je vybaven vestavěným stereofonním
mikrofonem a je kompatibilní s externím stereofonním
mikrofonem Nikon ME-1 a bezdrátovým mikrofonem
ME-W1. Vstup pro stereofonní mikrofon a zvukový
výstup dovolují jemně vyvažovat nastavení úrovně zvuku
před zahájením záznamu i v jeho průběhu. Úroveň
citlivosti mikrofonu lze nastavit ve 20 volitelných krocích
a vizuálně kontrolovat provedené nastavení na monitoru
fotoaparátu. (Při použití sluchátek třetích výrobců lze
hlasitost zvuku nastavit ve 30 volitelných krocích).
Rovněž lze vybrat požadovaný rozsah frekvencí (široký/
pro lidský hlas). Při záznamu zvuku pomocí vestavěného
mikrofonu lze použít redukci hluku větru.

Změny nastavení pomocí tlačítka P
Stisknutím tlačítka P při záznamu v režimu živého
náhledu rychle zpřístupníte a změníte klíčová nastavení
včetně velikosti obrazu / snímací frekvence a kvality
videa.
Výstup HDMI během záznamu videa
prostřednictvím softwaru Camera Control Pro 2

Při propojení fotoaparátu D5 s počítačem, na kterém
je nainstalovaný software Nikon Camera Control Pro
2, můžete přenášet stopáž videosekvencí (včetně
videosekvencí 4K/UHD) přímo na externí rekordéry
HDMI během dálkově ovládaného filmování. Výsledky
změn nastavení expozice a citlivosti lze kontrolovat
prostřednictvím živého náhledu obrazu na fotoaparátu
D5 i na monitoru počítače. Software Camera Control
Pro 2 rovněž umožňuje ovládat spuštění a zastavení
záznamu videosekvencí 4K/UHD a Full HD na paměťovou
kartu fotoaparátu, stejně jako přenos již pořízených
videosekvencí do počítače. Videosekvence 4K/UHD
zaznamenané s využitím softwaru Camera Control Pro 2
jsou podporovány rovněž softwarem ViewNX-i.

Při natáčení motivů s výraznými změnami expozice
umožňuje jemný systém automatického řízení expozice
fotoaparátu D5 získat plynulé expoziční přechody
z nízké do vysoké hladiny osvětlení a naopak. I při použití
vysokých citlivostí ISO produkuje fotoaparát přirozené
změny expozice při zachování bohaté tonální gradace
a detailů. K dispozici je nyní korekce expozice12 s
využitím tlačítek Pv (korekce +) a Fn1 (korekce −). Možné
je také motorické nastavení clony12, 13, které lze přiřadit
tlačítkům Pv (motorické nastavení clony [otevření])
a Fn1 (motorické nastavení clony [zavření]), a získat tak
možnost plynule měnit jas a hloubku ostrosti během
filmování.
12 Funkce

Před postprodukcí

Automatická regulace citlivosti ISO:
záznam s použitím pevných hodnot času
závěrky a clony v režimu M

přiřaditelné tlačítkům PV a Fn1 umožňují provádět prakticky plynulé
změny nastavení v živém náhledu pro videosekvence a během záznamu
videosekvencí.
13 K dispozici v expozičních režimech A a M.

Stereofonní mikrofon ME-1

Bezdrátový mikrofon ME-W1

Dotykový 8cm/3,2˝ monitor s vysokým rozlišením a 2 359 000 pixely

Urychlete svůj pracovní postup na maximum: extrémně rychlý přenos dat

Fotoaparát D5 poskytuje zpětnou vazbu přímo na místě zakázky a snižuje tak stresové faktory při celodenní
práci. Vylepšená ergonomie a osvětlená tlačítka posunují klíčové ovládací prvky na dosah ruky. Dotykový
monitor LCD s vysokým rozlišením XGA a rozhraním obdobným chytrým telefonům umožňuje snadný
výběr zaostřovacích polí nebo provedení bodového vyvážení bílé barvy v režimu živého náhledu, procházení
snímků, zvětšování, úpravy názvů souborů a další. Dotyková klávesnice na obrazovce rovněž usnadňuje
vkládání textu a pomáhá s rychlou registrací informací o autorských právech a informací IPTC, stejně jako
názvů souborů, skupin složek a sítí.

Nový port USB 3.0 umožňuje rychlý přenos velkých množství dat. Bezdrátový
přenos je 4× rychlejší a připojení Ethernet je nyní 2× rychlejší v porovnání
s fotoaparátem D4s. Soubory lze přenášet prostřednictvím bezdrátové
sítě LAN vysokou rychlostí s využitím nového (volitelného) bezdrátového
síťového rozhraní WT-615, které podporuje standard IEEE802.11ac a zvětšuje
dosah připojení na přibližně 200 m16. Nyní můžete rychle odesílat snímky
z místa práce do počítačů redaktorů nebo ze studia na servery pro uložení/
kontrolu. S fotoaparátem D5 je kompatibilní také volitelné bezdrátové síťové
rozhraní WT-5. A nově vestavěné tlačítko Fn3 pod tlačítkem OK má jako
výchozí předvolenou funkci „Připojení k síti“, což umožňuje rychlý přístup
k obrazovce menu sítě.
15 Vyžaduje

software Wireless Transmitter Utility (k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Nikon).
velkou anténou v místě přístupového bodu bezdrátové sítě LAN. Dosah se může měnit v závislosti na síle signálu a přítomnosti nebo
nepřítomnosti překážek.
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Praktický multifunkční režim Server HTTP

Bodové vyvážení bílé barvy

Vkládání textu

Nekompromisní výkon s kartami XQD

Režim Přístupový bod pro snadné propojení s bezdrátovými sítěmi LAN

Dva sloty fotoaparátu pro paměťovou kartu umožňují vložení dvou karet XQD nebo CF (typ I, podpora
UDMA). K dispozici jsou tak dva volitelné modely fotoaparátu D5, které si můžete vybrat na základě vámi
upřednostňovaných paměťových karet.14 Pro fotografy sportů, akčních výjevů a dalších rychlých událostí,
resp. pro záznam videosekvencí 4K/UHD, jsou vhodné karty XQD, které snadno zvládají rychlé snímací
frekvence fotoaparátu.
14 Jednotku

s dvěma sloty pro paměťové karty lze po zakoupení fotoaparátu vyměnit v servisu Nikon (za poplatek).

Typ XQD

Režim Server HTTP umožňuje trvale fotografovat dálkově ovládanými fotoaparáty prostřednictvím počítače
nebo chytrého zařízení s internetovým prohlížečem. Fotoaparát D5 rovněž umožňuje zadávat texty
prostřednictvím internetových prohlížečů, takže můžete kontrolovat a upravovat informace IPTC ve
fotoaparátu, komentáře a informace o autorském právu.

Typ CF

Volitelné velikosti souborů RAW
Pro ještě rychlejší provoz umožňuje fotoaparát D5 fotografovat s použitím dvou menších velikostí souborů ve
formátu RAW. Formáty RAW velikosti S a RAW velikosti M (12bitové bezeztrátově komprimované formáty)
zachovávají výjimečnou ostrost obrazu a detaily pro možnost všestranných úprav. Tyto formáty jsou rovněž
kompatibilní s funkcí fotoaparátu Zpracování snímků NEF (RAW).

Fotoaparát D5 lze použít jako přístupový bod bezdrátové sítě LAN s využitím připojeného volitelného
bezdrátového síťového rozhraní WT-6 (nebo volitelného bezdrátového síťového rozhraní WT-5). V režimu
Server HTTP lze současně připojit až pět bezdrátových zařízení. Režimy Přenos pomocí FTP, Přenos snímků
a Ovládání fotoaparátu oproti tomu umožňují připojení pouze jednoho zařízení.

NÁZORY

PROFESIONÁLŮ

Motorové sporty

Mirco Lazzari
(Itálie)

Snímek jezdce těsně za zatáčkou a blížícího se ke mně – pro pořízení takovýchto snímků
musíte fotografovat frekvencí 12 snímků za sekundu! Způsob sledování a zachycování
objektu automatickým zaostřováním fotoaparátu D5 a jasný hledáček jsou dva velké
kroky vpřed, které mi umožnily pořídit tento snímek.

Sporty

Móda / krása / životní styl

(Německo)

(USA)

Matthias Hangst
Fotoaparát D5 skutečně posouvá věci na novou úroveň. Lepší výkonnost
v oblasti citlivostí ISO mi umožňuje fotografovat kratšími časy závěrky a zmrazit
libovolnou akci. Jednou jsme již téměř po západu slunce fotografovali hráče
v bílém tričku, abychom viděli, jak pracuje fotoaparát D5 s málo kontrastními
objekty v protisvětle. Pořídili jsme sérii přibližně 20 nebo 30 snímků a výkonnost
AF sledování byla skutečně působivá.

Novinářská fotografie /
sporty / filmová tvorbaa

Bill Frakes
(USA)

Tento fotoaparát je úžasným nástrojem pro práci s obrazem. Má výjimečně
přesný systém automatického zaostřování, citlivosti ISO, které jsem si doposud
nedovedl představit, a nedostižnou ergonomii. Jsem potěšen, že mohu mít
soubory 4K od Nikonu. Formát 4K je pro mě kritický, protože chci zobrazit každý
detail ve formátu souborů, který bude využitelný a konkurenceschopný dlouho
do budoucnosti. Zasvětil jsem svůj život vyprávění příběhů a mohu se absolutně
spolehnout na Nikon, že mi to umožní.

Dixie Dixon

Práci s fotoaparátem D5 jsem si zcela zamiloval. Při mé práci jsou extrémně důležité
odstíny pleti a mám pocit, že fotoaparát D5 v této oblasti naprosto exceluje. Díky
jeho rychlé snímací frekvenci a automatickému zaostřování lze rovněž zachytit vše,
co dříve nebylo možné: nejlepší snímky obvykle tvoří výrazy ve tváři trvající zlomky
sekund. Rovněž jsem zjistil, že nový dotykový monitor mi velmi pomáhá rychle zvětšit
pořízené snímky pro kontrolu zaostření, vlasů a líčení a mnoha dalších detailů.

Příroda / zvířata v přírodě

Ole Jørgen Liodden
(Norsko)

Skutečnost, že automatické zaostřování fotoaparátu D5 je schopno pracovat i při
hodnotě jasu −4 EV, je důležitou novinkou. Jednou jsme spatřili dva medvědy grizzly,
mladé dospělé jedince bojující nebo hrající si ve vodě. Bylo velmi šero a fotografoval
jsem citlivostí ISO 102 400, ale kvalita obrazu byla stále působivá. Při fotografování
na Aljašce pršelo téměř každý den a fotoaparát byl obvykle mokrý, ale stále pracoval
perfektně. To je pro mě extrémně důležité: znamená to, že mám k dispozici nástroj
pracující v libovolných podmínkách.

Nové možnosti:
systém kreativního osvětlení Nikon

Přehled systému
BLESKY

Rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení × unifikované nastavení blesku

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU
Zvětšující okulár DK-17M

Vysoce výkonný
Battery Pack SD-9
Blesk SB-5000

Úhlový hledáček DR-5

Blesk SB-910

Unifikované nastavení blesku:
ovládání blesků z počítače

Unifikované nastavení blesku přidává další úroveň
systémové kontroly. Nyní můžete ovládat blesk SB
-5000 či měnit jeho nastavení prostřednictvím menu
fotoaparátu nebo počítače se softwarem Camera
Control Pro 2 v situacích, kdy je blesk nasazen na tělo
fotoaparátu. Veškeré změny nastavení provedené ve
fotoaparátu, počítači nebo na blesku samotném jsou
sdíleny s ostatními zařízeními. Rovněž můžete použít
menu fotoaparátu „Uložení/načtení nastavení“ pro
uložení nastavení blesku na paměťovou kartu a použití
ve více fotoaparátech D5.

Okulár hledáčku s fluorovou
vrstvou DK-17F*

Hledáčková lupa DG-2

Okulár hledáčku s úpravou
proti zamlžování DK-17A

Okulárový adaptér DK-18

Okulár hledáčku DK-17

Okulárové korekční čočky
DK-17C (−3, −2, 0, +1, +2 m−1)

Gumová očnice DK-19

Blesk
SB-5000
Blesk SB-700

Blesk
SB-910

Okulárový adaptér DK-27*

Blesk
SB-700
Blesk SB-500

Blesk
SB-500
Blesk
SB-300

OBJEKTIVY NIKKOR

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

Blesk SB-300

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1
Infračervené dálkové
ovládání ML-3

Monitor fotoaparátu

Adaptér WR-A10

TTL kabel
SC-28/29
Bezdrátová řídicí
záblesková jednotka
SU-800

Počítač (Camera Control Pro 2)

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10
Kabelová spoušť MC-30A

Sada makroblesků Close-up
Speedlight Commander Kit R1C1
Adaptér Fieldscope FSA-L2 pro
digitální jednooké zrcadlovky

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-T10

Kabelová spoušť MC-36A

PŘÍSLUŠENSTVÍ DIGISCOPING

Blesk
SB-5000

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1

Kabelová spoušť
MC-36A
Kabelová spoušť
MC-30A

Kabelová spoušť MC-22A

Kabelová spoušť
MC-22A

Prodlužovací kabel
MC-21A

Adaptér WR-A10

Konfigurace

Infračervené dálkové
ovládání ML-3
Propojovací kabel
MC-23A

Propojovací kabel MC-23A

MIKROFONY

Bezdrátový mikrofon ME-W1

Převodní kabel
MC-25A

Příslušenství
s dvoukolíkovým
konektorem

Převodní kabel MC-25A

Jednotka GPS GP-1A
Kabelová spoušť MC-DC2

•Objektiv: AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR •Kvalita obrazu: JPEG jemný★ (optimální kvalita) •Režim činnosti
zaostřovacích polí: Skupinová volba zaostřovacích polí •Expozice: Režim [M], 1/1 250 s, f/7,1 •Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota (5
000 K) •Citlivost: ISO 10 000 •Předvolba Picture Control: Standardní •Blesk: SB-5000 (použito rádiové AWL a automatická vysoce
rychlá FP synchronizace blesku) ©Dave Black

Osvětlete správně fotografovaný objekt
s bleskem SB-5000 —
výkonným rádiem řízeným bleskem

Blesk SB-5000 je náš první rádiem řízený blesk a nabízí
nedostižný světelný výkon v terénu i ve studiu. Rádiové
signály umožňují dosažení pracovní vzdálenosti 30 m
a dovolují složitá osvětlovací schémata s umístěním
blesků na fotoaparátu a mimo fotoaparát: nyní můžete
pracovat v libovolném prostředí i v případech, kdy
přímému výhledu mezi jednotlivými zařízeními brání
překážky nebo kdy by mohlo optické signály zeslabit
jasné sluneční světlo. Navíc je zde nově vestavěný
chladicí systém, který zamezuje přehřívání reflektoru
blesku. Umožňuje pořídit více než 100 expozic v rychlém
sledu s plným výkonem záblesku.

Plná kontrola v náročných situacích: rádiové
pokrokové bezdrátové osvětlení

Fotoaparát D5 plně podporuje novou funkci rádiového
ovládání v systému kreativního osvětlení Nikon. Při
použití volitelného bezdrátového dálkového ovládání
WR-R10 lze spouštět systémy s jedním nebo více
blesky17 a až šesti skupinami blesků Remote SB-5000.
Plně podporováno je rovněž optické ovládání, což
znamená, že lze v sestavách s více blesky stále využívat
rovněž dosavadní blesky Speedlight.
17 Vyžaduje

volitelný adaptér WR-A10. Adaptér WR-R10 musí obsahovat
firmware verze 3.00 nebo novější.

Převodní kabel GPS
MC-35

Stereofonní mikrofon ME-1

SB-5000

Automatická regulace citlivosti ISO:
dosažení potřebných expozic

Vyberte cílové oblasti expozice a využijte automatickou
regulaci citlivosti ISO během zábleskové fotografie.
Výběrem možnosti „Objekt a pozadí“ dáváte stejný
význam pozadí jako hlavnímu objektu, například při
fotografování nočních scén. Výběrem možnosti „Pouze
objekt“ získáte optimální expozici samotného hlavního
objektu. Nastavit lze rovněž maximální hodnotu citlivosti
ISO pro fotografování s bleskem, a to v rozmezí ISO 200
až Hi 5.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL18a*/EN-EL18

Zařízení GPS**

Paměťové karty XQD**
Paměťové karty
CompactFlash**

TV A VIDEO
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Konektor pro připojení
síťového zdroje EP-6

Spona kabelu HDMI*

Čtečka paměťových karet XQD**
Čtečka paměťových karet
CompactFlash**

Spona kabelu USB*
Tiskárna**

Síťový zdroj EH-6b
Nabíječka baterií MH-26a*

Kabel HDMI HC-E1
(konektor typu Cn
konektor typu A)

ViewNX-i†

Kabel USB UC-E22*
Capture NX-D†
Kabel LAN**
Chytré zařízení** (se systémem iOS/AndroidTM) Počítač**

Camera Control Pro 2

Bezdrátové síťové rozhraní
WT-6A/B/C, WT-5A/B/C/D

SLUCHÁTKA

Televizor**
Sluchátka**

Videorekordér se
vstupem HDMI**

Server FTP**

*Dodávané příslušenství **Nejedná se o výrobky společnosti Nikon †K dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Nikon (zdarma).

Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D5
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Velikost obrazu (v pixelech)

19_CZ
formát souborů
Ukládání dat –

Systém Picture Control
Paměťová média
Dva sloty
pro paměťové karty
Systém souborů
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
Předsunutí výstupní pupily
okuláru
Dioptrická korekce
Zaostřovací matnice
Zrcadlo
Kontrola hloubky ostrosti
Clona objektivu
Kompatibilní objektivy

Typ závěrky
Časy závěrky
Synchronizační čas pro práci
s bleskem
Snímací režimy
Snímací frekvence
Samospoušť
Měření expozice
Metody měření expozice

Pracovní rozsah
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)

Propojení expozimetru
Expoziční režimy
Korekce expozice
Expoziční paměť
Citlivost ISO

(doporučený expoziční index)

Active D-Lighting
Automatické zaostřování
Pracovní rozsah
Zaostřovací režimy
Zaostřovací pole
Režimy činnosti zaostřovacích
polí
Blokování zaostření

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon FX
20,8 milionu
Snímač CMOS o rozměru 35,9 × 23,9 mm
21,33 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje software
Capture NX-D)
• Obrazové pole FX (36 × 24): 5 568 × 3 712 (L), 4 176 × 2 784 (M), 2 784 × 1 856 (S) • Obrazové pole 1,2× (30 ×
20): 4 640 × 3 088 (L), 3 472 × 2 312 (M), 2 320 × 1 544 (S) • Obrazové pole DX (24 × 16): 3 648 × 2 432 (L), 2 736 ×
1 824 (M), 1 824 × 1 216 (S) • Obrazové pole 5 : 4 (30 × 24): 4 640 × 3 712 (L), 3 472 × 2 784 (M), 2 320 × 1 856 (S)
• Snímky pořízené během záznamu videosekvence s velikostí obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160 • Snímky
formátu FX pořízené během záznamu videosekvence s velikostí obrazu 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720: 5 568 ×
3 128 (L), 4 176 × 2 344 (M), 2 784 × 1 560 (S) • Snímky formátu DX pořízené během záznamu videosekvence
s velikostí obrazu 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720: 3 648 × 2 048 (L), 2 736 × 1 536 (M), 1 824 × 1 024 (S)
• Snímky pořízené během záznamu videosekvence s velikostí obrazu 1 920 × 1 080; výřez: 1 920 × 1 080
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů (bezeztrátově komprimované, komprimované nebo nekomprimované); dostupné
velké, střední a malé snímky (střední a malé snímky jsou zaznamenávány s barevnou (bitovou) hloubkou 12 bitů
s využitím bezeztrátové komprese) • TIFF (RGB) • JPEG: Standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí
Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16); možnost použití komprese pro optimální kvalitu
• NEF (RAW)+JPEG: Záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét, Krajina a Ploché; možnost
modifikace vybraných předvoleb Picture Control; možnost tvorby a ukládání uživatelských předvoleb Picture
Control
• Typ XQD (Modely určené pro karty XQD): Karty XQD
• Typ CF (Modely určené pro karty CompactFlash): Paměťové karty CompactFlash typu I (kompatibilní
s UDMA7)
2 karty XQD nebo 2 karty CompactFlash (CF), Slot 2 lze použít v případě přeplnění nebo jako záložní úložiště,
resp. pro oddělené ukládání kopií snímků pořízených ve formátech NEF + JPEG; snímky lze kopírovat mezi
kartami
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Pevně vestavěný pentagonální hranol
• FX (36 × 24): cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně • 1,2× (30 × 20): cca 97 % obrazu
horizontálně a 97 % obrazu vertikálně • DX (24 × 16): cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu vertikálně
• 5 : 4 (30 × 24): cca 97 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
Cca 0,72× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
17 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
−3 až +1 m−1
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark IX s indikací zaostřovacích polí a možností zobrazení pomocné
mřížky
Automaticky vratné
Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na hodnotu vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo
nastavenou fotoaparátem (režimy P a S)
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (na objektivy PC-NIKKOR se vztahují určitá omezení) a objektivů
DX (v kombinaci s obrazovým polem DX [24 × 16] 1,5×), objektivy AI-P NIKKOR a objektivy AI bez CPU (pouze
expoziční režimy A a M); objektivy IX-NIKKOR, objektivy pro F3AF a objektivy bez systému AI nelze použít.
Elektronický dálkoměr lze použít s objektivy o světelnosti f/5,6 nebo vyšší (elektronický dálkoměr podporuje
15 zaostřovacích polí rovněž s objektivy o světelnosti f/8 nebo vyšší, z nichž 9 je k dispozici pro výběr)
Elektronicky řízená mechanická štěrbinová závěrka s vertikálním chodem; v režimu předsklopení zrcadla je
k dispozici závěrka s elektronickou první lamelou
1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV, bulb (B), time (T), X250
X = 1/250 s; možnost synchronizace s časy závěrky 1/250 s a delšími
S (jednotlivé snímky), Cl (pomalé sériové snímání), Ch (rychlé sériové snímání),
Q (tichá expozice), E (samospoušť), Mup (předsklopení zrcadla)
Max. 10 sn./s (Cl); 10 až 12 sn./s, resp. 14 sn./s se zrcadlem v horní poloze (Ch); 3 sn./s (tiché sériové snímání)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
TTL měření expozice pomocí RGB snímače 180K (180 000 pixelů)
• Měření Matrix: 3D Color Matrix III (objektivy typu G, E a D); Color Matrix III (ostatní objektivy s vestavěným
CPU); Color Matrix – při použití objektivů bez CPU a zadání dat objektivu uživatelem • Integrální měření se
zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 12 mm uprostřed
obrazového pole; průměr této plošky lze změnit na 8, 15 nebo 20 mm, resp. lze měřit integrálně celé obrazové
pole (při použití objektivů bez CPU má tato ploška fixní průměr 12 mm) • Bodové měření: měří kruhovou plošku
o průměru 4 mm (cca 1,5 % obrazového pole) v místě vybraného zaostřovacího pole (při použití objektivů bez
CPU – v místě středního zaostřovacího pole) • Měření orientované na nejvyšší jasy: k dispozici s objektivy
typu G, E a D
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: −3 až 20 EV • Bodové měření: 2 až 20 EV • Měření
orientované na nejvyšší jasy: 0 až 20 EV
Kombinované CPU a AI
Programová automatika s flexibilním programem (P); clonová automatika (S); časová automatika (A); manuální
expoziční režim (M)
−5 až +5 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Změřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti
ISO 100 až 102 400 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1 EV (ekvivalent
ISO 50) pod ISO 100, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 nebo 5 EV (ekvivalent ISO 3 280 000) nad ISO 102 400;
možnost automatické regulace citlivosti ISO
Volitelná nastavení automaticky, velmi vysoký +2/+1, vysoký, normální, nízký a vypnuto
AF modul Multi-CAM 20K s fázovou detekcí TTL, jemným doladěním zaostření a 153 zaostřovacími poli (včetně
99 křížových snímačů a 15 snímačů s podporou světelnosti f/8), z nichž 55 (35 křížových snímačů a 9 snímačů
s podporou světelnosti f/8) je k dispozici pro výběr
−4 až 20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C); automatická
aktivace prediktivního zaostřování v závislosti na stavu fotografovaného objektu • Manuální zaostřování (M):
Lze použít elektronický dálkoměr
153 zaostřovacích polí, z nichž 55 nebo 15 je k dispozici pro výběr
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 25, 72 nebo 153 zaostřovacích polí, 3D sledování objektu,
skupinová volba zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové zaostření) nebo
stisknutím středu pomocného voliče
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Řízení záblesku

TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím RGB snímače 180K (cca 180 000 pixelů); i-TTL vyvažovaný vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s měřením Matrix, integrálním měřením se zdůrazněným
středem a měřením orientovaným na nejvyšší jasy, standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením
Zábleskové režimy
Synchronizace na první lamelu, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu, redukce efektu
červených očí, redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy; synchronizace s dlouhými
časy včetně synchronizace na druhou lamelu, vypnuto; podpora automatické vysoce rychlé FP synchronizace
blesku
Korekce zábleskové expozice
−3 až +1 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Indikace připravenosti k záblesku Rozsvítí se po plném nabití volitelného blesku; bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací
Systém kreativního osvětlení
Podporován
Nikon (CLS)
Rádiové pokrokové bezdrátové Podporováno
osvětlení
Unifikované nastavení blesku
Podporováno
Synchronizační konektor
Standardní synchronizační konektor ISO 519 s aretačním závitem
Vyvážení bílé barvy
Automaticky (3 typy), žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo, stín,
manuální nastavení (možnost uložení až 6 hodnot, možnost bodového měření vyvážení bílé barvy v režimu
živého náhledu), výběr barevné teploty (2 500 K až 10 000 K); vše s možností jemného vyvážení
Typy bracketingu
Expoziční, zábleskový, vyvážení bílé barvy a ADL
Režimy živého náhledu
C (živý náhled pro statické snímky) s dostupným bezhlučným režimem, 1 (živý náhled pro videosekvence)
Živý náhled –
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F) • Manuální
zaostřovací režimy
zaostřování (M)
Živý náhled – režimy činnosti
Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole, sledování objektu
zaostřovacích polí
Živý náhled – automatické
Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití režimu
zaostřování
Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření automaticky)
Videosekvence –
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
měření expozice
Videosekvence – metody
Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy
měření expozice
Videosekvence – velikost obrazu • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1 920 × 1 080;
(v pixelech) a snímací frekvence výřez; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p

COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm

Přesné snímací frekvence pro režimy 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 sn./s; všechny velikosti
obrazu podporují ★ vysokou kvalitu obrazu; normální kvalita obrazu je dostupná při všech velikostech
kromě 3 840 × 2 160

Videosekvence –
formát souborů
Videosekvence –
komprese videa
Videosekvence –
formát záznamu zvuku
Zařízení pro záznam zvuku
Videosekvence – citlivost ISO

MOV
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM

Vestavěný stereofonní nebo externí mikrofon; regulace citlivosti
• Expoziční režimy P, S a A: automatická regulace citlivosti ISO (ISO 100 až Hi 5) s volitelným horním limitem
• Expoziční režim M: automatická regulace citlivosti ISO (ISO 100 až Hi 5) s volitelným horním limitem;
manuální nastavení (ISO 100 až 102 400 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV) včetně dalších volitelných nastavení
ekvivalentních hodnotám o přibližně 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 nebo 5 EV (ekvivalent ISO 3 280 000) nad ISO 102 400
Další možnosti videosekvencí Indexování, časosběrné videosekvence
Monitor
8cm/3,2˝ dotykový monitor TFT LCD s cca 2 359 000 pixely (XGA), pozorovacím úhlem cca 170°, zobrazením
cca 100 % obrazového pole a manuální regulací jasu
Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků), zvětšení výřezu snímku, přehrávání videosekvencí,
prezentace snímků a/nebo videosekvencí, zobrazení histogramů, zobrazení nejvyšších jasů, zobrazení informací
o snímku, zobrazení dat o poloze, automatické otáčení snímků, hodnocení snímků, záznam a přehrávání
zvukových poznámek, vkládání a zobrazování informací IPTC
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 s mikrokonektorem typu B); doporučuje se připojovat k vestavěnému portu USB
Výstup HDMI
Konektor HDMI typu C
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Zvukový výstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Desetikolíkový konektor
Lze použít k připojení volitelného dálkového ovládání a volitelného bezdrátového dálkového ovládání WR-R10
dálkového ovládání
(vyžaduje adaptér WR-A10) nebo WR-1. Dále umožňuje připojení jednotky GPS GP-1/GP-1A a dalších zařízení
GPS kompatibilních se standardy NMEA0183 verze 2.01 nebo 3.01 (vyžaduje volitelný převodní kabel GPS MC-35
a propojovací kabel s 9kolíkovým konektorem typu D-sub)
Ethernet
Konektor RJ-45 • Standardy: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Datové toky: 10/100/1 000 Mb/s s automatickou detekcí (maximální logické datové toky podle standardu IEEE;
skutečné hodnoty mohou být odlišné) • Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Konektor pro připojení periferií Pro bezdrátové síťové rozhraní WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Podporované jazyky
Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, nizozemština,
angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština,
korejština, maráthština, norština, perština, polština, portugalština (portugalská a brazilská), rumunština, ruština,
srbština, španělština, švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18a
Síťový zdroj
Síťový zdroj EH-6b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-6 (dostupný samostatně)
Stativový závit
1/4” (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Cca 160 × 158,5 × 92 mm
Hmotnost
• Typ XQD (Modely určené pro karty XQD): Cca 1 405 g včetně baterie a dvou paměťových karet XQD, ale bez
krytky těla a krytky sáněk pro upevnění příslušenství; cca 1 235 g (pouze tělo fotoaparátu) • Typ CF (Modely
určené pro karty CompactFlash): Cca 1 415 g včetně baterie a dvou paměťových karet CompactFlash, ale bez
krytky těla a krytky sáněk pro upevnění příslušenství; cca 1 240 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota: 0 až 40 °C; vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18a, nabíječka baterií MH-26a, kabel USB UC-E22, popruh fotoaparátu
Dodávané příslušenství
(může se lišit v závislosti na zemi
AN-DC15, krytka těla BF-1B, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-3, spona kabelu USB, spona kabelu
nebo regionu prodeje)
HDMI, okulárový adaptér DK-27, okulár hledáčku s fluorovou vrstvou DK-17F, krytka prostoru pro baterii BL-6
• XQD je ochranná známka společnosti SONY Corporation. • PictBridge je ochranná známka. • CompactFlash™ je registrovaná ochranná známka
společnosti SanDisk Corporation. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky, resp. ochranné známky
společnosti HDMI Licensing, LLC. • Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo
dalších zemích. • Google a Android™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc. • Jména produktů a firem
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností. • Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech LCD znázorněné
v této brožuře jsou simulované. • Bezdrátové síťové rozhraní WT-6/A/B/C, blesk SB-5000 a bezdrátové dálkové ovládání WR-1/WR-R10 podléhají vládním
nařízením pro regulaci exportu vlády USA (EAR). Svolení vlády USA není nutné v případě exportu do jiných než
následujících zemí, na které bylo v době tvorby tohoto materiálu uvaleno embargo nebo podléhají speciálním
kontrolám: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (seznam se může změnit).

2016 Nikon Corporation

ečnosti Nikon Europe na adrese:
Navštivte
www.europe-nikon.com
webovou stránku společnosti Nikon Europe na adrese: www.europe-nikon.com

Praha 5, Česká republika www.nikon.cz
NIKON spol. s r.o., K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, Česká republika www.nikon.cz
y Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokio
NIKON
108-6290,
CORPORATION
JaponskoShinagawa
www.nikon.com
Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokio 108-6290, Japonsko www.nikon.com

Květen 2016

2016 Nikon Corporation

C

