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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• Expozice: Režim [S], 1/2 000 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky 0
• Citlivost: ISO 200
• Předvolba Picture Control: Standardní
© Marcel Lämmerhirt

• Objektiv: AF-S NIKKOR 500 mm f/4E FL ED VR
• Expozice: Režim [A], 1/500 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky 0
• Citlivost: ISO 640
• Předvolba Picture Control: Standardní
© Go Yamagata

• Objektiv: AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• Expozice: Režim [M], 1/800 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky 0
• Citlivost: Automaticky (ISO 400)
• Předvolba Picture Control: Standardní
© Marcel Lämmerhirt

VÝKON NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ – HBITOST FORMÁTU DX.
Tento fotoaparát jako menší sourozenec profesionálního modelu D5 disponuje výkonem
a přesností, které jsou dostatečné i pro ty nejnáročnější fotografické úkoly. Pokud chcete
menší a lehčí alternativu k modelu ve formátu FX, tento fotoaparát vás bude následovat
přesně tak daleko, kam až budete chtít zajít. A ještě o krok dále.

Výkonné nové automatické zaostřování se 153 zaostřovacími poli dosahující
vynikající výkonnosti při zachycování objektů v širokém rozmezí situací

Kompaktní a lehký systém formátu DX s výjimečnou hbitostí – zejména při
fotografování teleobjektivy

Sériové snímání s frekvencí přibližně 10 sn./s (max. 200 14bitových, bezeztrátově
komprimovaných snímků RAW v jedné sérii) pro zachycení rozhodujících okamžiků
trvajících zlomky sekund

Nový systém zpracování obrazu EXPEED 5 dosahující vysoké kvality obrazu a
citlivosti až ISO 51 200 s možností dalšího rozšíření až na hodnotu Hi 5
(ekvivalent ISO 1 640 000)

Videosekvence 4K/UHD (30p) vhodné pro profesionální produkce
Výklopný 8cm/3,2˝ dotykový monitor LCD s 2 359 000 pixely a vysokým rozlišením
zaručující komfortnější fotografování při tvorbě kompozice snímků z podhledu i nadhledu
Podpora funkcí SnapBridge pro trvalé propojení fotoaparátu a kompatibilního chytrého
®
®
zařízení s vestavěným připojením Wi-Fi a technologií Bluetooth

Přesné automatické zaostřování: poskytuje lepší výkonnost při zachycování objektu

Spolehlivé automatické zaostřování

Zaostřovací pole umožňující použití automatického zaostřování a elektronického dálkoměru v kombinaci s telekonvertorem AF-S/AF-I

Všech 153 zaostřovacích polí je kompatibilních
s objektivy AF NIKKOR se světelností f/5,6 nebo
vyšší. 15 zaostřovacích polí uprostřed obrazového
pole (z nichž devět je k dispozici pro výběr) pracuje
již při efektivní světelnosti f/8. Při nasazeném
telekonvertoru tak lze automaticky zaostřovat
i velmi vzdálené objekty*.
*Počet zaostřovacích polí pracujících jako křížové snímače se
mění v závislosti na výsledné světelnosti kombinace objektivu
a telekonvertoru.

Samostatný obvod automatického
zaostřování: bleskurychlé zaostřování

DX

153 zaostřovacích polí: / / /
(99 křížových snímačů: / )
55 volitelných zaostřovacích polí:
/
(35 křížových snímačů: )

1,3× 117 zaostřovacích polí: / / /
(63 křížových snímačů: / )
45 volitelných zaostřovacích polí:
/
(25 křížových snímačů: )

153

zaostřovacích

POLÍ

Revoluční automatické
zaostřování s výjimečnou
výkonností při zachycování
objektu

Přesnost dovedená do extrémů:
automatické zaostřování vrcholné úrovně

Fotoaparát D500 využívá
stejně jako model D5
samostatnou jednotku
mikroprocesoru pro
rychlé zpracování
velkých množství
dat, která produkuje
153 zaostřovacích
polí automatického
zaostřování. Obvod
automatického zaostřování poskytuje
v součinnosti s RGB snímačem 180K (180 000
pixelů) měření expozice neuvěřitelně podrobnou
analýzu scény, pokročilou detekci objektu
a stabilnější sledování objektu. Fotoaparát D500
perfektně zaostřuje a udržuje zaostřené rychle
se pohybující objekty i při použití vysokých
snímacích frekvencí přibližně 10 sn./s.

Fotoaparát
D500 je vybaven
stejným systémem
automatického
zaostřování jako Nikon
D5 – vlajková loď
přístrojů formátu FX –
a zaostřuje s naprostou
přesností i v téměř úplné
tmě. Tento fenomenální
systém automatického zaostřování nabízí 153
zaostřovacích polí (55 volitelných) včetně 99
křížových snímačů a zajišťuje bezprecedentní
pokrytí téměř celé šířky obrazového pole
hledáčku. Citlivost automatického zaostřování
začíná hodnotou jasu –4 EV u středního
zaostřovacího pole a −3 EV (ISO 100, 20 °C)
u ostatních zaostřovacích polí pro lepší
výkonnost za nízké hladiny osvětlení. Malé
objekty, které se pohybují vysokou rychlostí,
lze nyní sledovat s novou úrovní přesnosti
a objekty na okrajích obrazového pole jsou
snáze rozpoznány. Systém umožňuje v režimu
kontinuálního zaostřování využívat 153, 72
nebo 25 zaostřovacích polí.
© C.S.Ling

Pro efektivní světelnost nižší než f/5,6 a vyšší než f/8

Pro efektivní světelnost f/8

37 zaostřovacích polí: / / /
17 volitelných zaostřovacích polí:
25 křížových snímačů: /

15 zaostřovacích polí: / / / /
9 volitelných zaostřovacích polí:
/
5 křížových snímačů: /

/

/

Poznámka: Zaostřovací pole, která neobsahují křížové snímače, jsou řádkové snímače detekující vodorovné linie
( – pole detekující svislé linie).

D500 + AF-S TELEKONVERTOR TC-20E III + AF-S NIKKOR 500 mm f/4E FL ED VR

Sledování objektu s blokací: zachování
zaostření objektu uprostřed akce
Funkce sledování objektu s blokací zvládá
zaostřovat v situacích s rychle nebo
nepravidelně se pohybujícími objekty. Položka
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“. Položka Pohyb objektu
upravuje odezvu AF podle způsobu, jakým
se objekt pohybuje směrem k fotoaparátu.
Pohyb objektu nabízí možnost „Nepravidelný“
pro objekty, které mají tendenci zastavovat se
a znovu pohybovat. Další možnost „Stabilní“
je vhodná pro objekty, které se pohybují
konstantní rychlostí. Bez ohledu na to, jestli
sledujete vybraného rychlobruslaře při sprintu
nebo hráče fotbalu během bouřlivého finále FA
Cupu, funkce sledování objektu s blokací vždy
udrží fotografovaný objekt zaostřený.

Jemné doladění AF: automatická
optimalizace automatického zaostřování
pro konkrétní objektiv
Fotoaparát D500 umožňuje snadné jemné
doladění automatického zaostřování pro objektiv
NIKKOR, se kterým právě fotografujete. Stačí
fotografovat v režimu živého náhledu a fotoaparát
automaticky nastaví a zaregistruje hodnotu
jemného doladění AF** pro každý objektiv
a zaručí tak zcela přesné zaostřování. K dispozici je
rovněž manuální jemné doladění automatického
zaostřování.
**Abyste umožnili využití doladěných hodnot při
fotografování, zapněte položku „Jemné doladění AF“
v menu nastavení fotoaparátu.

Režimy činnosti zaostřovacích
polí: snadné přizpůsobení činnosti
automatického zaostřování různým
snímacím situacím
Fotoaparát D500 umožňuje snadno a rychle
přepínat mezi režimy činnosti zaostřovacích polí.
Stačí jen přiřadit režim činnosti zaostřovacích
polí jednomu z přizpůsobitelných tlačítek
fotoaparátu*** a potom přepnout na tento režim
podržením určeného tlačítka během fotografování.
***Kromě režimu 3D sledování objektu.

Hbitost: výhoda formátu DX při
fotografování teleobjektivy

Rychlost definující obraz: frekvence až
10 sn./s pro sérii až 200 snímků

Stabilní obraz v hledáčku: snadné
sledování rychle se pohybujících objektů

Extrémně vysoký výkon fotoaparátu D500
snadno zachytí rozhodující okamžiky. Díky
rychlému obrazovému snímači fotoaparátu
a novému systému zpracování obrazu EXPEED
5 můžete fotografovat frekvencí až 10 sn./s**
s využitím sledování AE/AF, resp. se zrcadlem
fixovaným v horní poloze. Výkonná vyrovnávací
paměť fotoaparátu umožňuje pořídit až 200
snímků NEF (RAW) (14bitové bezeztrátově
komprimované snímky) nebo velkých snímků
JPEG v jedné sérii. Dva sloty pro paměťové karty
(jeden pro karty XQD a jeden pro karty SD UHS
II) snadno zvládají působivé snímací frekvence
fotoaparátu a zaručují okamžité vyprázdnění
vyrovnávací paměti pro další sérii.

Fotoaparát D500 umožňuje snadno zachytit
a sledovat objekty i uprostřed výbušných akcí.
Rychlejší sekvenční mechanismy závěrky a zrcadla
výrazně zkracují dobu ztemnění hledáčku během
rychlého sériového snímání a mechanismus
náhonu zrcadla účinně potlačuje vibrace.
Rozmazání hledáčku je redukováno pro získání
stabilního a brilantního obrazu během rychlého
sériového snímání. AF sledování a viditelnost
obrazu v hledáčku jsou výrazně zlepšeny.

Pomocný mechanismus
náhonu zrcadla

D5 + AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
Cca 5 215 g** (typ XQD)

D500 + AF-S NIKKOR 80-400 mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16-80 mm
f/2.8-4E ED VR

Obrazové pole 1,3×: všestranné
fotografování teleobjektivem bez
výměny objektivů
Bezkotvový motor

Kombinace poskytující obrazový úhel ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 600 mm*

Zkombinováním fotoaparátu D500 s tímto
neuvěřitelně lehkým a hbitým objektivem, který
je vhodný do sady s fotoaparátem, získáte
perfektní vybavení pro každodenní použití.
Všestranný 5násobný zoom pokrývá ohniskové
vzdálenosti ekvivalentní hodnotám 24–120
mm u kinofilmu a formátu FX a jeho vysoká
světelnost rozšiřuje fotografické příležitosti.
Působivý systém redukce vibrací Nikon (VR)
umožňuje fotografovat časy závěrky až o 4 EV**
delšími než obvykle a elektromagnetická clona
zaručuje přesné expozice při použití vysokých
snímacích frekvencí.
**Podle standardů CIPA. Dosaženo v režimu NORMAL s objektivem
nasazeným na digitální jednookou zrcadlovku formátu DX.

Obrazový snímač

Cca 160 mm

© Go Yamagata

AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8E ED VR:
lehký a hbitý objektiv do sady
s fotoaparátem

Přední kryt: vysokopevnostní
termoplast zesílený uhlíkovými vlákny

Cca
115 mm

*14bitové bezeztrátově komprimované snímky RAW.

**Přibližné snímací frekvence při použití plně nabité
dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15, kontinuálního
zaostřování, času závěrky 1/250 s nebo kratšího
a výchozích nastavení ostatních funkcí.

Monitor LCD

*Ekvivalent u kinofilmu.

Rychlé sériové snímání
pro jisté zachycení
rozhodujících okamžiků

Zadní kryt:
hořčíková slitina

Přední část těla fotoaparátu:
vysokopevnostní termoplast
zesílený uhlíkovými vlákny

Cca 147 mm

200
snímků*

Fotoaparát D500 nabízí výraznou výhodu
s ohledem na hmotnost vybavení. Tělo přístroje
je lehké a zdánlivé prodloužení ohniskové
vzdálenosti 1,5×* díky obrazovému snímači
formátu DX fotoaparátu poskytuje v porovnání
s fotoaparátem formátu FX účinek použití
teleobjektivu. V porovnání s možnostmi
u formátu FX zajišťuje tento prodlužovací faktor
redukci hmotnosti a délky velkých teleobjektivů
přibližně na polovinu. Nyní se můžete sami
přenést do srdce každé akce nebo zaostřit
přesně na okraj obtížně dostupného ptačího
hnízda bez problematické manipulace
s vybavením, která se vyskytuje při použití
těžších profesionálních komponent.

Cca 158,5 mm

10

sn./s pro
sérii až

Horní kryt:
hořčíková slitina

D500

D5

Cca 2430 g**
* Ekvivalent u kinofilmu.
**Včetně baterie, jedné paměťové karty XQD (dvou
paměťových karet XQD u modelu D5) a krytky
objektivu.

Obrazové pole 1,3× fotoaparátu D500 nabízí
všestranné přiblížení k objektu bez nutnosti
výměny objektivů. S obrazovým úhlem
zhruba ekvivalentním dvojnásobku ohniskové
vzdálenosti nasazeného objektivu*** vám toto
obrazové pole umožní dostat se do srdce vaší
kompozice. Dosáhnete tak dramatických,
perfektně zaostřených statických snímků a Full
HD videosekvencí bez rušivých detailů – vše bez
nutnosti sahat do brašny pro další vybavení.
1,3×
***Ekvivalent u kinofilmu.

Mechanismus
vyvažování zrcadla

4K/UHD
Působivé videosekvence
s extrémně vysokým rozlišením
pro různé multimediální využití
Kinematografické videosekvence
4K/UHD (3 840 × 2 160)
Přístroj D500 nabízí jako
první digitální jednooká
zrcadlovka Nikon formátu
DX možnost záznamu
videosekvencí s vysokým
rozlišením 4K/UHD ve fotoaparátu a poskytuje
tak zcela novou úroveň všestrannosti při
natáčení filmů. Videosekvence 4K/UHD (3 840 ×
2 160 pixelů) v délce až 29 minut a 59 sekund*
lze zaznamenávat frekvencí 30p/25p/24p
s využitím nativního výřezu s daným počtem
pixelů, což zaručuje nejvyšší možnou kvalitu
obrazu. Záznam Full HD videosekvencí (1 080p)
je k dispozici při snímací frekvenci až 50p/60p
v kombinaci s různými formáty obrazového
pole, rovněž včetně volitelného nativního výřezu
s rozlišením Full HD. Fotoaparát nabízí čistý
výstup HDMI: videosekvence včetně režimu
4K/UHD lze zaznamenávat na paměťovou
kartu nebo 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.

Časosběrné videosekvence 4K/UHD
přímo ve fotoaparátu

Funkce Active D-Lighting: úspora času
při postprodukci

Transformujte běh času do dramatických
zrychlených sekvencí. Funkce časosběrného
snímání fotoaparátu D500 v kvalitě 4K/UHD
vytváří snadno časosběrné videosekvence
4K/UHD** a Full HD přímo ve fotoaparátu.
Vyrovnání expozice zamezuje nežádoucímu
efektu blikání obrazu automatickým
zmenšováním lehkých rozdílů mezi expozicemi
jednotlivých snímků.

Fotoaparát D500 umožňuje aplikovat
funkci Active D-Lighting na Full HD a HD
videosekvence. Dosáhnete bohatší tonální
gradace, lepších detailů ve světlech a stínech a
přirozeného jasu u vysoce kontrastních scén –
bez nutnosti postprodukce.

**Maximální doba trvání časosběrných videosekvencí 4K
UHD je 3 minuty.

Stabilní videosekvence z ruky:
elektronická redukce vibrací (VR)
Funkce elektronické redukce vibrací fotoaparátu
D500 (e-VR) dramaticky potlačuje účinky chvění
fotoaparátu při záznamu Full HD videosekvencí
z ruky.

Horizontální pohyb
Active D-Lighting: Vypnuto

Vertikální pohyb

Rotační pohyb

Zachování hloubky ostrosti v rámci
dramatických světelných změn:
automatická regulace citlivosti ISO
Automatická regulace citlivosti ISO
fotoaparátu D500 je neocenitelná pro
zachování hloubky ostrosti a zaostření
u sekvencí s dramatickými změnami jasu –
například u záběrů objektu běžícího z tmavé
uličky do poledního slunce. V expozičním
režimu M je k dispozici automatická regulace
citlivosti ISO v rozmezí hodnot ISO 200 až Hi
5 s možností volby limitní maximální hodnoty
citlivosti.

Praktické uživatelské funkce pro
záznam videosekvencí
3 840 × 2 160: kompatibilní s formátem 4K/UHD

Obrazové pole založené na formátu DX: kompatibilní s videosekvencemi Full HD a HD
Poznámka: Poměr stran obrazu videosekvencí je bez ohledu na zvolený formát obrazového
pole 16 : 9.

Fotoaparát D500 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). K dispozici
je volitelný frekvenční rozsah (široký rozsah
frekvencí / lidský hlas) a funkce redukce hluku
větru při záznamu zvuku pomocí vestavěného
mikrofonu.

Funkce Active D-Lighting: Vysoký

*Videosekvence 4K/UHD jsou zaznamenávány v samostatných
souborech.

Obrazové pole založené na formátu 1,3×: kompatibilní s videosekvencemi Full HD a HD

Ovládání zvuku na úrovni Hi-Fi

Fotoaparát D500 umožňuje použít
přizpůsobená tlačítka Pv a Fn pro plynulé
ovládání korekce expozice nebo pro změnu
hloubky ostrosti s využitím funkce motorického
nastavení clony***.
***Funkce motorického nastavení clony je k dispozici
pouze v režimech A a M.

Samostatné menu videosekvencí:
oddělené nastavení pro videosekvence
Samostatné menu videosekvencí fotoaparátu
D500 umožňuje snadno přistupovat ke
klíčovým nastavením pro videosekvence – jako
je například vyvážení bílé barvy nebo systém
Picture Control – a měnit je nezávisle na
nastavení pro statické snímky. K nastavením
pro videosekvence lze rovněž rychle
přistupovat stisknutím tlačítka P.

Funkce redukce blikání obrazu (při použití sériového snímání)
Jasný

Jasný
1/100 s (při 50 Hz), 1/120 s (při 60 Hz)

Tmavý

Světelný zdroj
První snímek

Druhý
snímek

Redukce
blikání obrazu:
Vypnuto

Pokud dojde ke spuštění závěrky
v okamžiku, kdy je světelný zdroj tmavý,
bude snímek podexponovaný
První snímek

Redukce
blikání obrazu:
Zapnuto

Druhý
snímek
Fotoaparát automaticky exponuje
v okamžiku nejvyššího jasu

Lze dosáhnout stabilních expozic
a reprodukce barev

Redukce blikání obrazu minimalizující
expoziční rozdíly

51200EXPEED 5
se systémem

ISO

Výjimečná kvalita obrazu s nízkou úrovní šumu
i při použití vysokých citlivostí ISO

© Todd Owyoung

Nový EXPEED 5: doposud nejvýkonnější
systém zpracování obrazu Nikon
Nový systém zpracování obrazu
Nikon EXPEED 5 zvyšuje výkonnost
provádění kalkulací a snadno zvládá
bohatá data z obrazového snímače
fotoaparátu D500 a zaručuje rychlý
zápis těchto dat. Šum je dramaticky redukován
i za extrémně nízké hladiny osvětlení a svou
vysokou kvalitu si uchovávají i oříznuté snímky
pořízené při vysokých citlivostech ISO. Struktury
a detaily jsou věrně zachovány a jemné tonální
gradace jsou plynule reprodukovány.

Umělé zdroje světla, jako jsou například zářivky,
mají tendenci blikat, což může vést k tmavým
snímkům. Pro minimalizaci tohoto jevu nabízí
fotoaparát D500 funkci redukce blikání obrazu.
Fotoaparát rozpozná nejvyšší úroveň jasu
a automaticky upraví okamžik spuštění závěrky
tak, aby se zamezilo podexpozici. Výsledkem
jsou stabilní expozice i při použití sériového
snímání*.
*Snímací frekvence sériového snímání se může snížit.

Snímek pořízený při citlivosti ISO 51 200

© C.S.Ling

Fotoaparát D500 je vybaven
stejným RGB snímačem
180K (180 000 pixelů) měření
expozice jako přístroj D5. Tento
nový snímač vyvinutý společností
Nikon umožňuje v kombinaci s obrazovým
snímačem CMOS formátu DX fotoaparátu
s 20,9 milionu pixelů výjimečně přesné
rozpoznání objektu a zachycení jemných detailů
s bohatou tonální gradací.

Tři režimy automatického vyvážení
bílé barvy

Žádný strach ze tmy: ISO 100 až 51 200
s možností rozšíření až na Hi 5 (ekvivalent
ISO 1 640 000)
Fotoaparát D500 nemá strach z obtížných
světelných podmínek. Díky výjimečně
širokému rozsahu citlivostí ISO nabízí přístroj
nové fotografické příležitosti za nízké hladiny
osvětlení a velmi dobře zvládá i nejvyšší jasy.
V situacích s extrémně vysokou hladinou
osvětlení lze rozšířit citlivost ISO směrem dolů
na hodnotu ekvivalentní ISO 50 při nastavení
Lo 1. V situacích s extrémně nízkou hladinou
osvětlení lze rozšířit citlivost ISO směrem nahoru
až na působivou hodnotu ISO 1 640 000 při
nastavení Hi 5.

Získejte technicky perfektní snímky:
výkonný obrazový snímač a snímač
měření expozice

Fotoaparát lze nastavit tak, aby v okamžiku detekování blikání
obrazu zobrazil v hledáčku symbol

Stejně jako u vlajkové lodi fotoaparátů Nikon,
modelu D5, nabízí systém vyvážení bílé barvy
u fotoaparátu D500 tři režimy automatického
vyvážení bílé barvy, které pomáhají dosahovat
přesných výsledků s požadovanou atmosférou.
Režim Automaticky 0 (Uchovat bílou) věrně
reprodukuje bílou jako bílou i pod zdroji světla
s nízkou barevnou teplotou (načervenalé).
Režim 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 snímků pro
dosažení přirozeného hřejivého pocitu.

Automaticky 0: Uchovat bílou
(redukuje teplé barvy)

Automaticky 1: Normálně

Systém Picture Control: všestranné
přizpůsobení výsledných snímků
Systém sedmi předvoleb Nikon 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 objektu.
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 změnám sytosti barev i po prováděných
úpravách.

Automaticky 2: Uchovat teplé barvy

INOVATIVNÍ

OVLÁDÁNÍ
Výklopný dotykový monitor a funkce SnapBridge –
vynikající operativnost špičkového modelu formátu DX

Výklopný dotykový 8cm/3,2˝ monitor LCD
s vysokým rozlišením 2 359 000 pixelů

Optický hledáček s nejširším dostupným
pozorovacím úhlem

Hbitost formátu DX: a odolnost, jakou
potřebujete

Rychle reagující 8cm (3,2˝) výklopný dotykový
monitor LCD fotoaparátu D500 s 2 359 000
pixely poskytuje vysokou míru svobody při
fotografování z nadhledu a podhledu. Při
fotografování v režimu živého náhledu lze
využívat dotykové ovládání pro nastavení
zaostřovacích polí, spuštění závěrky nebo
manuální změření a nastavení dat bodového
vyvážení bílé barvy ve zvoleném místě
obrazového pole. Monitor s vysokým rozlišením
umožňuje rovněž snadno procházet a vybírat
klíčové snímky a zadávat informace IPTC
a informace o autorských právech na
libovolném místě.

Optický hledáček
fotoaparátu D500
umožňuje sledovat
fotografované
objekty v reálném
čase – bez
zpoždění, které se
může vyskytovat
u elektronických hledáčků. Hledáček rovněž
disponuje nejširším pozorovacím úhlem mezi
digitálními jednookými zrcadlovkami této
třídy*: přibližně 30,8°.

Na fotoaparát D500, který je malým
sourozencem přístroje D5, se můžete
spolehnout i tehdy, pokud vás vaše fotografie
zavede do extrémních prostředí. Pevné kovové
tělo přístroje kombinuje součásti z odolné
hořčíkové slitiny a uhlíkových vláken pro
získání lehké a pevné monolitické konstrukce
s hlubokým gripem, který lze snáze uchopit.
Všechny spoje, tlačítka a voliče jsou plně
utěsněny proti klimatickým vlivům. Energeticky
úsporná konstrukce poskytuje maximální
počet snímků na jedno nabití baterie.
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D17
podporuje tři různé typy baterií a usnadňuje
držení fotoaparátu při
fotografování na výšku.
A výkonná závěrka je
testována na 200 000
pracovních cyklů.

*K 5. lednu 2016, mezi digitálními jednookými zrcadlovkami
s obrazovým snímačem formátu APS-C.

Ovládání na nejvyšší úrovni
Rozložení ovládacích prvků fotoaparátu D500
je obdobné přístroji D5 – včetně pomocného
voliče, který lze použít k výběru zaostřovacích
polí. Jde o první digitální jednookou zrcadlovku
Nikon formátu DX, která nabízí osvětlená
tlačítka pro snazší ovládání ve tmě.

Dva sloty pro paměťové karty
s podporou rychlých formátů
Dva sloty pro paměťové karty (jeden pro
karty XQD a jeden pro karty SD UHS II)
snadno zvládají působivé snímací frekvence
fotoaparátu D500 a zaručují okamžité
vyprázdnění vyrovnávací paměti pro další sérii.
Je možné používat oba typy paměťových karet
současně, přičemž je k dispozici více volitelných
možností záznamu dat. K dispozici je záznam
dat postupně na obě paměťové karty, záznam
stejných dat na obě paměťové karty z důvodu
okamžitého zálohování nebo oddělený záznam

Udržujte fotoaparát trvale spojený
s chytrými zařízeními s pomocí funkce
SnapBridge
Fotoaparát D500 je první digitální jednookou
zrcadlovkou Nikon kompatibilní s funkcí SnapBridge.
Tato chytrá aplikace Nikon udržuje s využitím
technologie Bluetooth®* Low Energy (BLE) trvalé spojení s nízkým
příkonem mezi fotoaparátem a chytrým telefonem nebo tabletem**.
Nyní můžete automaticky synchronizovat snímky se svým chytrým
zařízením během fotografování bez nadměrného vybíjení baterie
fotoaparátu. Rovněž můžete pomocí chytrého zařízení ovládat
klíčové funkce fotoaparátu a snadno opatřovat snímky geografickými
značkami. Funkce SnapBridge při každém vašem přistání na novém
místě automaticky aktualizuje hodiny fotoaparátu na místní čas a čas
UTC prostřednictvím informací GPS chytrého zařízení, takže budou mít
snímky správné datové údaje bez ohledu na to, kolik časových pásem
vystřídáte. Vestavěná technologie NFC fotoaparátu D500 znamená, že
lze snadno připojit fotoaparát k chytrému zařízení*** pro první aktivaci
funkce SnapBridge.
®

* Logotyp Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a veškeré jeho použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.
** Kompatibilní telefony iPhone a/nebo přehrávače iPad a iPod či chytrá zařízení s operačním
systémem AndroidTM.
***Technologie NFC je kompatibilní pouze s operačním systémem Android. Chytré zařízení musí
podporovat technologii NFC.

snímků RAW a JPEG na obě paměťové karty.
Rovněž lze přenášet data z jedné karty na
druhou a vybrat slot používaný pro záznam
videosekvencí na základě zbývající kapacity na
každé kartě.

Automatický přenos snímků
•Umožňuje nastavit velikost přenášených snímků
•Videosekvence musí být vybrány pro přenos
pomocí aplikace SnapBridge

Procházení snímků pomocí
chytrého zařízení
Snímky ve fotoaparátu lze prohlížet
i v době, kdy je fotoaparát vypnutý

Využití informací o poloze
a informací o datu/čase
•Možnost vkládání informací
o poloze z chytrého zařízení
•Synchronizace fotoaparátu
s časovým pásmem a časovými
údaji chytrého zařízení

Automatický přenos snímků
na server NIKON IMAGE
SPACE
Snímky přenesené do
chytrého zařízení lze
automaticky načíst na server
Chytré zařízení
Aplikace SnapBridge

Dálkově ovládané
fotografování
Dálkově ovládané
fotografování pomocí
chytrého zařízení
s automatickým přenosem
snímků

Vkládání doplňujících
informací
Možnost vložení dvou typů
informací, jako jsou informace
o autorských právech a
expoziční údaje

AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR

AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR

© Go Yamagata

© Marcel Lämmerhirt

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 mm f/2.8G ED © Todd Owyoung

Objektivy NIKKOR: klíč k uvolnění
skutečného potenciálu fotoaparátu D500
Fotoaparát D500 je stejně jako ostatní digitální
jednooké zrcadlovky Nikon nejlepší zkombinovat
s legendárními objektivy NIKKOR, které nabízejí
nedostižnou brilanci a všestrannost. Tradice
značky NIKKOR je nepřekonatelná – zcela
jistě existuje pádný důvod pro to, že se těchto
objektivů prodalo doposud více než 95 milionů.

AF DX Fisheye-NIKKOR
10.5 mm f/2,8G ED

AF-S DX NIKKOR
35 mm f/1,8G

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm
f/3,5-4,5G ED

AF-S DX Micro NIKKOR
85 mm f/3,5G ED VR

První objektiv Nikon typu rybí oko ve
formátu DX je extrémně širokoúhlým
objektivem s pevnou ohniskovou
vzdáleností 10,5 mm, který dosahuje
obrazového úhlu 180°. Objektiv zaostřuje
již od 14 cm a nabízí nedostižnou
hloubku ostrosti.

Tento objektiv formátu DX s pevnou
ohniskovou vzdáleností se vyznačuje
vysokou světelností f/1,8, která poskytuje
jasný obraz v hledáčku a vynikající
výkonnost za nízké hladiny osvětlení.
Objektiv nabízí vysoce kontrastní obraz
s vysokým rozlišením a tiché automatické
zaostřování.

Zachyťte působivé krajiny, dramatické
snímky architektury, detailní pouliční
snímky a snímky prostorně vypadajících
interiérů. Tento extrémně širokoúhlý
objektiv se zoomem, jehož optická
konstrukce obsahuje tři asférické optické
členy a dva optické členy ze skla
s extrémně nízkým rozptylem světla (ED),
produkuje snímky s vynikajícím rozlišením
a kontrastem.

Kompaktní a lehký makroobjektiv
formátu DX s měřítkem zobrazení 1 : 1,
který zachytí extrémně jemné struktury
a podrobnosti. Redukce vibrací Nikon
druhé generace zaručuje stabilní obraz
v hledáčku i na obrazovém snímači, a to
i při fotografování z ruky.

AF-S NIKKOR
70-200 mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR
80-400 mm f/4,5-5,6G ED VR

AF-S NIKKOR
200-500 mm f/5,6E ED VR

AF-S NIKKOR
300 mm f/4E PF ED VR

Zkombinováním fotoaparátu D500
s tímto výkonným teleobjektivem
formátu FX se zoomem se díky faktoru
prodloužení ohniskové vzdálenosti 1,5×
fotoaparátu ještě více přiblížíte
k fotografovaným objektům. Objektiv
nabízí konstantní světelnost f/4 a klasický
rozsah zoomu pro cestování, zvířata
v přírodě, sporty a svatební fotografii.
Osvědčený systém redukce vibrací Nikon
umožňuje fotografovat časy závěrky až
o 4 EV delšími než obvykle.

Stačí zkombinovat fotoaparát D500
s objektivem AF-S NIKKOR 80–400 mm
f/4,5–5,6G ED VR a obrazový úhel
objektivu při použití nejdelší ohniskové
vzdálenosti bude ekvivalentní
obrazovému úhlu objektivu 600 mm na
digitální jednooké zrcadlovce formátu FX.

Tento superteleobjektiv formátu FX se
zoomem nabízí extrémně velký dosah
v libovolné snímací situaci. Pevná
světelnost f/5,6, systém redukce vibrací
Nikon a režim redukce vibrací SPORT
umožňují fotografovat stabilně v každém
okamžiku a jsou ideální pro fotografování
zvířat v přírodě, motorových sportů nebo
letících objektů. Elektromagnetická clona
zaručuje přesné expozice při použití
rychlého sériového snímání.

Kompaktní a výkonný teleobjektiv
formátu FX s pevnou ohniskovou
vzdáleností. Fázový Fresnelův optický člen
výrazně redukuje velikost a hmotnost
objektivu bez ovlivnění kvality obrazu
a činí tento teleobjektiv perfektním
vybavením pro cestování a zakázky.
Fluorová vrstva odpuzuje vodu, prach
a nečistoty a zvyšuje odolnost objektivu
v terénu.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEHLED SYSTÉMU
OBJEKTIVY NIKKOR

BLESKY
Vysoce výkonný
Battery Pack SD-9

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

Blesk SB-5000

Hledáčková lupa DG-2

Úhlový hledáček DR-5

Okulárový adaptér DK-18

Blesk SB-5000
Blesk SB-910

Blesk SB-910
Blesk SB-700
Blesk SB-500

Okulár hledáčku
s úpravou proti
zamlžování DK-17A

Okulár hledáčku
s fluorovou vrstvou
DK-17F*

Blesk SB-700

Gumová očnice DK-19

Blesk SB-300
Blesk SB-500

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DIGISCOPING

TTL kabel SC-28, 29

Zvětšující okulár DK-17M

Blesk SB-300

Adaptér Fieldscope FSA-L2 pro
digitální jednooké zrcadlovky

Bezdrátová řídicí záblesková
jednotka SU-800

Sada makroblesků Close-up
Speedlight Commander Kit
R1C1
Blesk SB-5000

Infračervené dálkové ovládání
ML-3

Adaptér WR-A10

Kabelová spoušť
MC-36A

MIKROFONY
Stereofonní mikrofon
ME-1

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10

Kabelová spoušť
MC-30A

Blesk SB-5000 (volitelný) nasazený na fotoaparát
D500
Bezdrátové dálkové ovládání
WR-R10

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-T10

Kabelová spoušť
MC-22A

Adaptér WR-A10

Bezdrátový mikrofon ME-W1

Vyjasnění všech stínů

Rychlý bezdrátový přenos snímků

Prodloužená výdrž baterie

Fotoaparát D500 je plně kompatibilní
s osvědčeným systémem i-TTL / systémem
kreativního osvětlení Nikon a s novým
systémem rádiového pokrokového
bezdrátového osvětlení. To znamená, že jej
můžete snadno používat s blesky, jako je
profesionální model SB-910, kompaktní model
SB-700 nebo model SB-5000, který je vybaven
technologií rádiového ovládání. V kombinaci
s volitelným vysílačem/přijímačem WR-R10
může fotoaparát D500 ovládat a dálkově
odpalovat až šest skupin blesků SB-5000 z jiné
místnosti, zpoza rohu nebo venku na jasném
slunečním světle.

Pro výkonné bezdrátové přenosy souborů
rychlostí až 866,7 Mb/s na vzdálenost až
200 m spárujte fotoaparát D500 s volitelným
bezdrátovým síťovým rozhraním WT-7A.
Rozhraní se připojuje do konektoru pro rozhraní
na fotoaparátu a je napájeno z těla fotoaparátu.
Rozhraní nabízí režimy připojení Přístupový
bod, HTTP a FTP a umožňuje současné
spouštění několika fotoaparátů. Dálkové
ovládání nastavení fotoaparátu a výstup živého
náhledu jsou možné v režimu HTTP nebo
prostřednictvím počítače s nainstalovaným
softwarem Nikon Camera Control Pro 2*. Režim
HTTP umožňuje použít libovolný internetový
prohlížeč včetně prohlížečů na chytrých
zařízeních pro dálkové ovládání fotoaparátu
prostřednictvím bezdrátového připojení nebo
kabelového připojení Ethernet.

Pro fotografy, kteří berou fotoaparát D500
na místa s nedostupnými zdroji energie, je k
dispozici multifunkční Battery Pack MB-D17
prodlužující dobu provozu fotoaparátu. Battery
Pack rovněž umožňuje vyváženější
a komfortnější držení přístroje při fotografování
v portrétní orientaci. Battery Pack nabízí tlačítko
spouště, multifunkční volič a tlačítko aktivace
automatického zaostřování pro fotografování
na výšku, stejně jako sekundární hlavní
a pomocný příkazový volič. Lze jej napájet
pomocí lithium-iontové baterie Nikon
EN-EL15 nebo šesti standardních tužkových
baterií velikosti AA. Při použití volitelné krytky
prostoru pro baterii BL-5 lze napájet Battery
Pack MB-D17 rovněž prostřednictvím lithiumiontových baterií Nikon EN-EL18/EN-EL18a.

Prodlužovací kabel
MC-21A

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

Propojovací kabel
MC-23A

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL15*

Multifunkční Battery
Pack MB-D17

Konektor pro
připojení síťového
zdroje EP-5B

Spona kabelu HDMI*

Chytré zařízení** (operační
systém iOS, operační
systémem Android)

SLUCHÁTKA

Spona kabelu USB*

Chytré zařízení** (operační
systém iOS, operační
systémem Android)

Paměťové karty XQD**
Paměťové karty SD**

Televizor**

Videorekordér se vstupem
HDMI**

Tiskárna**
ViewNX-i††

Polotuhé pouzdro
CF-DC8

Capture NX-D††

Kabel LAN**

Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL15*

POUZDRO

Čtečka paměťových karet XQD**
Čtečka paměťových karet SD**

Kabel USB UC-E22*

Sluchátka**
Kabel HDMI HC-E1
(konektor typu C 
konektor typu A)

*Je třeba aktualizace verze softwaru Camera Control 2 (na
verzi 2.23.0 nebo novější).

Propojovací kabel
MC-23A
Převodní kabel
MC-25A

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

SnapBridge†

Nabíječka baterií MH‐26a

Infračervené dálkové
ovládání ML-3

Zařízení GPS**

APLIKACE PRO
CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

Krytka prostoru pro baterii BL-5

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

Kabelová spoušť
MC-DC2

Převodní kabel GPS
MC-35

Síťový zdroj EH-5b

Kabelová spoušť
MC-30A
Kabelová spoušť
MC-22A

Jednotka GPS
GP-1A

Osm tužkových
baterií R6/AA**

Kabelová spoušť
MC-36A

Příslušenství
s dvoukolíkovým
konektorem

Převodní kabel
MC-25A

Nabíječka baterií MH‐25a* /
MH-25

TV A VIDEO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1

Bezdrátové síťové
rozhraní WT-7/A/B/C

Konektor pro
připojení síťového
zdroje EP-5B

Počítač**
Camera Control Pro 2

Síťový zdroj EH-5b
Server FTP**

* Dodávané příslušenství ** Nejedná se o produkty společnosti Nikon. † Lze stáhnout z obchodu dostupného v každém chytrém zařízení (zdarma). †† K dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Nikon (zdarma).
Fotoaparát D500, bezdrátové síťové rozhraní WT-7/A/B/C a bezdrátová dálková 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.

Bezdrátové síťové rozhraní WT-7/A/B/C (volitelné)
nasazené na fotoaparát D500

Multifunkční Battery Pack MB-D17 (volitelný)
nasazený na fotoaparát D500

• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v tomto materiálu.
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
• XQD je ochranná známka společnosti SONY Corporation.
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
®
• Logotyp Bluetooth a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.
• Android™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
®
®
®
• Apple , loga Apple, iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
• Značka IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. v USA a/nebo dalších zemích a je využívána v rámci licence.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky, resp. ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
®
®
• Název Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance .
• Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a/nebo dalších zemích.
• Ostatní názvy produktů a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
• Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech LCD znázorněné v tomto materiálu jsou simulované.

Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D500
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Velikost obrazu (v pixelech)

Ukládání dat – formát
souborů

Systém Picture Control
Ukládání dat – média
Dva sloty pro paměťovou
kartu
Systém souborů
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
Předsunutí výstupní pupily
okuláru
Dioptrická korekce
Zaostřovací matnice

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon DX; ekvivalent objektivu s cca 1,5× delší ohniskovou vzdáleností na kinofilmovém
fotoaparátu nebo digitálním fotoaparátu formátu FX
20,9 milionu
Snímač CMOS o rozměru 23,5 × 15,7 mm
21,51 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje
software Capture NX-D)
• Obrazové pole DX (24 × 16): 5 568 × 3 712 [L], 4 176 × 2 784 [M], 2 784 × 1 856 [S]
• Obrazové pole 1,3× (18 × 12): 4 272 × 2 848 [L], 3 200 × 2 136 [M], 2 128 × 1 424 [S]
• Snímky s obrazovým polem formátu DX pořízené během záznamu videosekvence: 5 568 × 3 128 [L],
4 176 × 2 344 [M], 2 784 × 1 560 [S]
• Snímky s obrazovým polem formátu 1,3× pořízené během záznamu videosekvence: 4 272 × 2 400
[L], 3 200 × 1 800 [M], 2 128 × 1 192 [S]
• Snímky pořízené během záznamu videotsekvence s velikostí obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
• 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,
Ploché; možnost modifikace parametrů u vybraných předvoleb Picture Control; možnost uložení
uživatelských předvoleb Picture Control
Paměťové karty XQD, paměťové karty SD (Secure Digital) a paměťové karty SDHC a SDXC s podporou
UHS-II
Oba sloty lze použít jako hlavní nebo záložní slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému ukládání
snímků ve formátech NEF (RAW) a JPEG; snímky lze kopírovat mezi paměťovými kartami v obou
slotech
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Pevně vestavěný pentagonální hranol
• Obrazové pole DX (24 × 16): cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• Obrazové pole 1,3× (18 × 12): cca 98 % obrazu horizontálně a 98 % obrazu vertikálně
Cca 1× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
16 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)

−2 až +1 m−1
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark II s indikací zaostřovacích polí a možností zobrazení
pomocné mřížky
Zrcadlo
Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti
Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na hodnotu vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo
nastavenou fotoaparátem (režimy P a S)
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Kompatibilní objektivy
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (na objektivy PC se vztahují určitá omezení) a objektivů DX, objektivy
AI-P NIKKOR a objektivy AI bez CPU (pouze 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, z nichž 9 je k dispozici pro výběr, rovněž s objektivy o světelnosti f/8 nebo vyšší)
Typ závěrky
Elektronicky řízená mechanická štěrbinová závěrka s vertikálním chodem; v režimu předsklopení
zrcadla je k dispozici závěrka s elektronickou první lamelou
Časy závěrky
1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV, bulb (B), time (T), X250
Synchronizační čas pro práci X = 1/250 s; synchronizace s časy závěrky 1/250 s a delšími
s bleskem
Snímací režimy
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice), QC (tiché
sériové snímání), E (samospoušť), MUP (předsklopení zrcadla)
Snímací frekvence
CL: 1 až 9 sn./s, CH: 10 sn./s, QC: 3 sn./s
Samospoušť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
Měření expozice
TTL měření expozice pomocí RGB snímače 180K (180 000 pixelů)
Metody měření expozice
• Měření Matrix: 3D Color Matrix III (objektivy typu G, E a D), Color Matrix III (ostatní objektivy
s vestavěným CPU); Color Matrix (objektivy bez CPU po zadání dat objektivu uživatelem)
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové
plošky o průměru 8 mm uprostřed obrazu (průměr této plošky lze změnit na 6, 10 nebo 13 mm);
možnost integrálního měření celého obrazového pole (při použití objektivů bez CPU je velikost
centrální kruhové plošky fixována na hodnotě 8 mm)
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě
aktivního zaostřovacího pole (při použití objektivů bez CPU se měří oblast uprostřed obrazu)
• 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
Pracovní rozsah (ISO 100,
objektiv f/1,4, 20 °C)
• Bodové měření: 2 až 20 EV
• Měření orientované na nejvyšší jasy: 0 až 20 EV
Propojení expozimetru
Kombinované CPU a AI
Expoziční režimy
Programová automatika s flexibilním programem (P); clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M)
Korekce expozice
−5 až +5 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Expoziční paměť
Změřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti
ISO 100 až 51 200 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1 EV
Citlivost ISO (doporučený
expoziční index)
(ekvivalent ISO 50) pod ISO 100, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 nebo 5 EV
(ekvivalent ISO 1 640 000) nad ISO 51 200; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting
Automatické zaostřování
Pracovní rozsah
Zaostřovací režimy
Zaostřovací pole
Režimy činnosti
zaostřovacích polí

Automaticky, velmi vysoký, vysoký, normální, nízký a vypnuto
AF modul Nikon 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

Blokování zaostření

Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové
zaostření) nebo stisknutím středu pomocného voliče
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
Svítí po plném nabití volitelného blesku; bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
k záblesku
Sáňky pro upevnění
Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací
příslušenství
Systém kreativního osvětlení i-TTL řízení záblesku, pokrokové bezdrátové osvětlení (optické/rádiové), automatická vysoce rychlá FP
Nikon (CLS)
synchronizace blesku, modelovací osvětlení, blokování zábleskové expozice, unifikované nastavení
blesku, přenos hodnoty barevné teploty záblesku a velkoplošné pomocné světlo AF
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), 1 (živý náhled pro videosekvence)
Zaostřovací režimy v režimu • Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)
živého náhledu
• Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti zaostřoZaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole, sledování objektu
vacích polí
Automatické zaostřování
Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití režimu
Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření automaticky)
Videosekvence – měření
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
expozice
Videosekvence – metody
Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy
měření expozice
Videosekvence – velikost
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
obrazu (v pixelech) a snímací • 1 280 × 720; 60p, 50p
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
frekvence
obrazu podporují Hvysokou kvalitu obrazu; normální kvalita obrazu je dostupná při všech velikostech kromě 3 840 × 2 160
Formát souborů
MOV
Komprese videa
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Formát záznamu zvuku
Lineární PCM
Zařízení pro záznam zvuku Vestavěný stereofonní nebo externí mikrofon; regulace citlivosti
Citlivost ISO
• 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 regulace citlivosti (ISO 100 až 51 200 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV) včetně dalších volitelných
možností ekvivalentních hodnotám přibližně 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 nebo 5 EV (ekvivalent ISO 1 640 000)
nad ISO 51 200
Funkce Active D-Lighting
Velmi vysoký, vysoký, normální, nízký a vypnuto
Videosekvence – maximální 29 min 59 s
doba záznamu
Další možnosti videosekvencí Indexování, časosběrné videosekvence, elektronická redukce vibrací
Monitor
8cm/3,2˝ výklopný 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 videosekvencí, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů, zobrazení
informací o snímku, zobrazení dat o poloze, automatické otáčení snímků, hodnocení snímků
a 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
dálkového ovládání
WR-R10 (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)
Standardy bezdrátových sítí IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Autentizace
Otevřený systém, WPA2-PSK
Komunikační protokoly
Specifikace Bluetooth verze 4.1
Bluetooth
NFC – provoz
NFC Forum – tagy typu 3
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-EL15
Battery Pack
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D17 s jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL18a nebo
EN-EL18 (dostupná samostatně), jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15 nebo osmi tužkovými
alkalickými (R6), nikl-metal hydridovými nebo lithiovými bateriemi AA; při použití baterie EN-EL18a nebo
EN-EL18 je nutná krytka prostoru pro baterii BL-5
Síťový zdroj
Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný samostatně)
Stativový závit
1/4˝ (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Cca 147 × 115 × 81 mm
Hmotnost
Cca 860 g včetně baterie a paměťové karty XQD, ale bez krytky těla; cca 760 g (pouze tělo
fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota: 0 až 40 °C; vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15, nabíječka baterií MH-25a, okulár hledáčku s fluorovou
Dodávané příslušenství
(může se lišit v závislosti na zemi
vrstvou DK-17F, kabel USB UC-E22, spona kabelu USB, spona kabelu HDMI, popruh fotoaparátu
nebo regionu prodeje)
AN-DC17, krytka těla BF-1B
Řízení záblesku
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