SYSTÉM TOTAL
DIGITAL IMAGING

Jemnost i dramatičnost současně
V tomto atmosférickém prostředí zvyšuje záblesková fotografie krásu
okamžiku. Rádiová komunikace činí i složité světelné scénáře snadnými
a umožňuje maximálně se věnovat tvůrčí stránce věci.
© Dave Black
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Získejte kontrolu nad světlem.
Rozšiřte své fotografické možnosti.
Základem fotografie je práce se
světlem. Získejte kontrolu nad
světlem a všechno se změní.
Fádní scény získají ihned na
dramatičnosti. Zdánlivě všední
okamžik se změní v něco
nezapomenutelného. Práce
s bleskem může být pro fotografy
osvobozující zkušeností. Je
prostředkem odhalujícím plný
potenciál scény před vámi – umožňuje ohýbat i přepisovat
stávající pravidla. S několika blesky Nikon v brašně máte
k dispozici při každé fotografické akci velké množství
tvůrčích možností. Snadno přenosné a vysoce adaptabilní
blesky umožňují vytvářet s minimálními obtížemi nápaditá
světelná schémata s osvětlením z různých úhlů. To vše díky
výkonnosti a všestrannosti systému kreativního osvětlení
Nikon (CLS), který poskytuje intuitivní, vysoce přesné měření
zábleskové expozice v kombinaci se schopností bezdrátově
ovládat větší počet blesků.

Panorámování fotoaparátem při použití
dlouhého času závěrky změní pozadí
z podzimních listů koupajících se v ranním
světle v bohatou škálu sytých barev. Cesta,
po které jedou cyklisté, je stále ve stínu, ale
dva dálkově ovládané blesky zajistí osvětlení
projíždějících jezdců. Rádiová komunikace
zaručuje spolehlivou činnost bezdrátového
ovládání i v prostředí s hustým listím.

A tento systém je nyní ještě
lepší. Nový blesk SB-5000 je
znamením nové působivé
éry systému CLS a zábleskové
fotografie obecně. Poprvé
lze blesky Nikon Speedlight
ovládat pomocí rádiových vln,
což umožňuje spolehlivou
komunikaci na mnohem větší
vzdálenosti (až do 30 m),
aniž by bylo nutné se zabývat fyzickými překážkami mezi
zařízeními. S výkonem dostačujícím pro ovládání až 6 skupin
blesků současně jsou nyní možné i ty nejambicióznější
světelné konstrukce. A co více, vyšší přesnost synchronizace
s krátkými časy a rychlejší dobíjení blesku umožňují
zachycovat rychle se pohybující objekty jako nikdy předtím.
Záblesková fotografie poskytuje dostatečný výkon pro
transformaci vašich snímků. A s vylepšeným systémem
kreativního osvětlení Nikon jsou dostupné možnosti stejně
neomezené jako vaše vlastní představivost.

Pár blesků na stativech slouží jako klíčové
osvětlení tanečnice a další blesky umístěné
vpředu a vzadu osvětlují listí. Díky využití
rádiové komunikace neexistují žádné
problémy s přímým výhledem na jednotlivá
zařízení. Přesná synchronizace s krátkými
časy závěrky zmrazí akci, zatímco nastavení
vysoké citlivosti ISO umožňuje zachytit
každou nuanci éterického okolí.

Fotograf fotografoval z tažného člunu,
zatímco pět blesků na dalším člunu společně
vytvářelo koncentrované tvrdé osvětlení
wakeboardisty. Pro dosažení takovéhoto
snímku je zásadní okamžitá komunikace
na velké vzdálenosti. S rychle ubývajícím
přirozeným světlem byly důležité rovněž
krátké dobíjecí doby blesků.

Akce v nejlepším okamžiku
Náročná prostředí s rychlými akcemi nepředstavují pro blesky Speedlight
žádný problém. Ani při fotografování akcí trvajících zlomky sekund
ve velkých vzdálenostech pro vás vaše vybavení nadále nebude
představovat žádné omezení.
© Dave Black
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Všestrannější kontrola osvětlení s různými pokročilými funkcemi

Tvůrčí záblesková fotografie s využitím většího počtu blesků a pokrokového bezdrátového osvětlení

Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) je originální zábleskový systém společnosti Nikon, který využívá optimalizovanou datovou komunikaci
mezi blesky a fotoaparátem. Všestranné pokrokové funkce dostupné při kombinaci blesků a fotoaparátů kompatibilních se systémem CLS* značně
rozšiřují možnosti zábleskové fotografie. Systém CLS zahrnuje níže uvedené všestranné funkce. (Dostupnost jednotlivých funkcí závisí na kombinaci
blesků a fotoaparátů.)

Kombinace fotoaparátů a blesků kompatibilních se systémem CLS umožňuje bezdrátovou zábleskovou fotografii s více blesky, která sestává z několika skupin blesků
Remote a blesku Master. K dispozici jsou dva systémy: rádiový a optický.
Blesky Remote skupiny F
(SB-5000)

Blesky Remote
skupiny B

Blesky Remote skupiny E
(SB-5000)

Blesky Remote skupiny C
(SB-5000)

Přenos hodnoty
barevné teploty
záblesku

Automatická
vysoce rychlá FP
synchronizace
blesku

[Blesk]
[LED světlo]

Velkoplošné
pomocné
světlo AF

Funkce rozšiřující funkčnost
fotoaparátu při zábleskové
fotografii

Unifikované
nastavení
blesku

i-TTL řízení
záblesku
[i-TTL vyvažovaný
vyjasňovací záblesk]
[Standardní i-TTL
záblesk]

Systém
kreativního
osvětlení Nikon
(CLS)

Cca 30 m
nebo méně

Blesky Remote
skupiny B
(SB-5000)

Modelovací
osvětlení

Blokování
zábleskové
expozice

• i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk: Optimalizuje zábleskovou expozici
(výkon záblesku) pro dosažení vhodného vyvážení mezi jasem hlavního
objektu a pozadí. Lze tak dosáhnout správné expozice hlavního objektu
s přirozeným jasem na pozadí exponovaném okolním osvětlením.
• Standardní i-TTL záblesk: Upravuje zábleskovou expozici (výkon záblesku)
tak, aby se dosáhlo optimálního osvětlení hlavního objektu. Ideální pro
zdůraznění hlavního objektu.

Pokrokové bezdrátové osvětlení
Umožňuje bezdrátovou zábleskovou fotografii s využitím více blesků. Pozici
a nastavení blesků lze přizpůsobit pro získání různých světelných scénářů.
K dispozici jsou dva systémy řízení záblesku: rádiový a optický.
• Rádiové řízení záblesku: Při nasazení bezdrátového dálkového ovládání
WR-R10 na kompatibilní fotoaparát (D5, D850, D500, D7500) lze ovládat
blesky pomocí rádiových vln (pouze SB-5000). (Při použití fotoaparátů D5,
D850 a D500 je nutný bezdrátový adaptér WR-A10.)
• Optické řízení záblesku: Blesky lze ovládat prostřednictvím záblesků
odpalovaných bleskem Master.
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Blesky Remote
skupiny A
(SB-5000)

Fotoaparát
+
řídicí jednotka
(WR-R10+WR-A10)
+
blesk Master
(SB-5000)

Blesky Remote skupiny A
Blesk Master

Rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení
Při nasazení bezdrátového dálkového ovládání WR-R10 na fotoaparát (D5, D850,
D500, D7500) pro použití ve funkci řídicí jednotky je k dispozici rádiové pokrokové
bezdrátové osvětlení s možností všestrannějšího rozmístění blesků než v případě
opticky řízeného systému – řízení záblesku je k dispozici i v případě, že blesky
nejsou přímo viditelné, skrývají se za překážkami nebo se nacházejí v silném
okolním osvětlení.

Optické pokrokové bezdrátové osvětlení
Bezdrátová záblesková fotografie s využitím více blesků a optickým řízením je
možná u fotoaparátů a blesků kompatibilních se systémem CLS (kromě přístroje
COOLPIX A). Lze použít rovněž vestavěný blesk s funkcí řídicí jednotky.
• Jako blesky Remote lze využít až tři skupiny blesků (A, B, C). Počet blesků v jednotlivých skupinách
není omezen, doporučuje se však použít maximálně tři blesky v každé skupině.

• Při nasazení dálkového ovládání WR-R10 na fotoaparát D5, D850 a D500 je nutný bezdrátový
adaptér WR-A10.
• Jako blesky Remote lze použít pouze blesky SB-5000.
• Jako blesky Remote lze využít až šest skupin blesků (A–F) s celkem 18 blesky.
• Možná je rovněž bezdrátová záblesková fotografie s využitím více blesků bez použití blesku Master.

Současné použití opticky a rádiově řízených systémů
Funkce pro integraci fotoaparátů,
blesků a počítačů

* Fotoaparáty kompatibilní se systémem CLS:
Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu
FX/ DX (kromě série D1 a D100), F6, COOLPIX A.

Modelovací osvětlení
Blesky odpalují déletrvající sérii slabých záblesků pro
možnost posouzení rozložení osvětlení ještě před
expozicí.

Blokování zábleskové expozice
Záblesková expozice zjištěná na základě analýzy měřicích
předzáblesků je zablokována a uchována a nastavení
blesku je odpovídajícím způsobem přizpůsobováno při
změně kompozice, zoomování nebo změně nastavení
clony. Fixování zábleskové expozice umožňuje
dosáhnout snímků s konstantní expozicí.

Přenos hodnoty barevné teploty
záblesku
Při nastavení vyvážení bílé barvy fotoaparátu na
Automaticky nebo Blesk se automaticky vybere
odpovídající vyvážení bílé barvy v souladu s bleskem
nebo v souladu se světelnými podmínkami LED
světla blesku SB-500.
• Blesk: Informace o barevné teplotě a barevných
filtrech je přenesena do fotoaparátu.
• LED světlo: Informace o barevné teplotě LED světla
blesku SB-500 je přenesena do fotoaparátu.

Automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku
Při použití i-TTL řízení záblesku nebo manuálního řízení
záblesku je možné provozovat zábleskovou fotografii
s časy závěrky kratšími, než je nejkratší synchronizační
čas fotoaparátu pro práci s bleskem. Tato funkce se
aktivuje automaticky v případě, že čas závěrky překročí
normální synchronizační čas pro práci s bleskem.

Velkoplošné pomocné světlo AF

Blesk Remote

Blesk Master
Optické řízení
jinými blesky
než bleskem
SB-5000

Blesk Master

(kromě modelu SB-5000)

Rádiové řízení
fotoaparátem

Hlavní funkce systému kreativního osvětlení Nikon
i-TTL řízení záblesku

Blesky Remote skupiny D
(SB-5000)
Cca 30 m nebo méně

[Rádiové]
[Optické]

• Informace o dostupných funkcích při kombinaci blesků
a fotoaparátů viz strana 10–11

Snímač fotoaparátu měří před odpálením hlavního záblesku světlo měřicích
předzáblesků odražené od objektů, analyzuje získané informace a nastavuje
zábleskovou expozici (výkon záblesku). Počet měřicích předzáblesků a jejich
síla jsou optimalizovány pro přesnější nastavení zábleskové expozice (výkonu
záblesku). V případě nasazení objektivu typu G/D/ E je při určování
nejvhodnější zábleskové expozice (výkonu záblesku) využita informace
o vzdálenosti objektu.

Blesky Remote skupiny
C

Cca 10 m nebo
méně

Pokrokové
bezdrátové osvětlení

Funkce související s řízením záblesku
a odpalováním záblesků

Cca 7 m nebo
méně

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Fotoaparát kompatibilní
s rádiovým řízením
+
WR-R10 (s adaptérem WR-A10)

Optické řízení
vestavěným
bleskem

• Blesky Remote skupin A, B a C jsou řízené opticky, zatímco blesky skupin D, E a F jsou řízené
rádiově.
• Blesk SB-5000 nelze použít jako blesk Master v opticky řízeném systému.
• Jako blesky Remote lze v rádiově řízeném systému použít pouze blesky SB-5000.

Skupina D

D7500
+
WR-R10

(pouze SB-5000)

Fotoaparáty D5, D850, D500
Opticky řízený systém s bleskem Master (kromě blesku SB-5000) nasazeným na
fotoaparát a rádiově řízený systém s dálkovým ovládáním WR-R10 lze použít
současně.

Skupina A

Rádiové řízení
fotoaparátem

Blesk Remote

Blesk Remote

(vestavěný blesk)

Skupina B

Skupina E

Skupina F

Blesk Remote
(pouze SB-5000)

Fotoaparát D7500
Při použití vestavěného blesku fotoaparátu D7500 jako řídicí jednotky s optickým
řízením je k dispozici pokrokové bezdrátové osvětlení pro až dvě skupiny blesků
Remote*. Při použití v kombinaci s bezdrátovým dálkovým ovládáním Nikon
WR-R10 může vestavěný blesk rovněž rádiově ovládat až tři skupiny volitelných
blesků SB-5000. Je tedy možné pokrokové bezdrátové osvětlení se současným
využitím optického i rádiového ovládání.
*SB-5000, SB-700, SB-500 a SB-R200 (vše volitelné).

Pokud je obtížné zaostřit na objekt za nízké hladiny
osvětlení, použije tato funkce pomocné velkoplošné
světlo AF, které je kompatibilní se zaostřovacími
systémy fotoaparátů s větším počtem zaostřovacích
polí, pro dosažení automatického zaostření.

Unifikované nastavení blesku
Tato funkce umožňuje sdílet různá záblesková
nastavení mezi blesky a fotoaparáty. Nastavení
blesků lze upravovat pomocí fotoaparátu nebo
softwaru Camera Control Pro 2 (volitelný). Nastavení
provedená u blesků jsou reflektována ve fotoaparátu
a softwaru Camera Control Pro 2.

Další funkce blesků
Standardní TTL záblesk
Fotoaparát měří světlo hlavního záblesku odražené od
objektu a prošlé objektivem a upravuje zábleskovou expozici
(výkon záblesku) tak, aby se dosáhlo správné expozice
objektu.
Automatický zábleskový režim
Světlo hlavního záblesku odražené od objektu je detekováno
čidlem na blesku, které upravuje výslednou optimální
zábleskovou expozici.
Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti
Jakmile je nastavena vzdálenost objektu, blesk automaticky
upraví zábleskovou expozici (výkon záblesku) podle

nastavení clony pro dosažení správné expozice. Se stejnou
zábleskovou expozicí lze fotografovat i při nastavení různých
clon.

způsobí stažení zornic fotografované osoby a tím i menší
patrnost červených očí. (K dispozici u fotoaparátů
vybavených režimem redukce efektu červených očí.)

Automatické motorické zoomování
Tato funkce umožňuje automatické přizpůsobení
vyzařovacího úhlu záblesku v souladu s nastavením zoomu
objektivu.

Stroboskopický zábleskový režim
Blesk odpaluje záblesky opakovaně během jediné expozice
a vytváří tak stroboskopický efekt vícenásobnou expozicí
snímku.

Redukce efektu červených očí
Proces odstraňující „červené oči“ na snímcích, které jsou
způsobeny odrazem světla záblesku od očního pozadí
u snímků pořízených s bleskem. Blesk vyzařuje před
odpálením hlavního záblesku několik „předblesků“, které

Osvětlení nepřímým zábleskem
Při otočení hlavy blesku do pozice umožňující osvětlení
nepřímým zábleskem můžete odrazit světlo záblesku o strop
nebo stěnu místnosti pro změkčení stínů a získání přirozeněji
vyhlížejícího snímku.
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Kompatibilita blesků
Dostupné funkce při kombinaci blesků a fotoaparátů kompatibilních se systémem CLS

Kombinace fotoaparátů a blesků s pokrokovým bezdrátovým osvětlením
Rádiový systém

SB-500
Některé funkce lze nastavit
prostřednictvím fotoaparátu

SB-300
Všechny funkce lze nastavit
pomocí fotoaparátu
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Skupina E

Skupina F

WR-R10 (s adaptérem WR-A10)

SB-5000













D7500

WR-R10

SB-5000













• K dispozici je rovněž bezdrátová záblesková fotografie s využitím více blesků bez blesku Master.

Optický systém
Blesk Master/
Řídicí jednotka

Skupina A

Skupina B

Skupina C

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200

—

Kompatibilní se systémem kreativního osvětlení Nikon
K dispozici pouze s bleskem Speedlight.
 K dispozici při použití ve formě blesku Remote pro pokrokové bezdrátové osvětlení.
*1 K dispozici s fotoaparáty D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 a D3200 při nasazení objektivu s vestavěným CPU*.
*2 Funkce řídicí jednotky není k dispozici s vestavěným bleskem fotoaparátů D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300
a D3200.
*3 Při použití řídicí jednotky SU-800 nebo blesku SB-5000 s velkoplošným pomocným světlem AF.
*4 K dispozici pouze při použití s fotoaparáty D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 a D7200.
*5 Při použití fotoaparátu D3400 je v případě nasazení jiného objektivu než objektivu typu E či G k dispozici automatický
zábleskový režim (A).

Skupina A

D5, D850, D500

Fotoaparáty



vestavěným bleskem fotoaparátu
2
2
2
2
2
nebo bleskem SB-5000/700/500*4 D5600* , D5500* , D5300* , D5200* , D3400* ,
jako řídicí jednotkou
D3300*2, D3200*2

Blesk Master

Blesk Remote



D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
Používá se v kombinaci s SU-800, D7500, D7200, D7100

Řídicí jednotka

SB-5000
Redukce efektu červených očí

Manuální zábleskový režim

Stroboskopický zábleskový režim

Optické

Fotoaparáty

D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

SB-R200
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Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti



Automatický zábleskový režim



Zábleskový režim Auto aperture

Velkoplošné pomocné světlo AF

—

Unifikované nastavení blesku

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku



LED světlo



Blesk



Blokování zábleskové expozice



Modelovací osvětlení



i-TTL řízení záblesku


Fotoaparáty

Rádiové
SB-700

Blesk Remote

D5, D850, D500

Blesky

SB-5000

Přenos hodnoty barevné teploty
záblesku

Pokrokové bezdrátové osvětlení

Systém kreativního osvětlení Nikon

—

—

—

—



—

—

—

—

—

—



—

—

—

—

—

—



—

—

SB-5000







SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Vestavěný blesk (v režimu řídicí jednotky)*





−

Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu FX/DX
D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500
D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

SB-5000, SB-700, SB-R200

• Blesky SB-5000, SB-700, SB-500 lze použít jako blesk Master (pracuje jako řídicí jednotka bez odpalování standardních záblesků).
• Doporučuje se používat maximálně tři blesky Remote v každé skupině.
* S fotoaparáty D810/D810A, D750, D7500, D7200 a D7100 lze nastavit v režimu řídicí jednotky skupinu A/B a kanál 1–4.

Současné použití opticky a rádiově řízených systémů
Optické
Fotoaparáty

Rádiové
Blesk Remote

Blesk Master/
Řídicí jednotka

Skupina A

Skupina B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200
D5, D850, D500

D7500

Blesk Remote
Skupina C

Řídicí jednotka

Skupina D

SB-5000, SB-700, SB-R200

SU-800







SB-700, SB-500





Vestavěný blesk
(v režimu řídicí jednotky)*





Skupina E

Skupina F

SB-5000

–

WR-R10
(s adaptérem
WR-A10)







–

WR-R10







• Při současném použití optických a rádiových systémů nelze použít blesk SB-5000 jako blesk Master opticky řízeného systému.
* V režimu řídicí jednotky lze nastavit skupinu A/B a kanál 1–4.

• S fotoaparáty D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400 , D3300 a D3200 je i-TTL řízení záblesku k dispozici při
nasazení objektivu s vestavěným CPU*.
* Objektiv s vestavěným CPU: Objektiv typu G/D/E, objektiv AF jiného typu než G, D, E (kromě objektivů pro F3AF) a
objektiv AI-P.
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Systém kreativního osvětlení Nikon
Řada blesků Nikon
SB-500

SB-5000

Všestranný blesk s vysokou mírou mobility a praktičnosti

Vrcholný model blesků Nikon s podporou systému kreativního
osvětlení nové generace

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

• Kompatibilita s pokrokovým bezdrátovým osvětlením
• Možnost vyklápění hlavy blesku v úhlu až 90 ° směrem nahoru a jejího horizontálního
otáčení v úhlu až 180 ° směrem doleva a doprava
• Směrné číslo 24 při nastavení hlavy blesku do pozice 24 mm (formát FX, ISO 100, m)
• Vestavěné výkonné LED světlo (cca 100 lx)
– praktické zejména pro záznam videosekvencí a pořizování makrosnímků
– umožňuje volbu výstupního výkonu ve třech krocích (nízký, střední, vysoký)
– obsahuje plošný zdroj světla s difuzérem pro měkké osvětlení
– barevná teplota 5 400 K zaručuje přirozené zbarvení osvětlení
– funkce přenosu hodnoty barevné teploty automaticky nastavuje optimální vyvážení bílé
barvy při nasazení blesku na fotoaparát D810 nebo D750
– vynikající barevná charakteristika zaručuje věrnou reprodukci barev objektu
• Kompatibilita se snadno dostupnými bateriemi R6/AA

• Rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení umožňující bezdrátovou zábleskovou fotografii
s využitím více blesků i za jasného slunečního světla nebo v případě překážek
znemožňujících optické ovládání pro vyšší všestrannost práce s osvětlením (s fotoaparáty
D5, D850 a D500)
• Chladicí systém snižující generování tepla v rámci hlavy blesku a umožňující pořídit
výrazně vyšší počet snímků v sérii
• Unifikované nastavení blesku umožňující změny nastavení blesků pomocí menu
fotoaparátu nebo osobního počítače se softwarem Camera Control Pro 2 (s fotoaparáty D5,
D850 a D500)
• Rychlý přístup k často používaným funkcím stisknutím otočného multifunkčního voliče
nebo nově zabudovaného tlačítka [i]
• Tři režimy rozložení osvětlení (standardní/rovnoměrné/se zdůrazněným středem)
s přesnějším rozložením osvětlení pro všechny myslitelné snímací podmínky
• Automatická detekce formátů Nikon FX a Nikon DX a volba odpovídajících vyzařovacích
úhlů
• Barevný filtr v pevném provedení s vyšší životností a odolností proti teplu (součást
dodávky)
• Směrné číslo 34,5 při pozici hlavy blesku 35 mm, resp. 55 při pozici hlavy blesku 200 mm
(formát FX, standardní rozložení osvětlení, ISO 100, m, 23 °C)
• Motorické zoomování pokrývající široké rozmezí ohniskových vzdáleností 24–200 mm (pro
formát FX)
• Velkoplošné pomocné světlo AF pokrývající ohniskové vzdálenosti 24–135 mm
• Krátká doba nabíjení: cca 1,8 s při použití baterií Ni-MH
• Kompatibilita s vysoce výkonným Battery Packem SD-9

SB-300
Kompaktní a lehký blesk s možností osvětlení nepřímým
zábleskem
D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

• Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro vynikající přenosnost
• Snadné ovládání i pro začátečníky
• Možnost vyklápění hlavy blesku v úhlu až 120 ° směrem nahoru pro dosažení vynikajících
portrétů v interiérech
• Kompatibilita se snadno dostupnými bateriemi AAA

SB-700
Vysoce výkonný, všestranný blesk přinášející jednoduchost do oblasti
externích blesků nasazovaných na fotoaparát, dálkově ovládaných
blesků a zábleskové fotografie s více blesky
D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

• Možnost použití blesku jako hlavního blesku (Master) nebo dálkově ovládaného blesku
(Remote) v systému pokrokového bezdrátového osvětlení
• Ovládání neomezeného počtu blesků Nikon uspořádaných do max. dvou skupin
• Nabídka čtyř nezávislých komunikačních kanálů pro bezdrátové ovládání do vzdálenosti
až 10 m
• Zjednodušený režim bezdrátového ovládání umožňující ovládat zábleskový výstup dvou
nezávislých skupin blesků
• LCD displej a rozložení ovládacích prvků uzpůsobené snadnému a intuitivnímu ovládání
• Motorické zoomování v širokém rozmezí ohniskových vzdáleností 24–120 mm (k dispozici
je rovněž manuální zoomování)
• Tři režimy rozložení osvětlení (standardní/rovnoměrné/se zdůrazněným středem)
• Automatická detekce formátů Nikon FX a DX pro nastavení odpovídajících vyzařovacích
úhlů reflektoru
• Velkoplošné pomocné světlo AF pokrývající široký rozsah ohniskových vzdáleností
24–135 mm
D5+SB-5000
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D750+SB-500

© Ray Demski

11

Specifikace
Sada makroblesků R1C1/R1

SB-R200

Blesky

Dostupný rovněž samostatně

Směrné číslo
(ISO 100, m, 20 °C)

Bezdrátově ovládaný blesk

Špičkový systém blesků pro tvůrčí bezdrátovou makrofotografii
R1C1: Close-up Speedlight Commander Kit
(řídicí jednotka SU-800, dva blesky SB-R200 a veškeré příslušenství)
R1: Close-up Speedlight Remote Kit
(dva blesky SB-R200 a veškeré příslušenství)

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400,
D3300, D3200, COOLPIX A
Sady R1C1 a R1 obsahují dva blesky SB-R200. Každý
blesk má směrné číslo 10 (ISO 100, m) nebo 14 (ISO 200,
m). Při upevnění na objektiv pomocí kroužku SX-1 lze
hlavu blesku vyklopit v úhlu až 60 ° směrem k optické
ose objektivu nebo v úhlu až 45 ° směrem od optické
osy objektivu.

R1C1
• S pomocí řídicí jednotky SU-800 a blesků SB-R200 jako dálkově ovládaných blesků
lze využít až tři skupiny blesků a čtyři komunikační kanály a uspořádat kreativní
osvětlení zleva, zprava, shora nebo zdola fotografovaného objektu
• Jednotlivá nastavení lze snadno provádět a kontrolovat na LCD panelu řídicí
jednotky SU-800 v místě fotoaparátu
• Blesky SB-R200 lze vyklopit v úhlu až 60 ° pro použití na objektivech s krátkými
pracovními vzdálenostmi

Bezdrátová řídicí záblesková jednotka
Dostupná rovněž samostatně
D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400,
D3300, D3200, COOLPIX A

Upevňovací kroužek
SX-1

Po umístění do sáněk pro blesk na digitálních
jednookých zrcadlovkách Nikon slouží jednotka SU-800
jako řídicí jednotka libovolného množství blesků.

Umožňuje upevnit až čtyři blesky SB-R200 na
objektiv nebo až osm blesků mimo fotoaparát.
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Redukční kroužky

IR panel pro vestavěný
blesk SG-3IR

SB-700

SB-500

28 (standardní rozložení osvětlení,
použití formátu FX a pozice hlavy blesku 24 (23 °C)
35 mm)
Motorické zoomování v rozsahu
24–120 mm; 12 mm při použití
24 mm
vestavěné širokoúhlé předsádky

SB-300
18

27 mm

3 rozložení osvětlení (standardní/se
zdůrazněným středem, rovnoměrné)

—

—

i-TTL, manuální zábleskový režim
s prioritou vzdálenosti, manuální
zábleskový režim, stroboskopický
zábleskový režim*1

i-TTL, manuální

i-TTL, manuální

Odpálení zkušebního záblesku, měřicí
předzáblesky, velkoplošné pomocné
světlo AF a modelovací osvětlení

Odpálení zkušebního záblesku, měřicí
předzáblesky, modelovací záblesk

—

Cca 1,8 s
(při použití baterií Ni-MH)

Cca 2,5 s
(při použití baterií Ni-MH)

Cca 3,5 s
(při použití baterií Ni-MH)

Cca 3,5 s
(při použití baterií Ni-MH)

Cca 150
(při použití alkalických baterií)

Cca 160
(při použití alkalických baterií)

Cca 100
(při použití alkalických baterií)

Cca 70
(při použití alkalických baterií)

Čtyři tužkové baterie R6/AA

Dvě tužkové baterie R6/AA

Dvě tužkové baterie AAA

Tepelná pojistka,
možnost aktualizace firmwaru

Tepelná pojistka,
možnost aktualizace firmwaru

Tepelná pojistka,
možnost aktualizace firmwaru*2

Cca 71 × 126 × 104,5 mm
Cca 360 g

Cca 67 × 114,5 × 70,8 mm
Cca 226 g

Cca 57,4 × 65,4 × 62,3 mm
Cca 97 g

Čtyři tužkové baterie R6/AA; vysoce
výkonný Battery Pack SD-9
Manuální nastavení citlivosti ISO,
opakované zobrazení úrovně
podexpozice při nedostatečném
osvětlení zábleskem v režimu i-TTL,
obnovení výchozích nastavení, aretace
tlačítek, tepelná pojistka, aktualizace
firmwaru
Cca 73 × 137 × 103,5 mm
Cca 420 g

*1 Při použití ve formě blesku Remote
*2 Možnost aktualizace firmwaru prostřednictvím fotoaparátu

Ohebné raménko s klipy SW-C1
Umožňuje upevnění položek, jako je
difuzér. Lze jej upevnit do vodicí drážky
na upevňovacím kroužku SX-1.

Zábleskové příslušenství

Kabel SC-28/SC-29 usnadňuje a zajišťuje
TTL řízení záblesku při umístění blesku
mimo fotoaparát. Při použití digitálních
jednookých zrcadlovek Nikon pracuje kabel
SC-29 rovněž jako externí pomocné světlo
AF.

Nejkratší doba nabíjení
(manuální zábleskový
režim na plný výkon)
Počet záblesků (manuální
zábleskový režim na plný
výkon)
Zdroj energie

Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost (bez baterií)
Stojánek pro blesk AS-20

TTL kabel
SC-28/SC-29 (1,5 m)

Zábleskové režimy

Příslušenství pro R1C1/R1

Pro usměrnění světla blesku SB-R200
směrem k optické ose objektivu a získání
osvětlení, které je efektivní pro záběry
z velmi krátkých vzdáleností. Doporučen
pro snímání ze vzdálenosti menší než
15 cm (od objektivu k objektu).

Tato mléčně bílá destička se
používá pro rozptýlení světla
záblesku a změkčení stínů.

Rozložení osvětlení

Další vlastnosti

Polohovací adaptér pro
extrémní makrosnímky SW-11

Difuzér SW-12

Vyzařovací úhel (na
formátu FX)

Další dostupné funkce

SU-800

* Kompatibilita s objektivy různých typů je limitovaná.

SB-5000
34,5 (standardní rozložení osvětlení,
použití formátu FX, pozice hlavy
blesku 35 mm, 23 °C)
Motorické zoomování v rozsahu
24–200 mm; 14 mm při použití
širokoúhlé rozptylky
3 rozložení osvětlení (standardní/se
zdůrazněným středem/rovnoměrné)
i-TTL, Auto Aperture (AA), automatický
zábleskový režim (A), manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti,
manuální zábleskový režim,
stroboskopický zábleskový režim
Odpálení zkušebního záblesku, měřicí
předzáblesky, velkoplošné pomocné
světlo AF a modelovací osvětlení

Adaptér se synchronizačním
konektorem AS-15

Adaptér AS-15 je kompatibilní s fotoaparáty
D750, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300 a D3200,
které jsou vybaveny sáňkami pro upevnění
příslušenství standardu ISO, ale postrádají
synchronizační konektor pro připojení
velkých studiových blesků.

Držák barevných filtrů
SZ-1

Sada barevných filtrů
SJ-R200

Pouzdra

Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800

Bezdrátově řízený blesk SB-R200

• Přenosový režim: Komunikace za pomoci infračervených impulsů s použitím
výbojky
• Dosah komunikace: Cca 20 m s blesky SB-5000, SB-700 a SB-500; cca 4 m
s bleskem SB-R200 při normálním nastavení
• Počet kanálů: 4
• Počet skupin: 3
• Počet přenosů na jedno nabití baterie: Cca 1 200
• Přenosový interval: Cca 1 s
• Vlnová délka světla záblesku: Cca 800 až 1 000 nm (infračervené světlo)
• Vyzařovací úhel reflektoru: Cca 60 ° vertikálně, cca 78 ° horizontálně
• Displej: LCD, indikace připravenosti
• Velkoplošné pomocné světlo AF: Dosah cca 10 m se středním zaostřovacím
polem při použití objektivu 50 mm f/1,8
• Zdroj energie: Jedna lithiová baterie 3 V (CR123A)
• Rozměry (Š × V × H): Cca 68 × 96 × 58 mm
• Hmotnost (bez baterie): Cca 160 g

• Elektronická konstrukce: Automatický izolovaný bipolární tranzistor (IGBT)
a sériové obvody (pouze pro bezdrátový dálkově ovládaný blesk)
• Směrné číslo: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Vyzařovací úhel reflektoru blesku: 24 mm
• Zábleskové režimy: i-TTL, D-TTL, TTL, manuální zábleskový režim (M): plný
výkon až 1/64 výkonu (makro), plný výkon až 1/128 výkonu (řídicí jednotka)
• Nejkratší doba nabíjení: Cca 6 s (manuální zábleskový režim na plný výkon)
• Počet záblesků: Cca 290 (manuální zábleskový režim na plný výkon)
• Úhly vyklopení hlavy blesku: Dolů max. 60 °, nahoru max. 45 °
• Upevňovací patka: Speciální patka pro upevňovací kroužek SX-1 nebo
stojánek pro blesk AS-20
• Zaměřovací světlo: Bílá dioda LED
• Displej: Indikace připravenosti k záblesku
• Zdroj energie: Jedna lithiová baterie 3 V (CR123A)
• Rozměry (Š × V × H): Cca 80 × 75 × 55 mm
• Hmotnost (bez baterie): Cca 120 g

13

Multifunkční Battery Pack + Zvýšená spolehlivost
Větší výkon a rychlost pro případ potřeby

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL18

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL18a

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL15

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL15a

D5, série D4, D850

D5, série D4, D850

D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
Nikon 1 V1, UT-1

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL14a

Df, D5600, D5500, D5300,
D5, série D4, D850
D5200, D3400, D3300, D3200

Tyto dobíjecí baterie nabízejí delší výdrž a konzistentní výkon i v chladných podmínkách. Při použití baterií v kombinaci s digitálními jednookými
zrcadlovkami Nikon a fotoaparáty série Nikon 1 zobrazuje indikace stavu baterie fotoaparátu přesně zbývající kapacitu baterie a počet snímků pořízených
od posledního nabití.

Nabíječka baterií
MH-25
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Nabíječka baterií
MH-25a

Nabíječka baterií
MH-24

Síťový zdroj EH-5b

Nabíječka baterií
MH-26a

Síťový zdroj EH-5c

Slouží k nabíjení dvou baterií
EN-EL18/ EN-EL18a.

Síťový zdroj
EH-6b
D5, série D4

D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, Df, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300,
Nikon 1 V1, UT-1
D3200

Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, Nikon 1 V1, UT-1

Slouží k nabíjení dobíjecích lithium-iontových
baterií EN-EL15a/EN-EL15.

Slouží k napájení fotoaparátu z elektrické sítě pro časově neomezený provoz. Připojení síťového zdroje
EH-5b k fotoaparátu vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A (Df, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200) nebo EP-5B (D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, Nikon
1 V1, UT-1). Připojení síťového zdroje EH-6b k fotoaparátu série D5 a D4 vyžaduje konektor pro připojení
síťového zdroje EP-6.

Slouží k nabíjení
dobíjecích lithiumiontových baterií
EN-EL14/EL14a.

Software + Efektivita vašeho pracovního postupu

Multifunkční Battery Pack MB-D18

Multifunkční Battery Pack MB-D17

Multifunkční Battery Pack MB-D16

D850

D500

D750

Výkonné nástroje pro efektivní tvorbu snímků

Přístroj je napájen jednou dobíjecí baterií EN-EL15a/
EN-EL15 nebo EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18, resp. osmi
alkalickými R6/nikl-metal hydridovými/lithiovými
bateriemi AA. Tento vodovzdorný a prachotěsný
multifunkční Battery Pack je vybaven tlačítkem spouště,
tlačítkem AF-ON, funkčními tlačítky, multifunkčním
voličem a hlavním a pomocným příkazovým voličem.

Přístroj je napájen jednou baterií EN-EL15a/EN-EL15,
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 nebo osmi tužkovými
bateriemi R6/AA. K dispozici jsou různé ovládací prvky pro
fotografování na výšku, jako je tlačítko spouště,
multifunkční volič, funkční tlačítko a hlavní a pomocný
příkazový volič. Battery Pack využívá odolnou konstrukci
z hořčíkové slitiny a je prachotěsný a odolný proti stříkající
vodě.

Přístroj je napájen jednou baterií EN-EL15a/EN-EL15, resp.
šesti alkalickými R6/nikl-metal hydridovými/lithiovými
bateriemi AA. Pro dlouhodobější napájení lze použít
volitelný síťový zdroj EH-5c/EH-5b a konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5B. Battery Pack obsahuje vnější kryty
z hořčíkové slitiny a je vybaven intuitivními ovládacími
prvky pro fotografování na výšku: tlačítkem AE-L/AF-L,
hlavním/pomocným příkazovým voličem, tlačítkem
spouště a multifunkčním voličem.

Capture NX-D
Capture NX-D je software vytvořený speciálně pro
zpracování originálních souborů Nikon RAW (NEF). Vzhled
snímků lze přizpůsobovat s plným využitím předvoleb
Picture Control pro maximální tvůrčí svobodu se snímky
Nikon. Software Capture NX-D umožňuje využívat předvolbu
Ploché a parametr Zřetelnost u snímků pořízených
fotoaparáty předcházejícími model D810.

Multifunkční Battery Pack MB-D15

Multifunkční Battery Pack MB-D12

D7200, D7100

D810/D810A

Přístroj je napájen jednou baterií EN-EL15a/EN-EL15, šesti
alkalickými R6/Ni-MH/lithiovými bateriemi AA nebo
síťovým zdrojem EH-5c/EH-5b. K dispozici jsou praktické
ovládací prvky pro fotografování na výšku. Battery Pack
nabízí odolnou konstrukci z hořčíkové slitiny a systém
těsnění proti klimatickým vlivům.

Přístroj je napájen jednou baterií EN-EL15a/EN-EL15, jednou baterií
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 (vyžaduje krytku prostoru pro baterii
BL-5) nebo osmi alkalickými R6/Ni-MH/lithiovými tužkovými bateriemi
AA. Dlouhodobější fotografování zaručuje použití síťového zdroje
EH-5c/EH-5b a konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B. Battery
Pack nabízí tlačítko spouště, tlačítko AF-ON, multifunkční volič a dva
příkazové voliče pro fotografování na výšku. Battery Pack využívá
stejnou integrální konstrukci z hořčíkové slitiny a stejný systém těsnění
proti klimatickým vlivům jako samotné tělo fotoaparátu.

Camera Control Pro 2
Tento software umožňuje dálkově ovládat většinu funkcí
digitálních jednookých zrcadlovek Nikon z počítače
připojeného pomocí kabelu USB nebo pomocí kabelové či
bezdrátové sítě LAN s využitím bezdrátového síťového
rozhraní. Software rovněž podporuje pracovní postupy
speciálního fotoeditačního softwaru Nikon Capture NX-D
a prohlížeče ViewNX-i.

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor
Software ViewNX-i staví na komfortním ovládání
dosavadního softwaru ViewNX 2 a nabízí rozšířené funkce
procházení, jako je Photo Tray, která umožňuje uživatelům
dočasně uložit soubory z různých složek pro plynulý provoz
při úpravách videosekvencí nebo při tisku statických snímků.
Software ViewNX-i spolupracuje se softwarem Capture NX-D
umožňujícím detailní úpravy statických snímků i se
softwarem ViewNX Movie Editor nabízejícím snadné úpravy
videosekvencí.
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Příslušenství pro bezdrátový přenos dat + Zvýšená účinnost
Rychlejší pracovní postup a nová úroveň fotografických možností

Bezdrátová dálková ovládání
Maximálně stabilní snímky při fotografování ze stativu

WR-R10

WR-T10

WR-A10

Bezdrátová dálková ovládání WR-R10/WR-T10

Bezdrátové síťové rozhraní WT-6/A/B/C*

Bezdrátové síťové rozhraní WT-7/A/B/C*

Bezdrátové síťové rozhraní WT-5A/B/C/D*

D5

D850, D810/D810A, D750, D500, D7200

D5 a série D4 (Při použití komunikační jednotky UT-1 pracují
funkce přenosu dat v kombinaci s fotoaparáty série D810/
D810A, D750, D7200 a D7100 s využitím bezdrátové sítě
LAN.)

Bezdrátová síťová rozhraní umožňují přenášet data pomocí rychlé bezdrátové sítě LAN*1 do
počítače nebo na server FTP. Při kombinaci kompatibilního fotoaparátu a bezdrátového
síťového rozhraní jsou k dispozici režimy „Přenos pomocí FTP“, „Přenos snímků“*2, „Ovládání
fotoaparátu“*2*3, „Server HTTP“, „Synchronizované spouštění“ (pouze fotoaparát D5 a rozhraní
WT-6/A/B/C nebo WT-5/ A/B/C/D, resp. fotoaparát série D4
a rozhraní WT-5/A/B/C/D).
• Režim serveru HTTP umožňuje prohlížení snímků uložených na paměťové kartě ve
fotoaparátu pomocí internetového prohlížeče v počítači nebo chytrém zařízení (operační
systém Android, zařízení iPhone a iPad)*4, stejně jako dálkově ovládané fotografování.
Současně lze připojit až pět zařízení*5 a je podporováno sériové snímání. S využitím
internetového prohlížeče lze upravovat informace IPTC, texty a informace o autorském
právu.
• Režim přenosu snímků zahrnuje režim „Infrastruktura“ využívající přístupový bod
bezdrátové sítě LAN, a režim „Přístupový bod“, ve kterém lze fotoaparát propojený

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX A
Bezdrátová dálková ovládání WR-R10 / WR-T10 zvyšují všestrannost dálkového ovládání fotoaparátu. Tato dálková ovládání umožňují na rozdíl od infračervených dálkových ovládání dálkové
spouštění závěrky i v případě výskytu překážek (např. stromů) mezi zařízeními. Komunikační
vzdálenost při kombinaci dálkových ovládání WR-R10 a WR-T10 je přibližně 20 m*1. Při
kombinaci dálkových ovládání WR-R10 a WR-R10 je komunikační vzdálenost přibližně 50 m*1.
Pomocí dálkového ovládání WR-T10 ve funkci vysílače lze ovládat jeden nebo více fotoaparátů
s nasazeným dálkovým ovládáním WR-R10*2. Při použití dálkových ovládání WR-R10 / WR-T10
lze u jednotlivých fotoaparátů využívat různé fotografické možnosti, jako je nasazení různých
objektivů, volba různých úhlů pohledu nebo současné pořizování statických snímků
a videosekvencí*3 s využitím přepínání kanálů. Pro připojení dálkového ovládání WR-R10 na
jednooké zrcadlovky vybavené desetikolíkovým konektorem dálkového ovládání je nutný
adaptér bezdrátového dálkového ovládání WR-A10. Dálkové ovládání WR-R10 lze také použít
jako řídicí jednotku*4 pro rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení při použití s fotoaparáty D5/
D850/D500 a blesky SB-5000.

s bezdrátovým síťovým rozhraním použít jako přístupový bod pro přímé propojení
s počítačem a chytrým zařízením.
• Režim „Synchronizované spouštění“ lze použít i při současném použití fotoaparátů D5
(s rozhraním WT-6/A/B/C nebo WT-5/A/B/C/D) a série D4 (s rozhraním WT-5/A/B/C/D).
• Při propojení fotoaparátu D500, který není vybaven konektorem kabelové sítě LAN,
s rozhraním WT-7/A/B/C, je možný přenos prostřednictvím kabelové sítě LAN 1000BASE-T.
*1 Rozhraní WT-6/A/B/C a WT-7/A/B/C jsou založena na standardu IEEE802.11a/b/g/n/ac.
*2 V počítačích musí být nainstalován software Wireless Transmitter Utility (lze stáhnout z webových stránek společnosti
Nikon).
*3 Musí být nainstalován volitelný software Camera Control Pro 2.
*4 Při kombinaci rozhraní WT-5/A/B/C/D a fotoaparátu (kromě D5) lze použít pouze iPhone.
*5 Fotografování a úpravy textů lze provádět pouze jedním zařízením.

*1 Přibližný dosah při výšce cca 1,2 m; mění se v závislosti na klimatických podmínkách a přítomnosti či nepřítomnosti překážek.
*2 Dálková ovládání WR-T10 a WR-R10 je třeba pro dosažení synchronního provozu nejprve nastavit na stejný
komunikační kanál a spárovat.
*3 Záznam videosekvencí je možný v kombinaci s fotoaparáty D5, série D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200 a COOLPIX A.
*4 Je nutná aktualizace firmwaru na nejnovější verzi.

* Název výrobku se mění podle regionu, v závislosti na dostupných frekvenčních kanálech.

Komunikační jednotka
UT-1

Bezdrátový mobilní adaptér
WU-1a

Bezdrátový mobilní adaptér
WU-1b

Série D4, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

Df, D7100, D5200, D3300, D3200, Nikon 1 S2, COOLPIX A

Nikon 1 J3/V2/S1/AW1*1
Bezdrátové dálkové ovládání WR-1

Při nasazení komunikační jednotky UT-1 do sáněk pro
upevnění příslušenství na fotoaparátu a propojení
s fotoaparátem pomocí kabelu USB lze provádět rychlé
přenosy obrazových dat z fotoaparátu do počítače a na
server FTP prostřednictvím kabelové sítě LAN a dálkově
ovládat funkce fotoaparátu z počítače*2. Jednotku lze také
využívat v bezdrátových sítích LAN*3, a to při jejím použití
v kombinaci s bezdrátovým síťovým rozhraním WT-5/A/B/C/
D*4.
*1
*2
*3
*4

Firmware jednotky UT-1 je třeba aktualizovat na verzi 1.1 nebo novější.
Vyžaduje software Camera Control Pro 2 (volitelné příslušenství).
Podle standardů IEEE802.11a/b/g/n.
Režimy serveru HTTP a synchronizovaného spouštění jsou k dispozici pouze
v kombinaci s fotoaparáty série D4.
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Snímky pořízené fotoaparátem lze bezdrátově přenášet na chytrá zařízení s rozhraním Wi-Fi*, jako jsou chytré telefony
a tablety. Rovněž je možné snadno sdílet snímky pomocí služeb sociálních sítí (SNS) a přikládat snímky k e-mailům. Funkce
dálkového fotografování umožňuje spouštět závěrku fotoaparátu pomocí chytrého zařízení používaného jako zobrazovač
pro živý náhled a využívat tak při fotografování nejrůznější úhly pohledu. Kompatibilní operační systémy: iOS a AndroidTM.
*1 Při nasazení na fotoaparát Nikon 1 AW1 není adaptér WU-1b vodotěsný ani nárazuvzdorný.
*2 Vyžaduje software Wireless Mobile Utility, který je k dispozici ke stažení prostřednictvím webového serveru Google Play Store.
• Google, Android a Google Play jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc.

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200,
COOLPIX A
Dálkové ovládání WR-1 lze nasadit na fotoaparáty vybavené desetikolíkovým konektorem dálkového ovládání nebo
konektorem pro připojení příslušenství*1. Toto vysoce výkonné dálkové ovládání umožňuje spouštění závěrek na
fotoaparátech vybavených dálkovým ovládáním WR-1*1 nebo WR-R10*2, a to prostřednictvím dálkového ovládání WR-1 nebo
prostřednictvím fotoaparátu Master s nasazeným dálkovým ovládáním WR-1/WR-T10. Díky využití rádiových vln dálková
ovládání WR-1 vzájemně komunikují až na vzdálenost 120 m*3. Při použití dálkového ovládání WR-1 jsou k dispozici různé
možnosti dálkově ovládaného fotografování, mezi které patří současné spuštění závěrek na více fotoaparátech, spuštění
závěrek na několika fotoaparátech synchronně s fotoaparátem Master s nasazeným dálkovým ovládáním WR-1*4, samostatné
dálkové ovládání několika skupin fotoaparátů a intervalové snímání. Dostupné je dálkové ovládání kombinací dálkových
ovládání WR-R10 / WR-T10*2. Při nastavení dálkového ovládání WR-1 do režimu vysílače a použití dalšího dálkového ovládání
WR-1 nebo dálkového ovládání WR-R10 ve formě přijímače na fotoaparátu D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200 nebo D7100, je možné zobrazovat nebo měnit nastavení fotoaparátu pomocí zobrazovače na dálkovém
ovládání (vysílači) WR-1. Je možný rovněž záznam videosekvencí*7.

Kabel MC-38 pro fotoaparáty vybavené konektorem
pro připojení příslušenství
WR-1 (součást dodávky)

Kabel MC-37 pro fotoaparáty vybavené
desetikolíkovým konektorem dálkového ovládání
WR-1 (součást dodávky)

*1
*2
*3
*4

Dálkové ovládání WR-1 nelze použít samostatně.
Vyžaduje spárování používaných dálkových ovládání WR-1, WR-R10 a WR-T10. Maximální počet dálkových ovládání, která lze spárovat: 20 (WR-1) nebo 32 (WR-R10).
Přibližný dosah ve výšce cca 1,2 m; mění se v závislosti na klimatických podmínkách a přítomnosti či nepřítomnosti překážek.
Jako fotoaparát Master lze využít v režimu synchronizovaného spouštění pouze fotoaparát vybavený desetikolíkovým konektorem dálkového ovládání.
Fotoaparát vybavený konektorem pro připojení příslušenství nelze použít jako fotoaparát Master.
*5 Firmware dálkového ovládání WR-R10 je třeba aktualizovat na verzi 2.0.0 nebo vyšší.
*6 Firmware fotoaparátu je třeba aktualizovat na nejnovější verzi.
*7 K dispozici s fotoaparáty D5, série D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, COOLPIX A.
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Kabelová spoušť + Dlouhé expozice

Příslušenství k hledáčku + Vaše perspektiva

Maximálně stabilní snímky při fotografování ze stativu

Brilantní a komfortní pozorování scény

Kabelové spouště / Dálková ovládání (příslušenství s desetikolíkovým konektorem)

Úhlový hledáček DR-5/DR-6

Hledáčková lupa DG-2

DR-5: D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D500
DR-6: D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400,
D3300, D3200

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D500
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200

Okulárový adaptér DK-18

Hledáček poskytuje stranově správný, vzpřímený obraz při pohledu kolmo
na optickou osu objektivu. Excelentní volba při použití reprodukčního
stojanu, při fotografování v blízkosti země a při fotografování za roh.
Umožňuje individuální přizpůsobení dioptrické korekce zrakovým
schopnostem uživatele. Hledáčky DR-5/ DR-6 nabízejí zvětšení 1 : 1 a 2 : 1.

Hledáčková lupa DG-2 poskytuje dvojnásobné
Umožňuje nasazení hledáčkové lupy DG-2 na
zvětšení střední části obrazu v hledáčku. Je
okulár fotoaparátu. Adaptér DK-18 je určen pro
vybavena dioptrickou korekcí. Slouží ke kritickému fotoaparáty s kruhovým okulárem..
zaostření v makrofotografii. Vyžaduje okulárový
adaptér.

Okulárový adaptér DK-22

Okulárový adaptér DK-27

Zvětšující okulár DK-17M

Zvětšující okulár DK-21M

D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

D5

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D500

D750, D7500, D7200, D7100

Umožňuje nasazení hledáčkové lupy DG-2
na okulár fotoaparátu. Adaptér DK-22 je
určen pro fotoaparáty s obdélníkovým
okulárem.

Toto dodávané příslušenství fotoaparátu D5
lze snadno nasazovat a snímat. Přípravou
adaptéru s nasazeným krytem proti dešti
nezmeškáte příležitost k expozici ani v
nepříznivých klimatických podmínkách.

Po upevnění na fotoaparát zvětšuje okulár
DK-17M cca 1,2× obraz v hledáčku.
Současně rozšiřuje nastavení dioptrické
korekce hledáčku v obou směrech (+ a –).

Okulár DK-21M zvětšuje obraz v hledáčku
přibližně 1,17×.

Kabelová spoušť (0,85 m) MC-36/36A

Kabelová spoušť (0,8 m) MC-30/30A

Kabelová spoušť (1 m) MC-22/22A

D5, série D4, D850, D810/D810A, D500

D5, série D4, D850, D810/D810A, D500

D5, série D4, D850, D810/D810A, D500

Umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu a je vybavena
intervalovým spínačem pro intervalové snímání a dlouhé
expozice. Obsahuje osvětlený LCD panel.

Umožňuje dálkové spouštění fotoaparátu a je vybavena
aretací tlačítka spouště – praktické vybavení při
fotografování časem bulb (B).

Praktické vybavení pro připojení spouštěcích zařízení, která
se aktivují například infračerveným snímačem pro pořizování
snímků zvířat po setmění.

Prodlužovací kabel (3 m) MC-21/21A

Propojovací kabel (0,4 m) MC-23/23A

Převodní kabel MC-25/25A (0,2 m)

D5, série D4, D850, D810/D810A, D500

D5, série D4, D850, D810/D810A, D500

D5, série D4, D850, D810/D810A, D500

Používá se v kombinaci s kabelovými spouštěmi
MC-22/22A/23/23A/25/25A/ 30/30A/36/36A a ML-3.

Umožňuje propojit dva fotoaparáty za účelem současné,
resp. synchronizované aktivace závěrky.

Umožňuje použití příslušenství s dvoukolíkovým
konektorem: kabelovou spoušť MC-4A a kabelovou spoušť
MC-12B.

Dálkové ovládání ML-3
D5, série D4, D850, D810/D810A, D500

Okulárové korekční čočky DK-20C
(−5 až +3 m-1)

Okulárové korekční čočky
DK-17C

Okulár hledáčku s fluorovou vrstvou
DK-17F

Okulár s úpravou proti zamlžování
DK-17A

D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D500

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D500

D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D500

Snadno použitelná pozorovací a zaostřovací
pomůcka umožňující krátkozrakým
a dalekozrakým fotografům vidět ostře
obraz v hledáčku bez použití brýlí.

Pět korekčních čoček s optickou mohutností Ochranné sklo vybavené snadno čistitelnou Průhledný plastový optický člen se speciální
–3 až +2 m-1 určených pro fotoaparáty
fluorovou vrstvou z obou stran.
povrchovou úpravou snižující zamlžování.
s kruhovým okulárem.

Gumová očnice DK-19

Gumová očnice DK-20

Gumová očnice DK-21

Gumová očnice DK-23

Gumová očnice DK-25

Gumová očnice DK-28

D5, série D4, Df, D810/
D810A, D500

D5200, D3200

D750

D7200, D7100

D5600, D5500, D5300,
D3400, D3300

D7500

Zvyšuje pozorovací komfort a zamezuje vnikání parazitního světla do hledáčku a snížení kontrastu obrazu.
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Zařízení ML-3 umožňuje dálkové ovládání dvou
samostatných komunikačních kanálů pomocí
infračerveného paprsku pro možnost automatického
fotografování na vzdálenost až 8 m. Je vybaveno obvodem
pro automatické spouštění, režimem zpožděného spuštění
závěrky, režimem záznamu jednotlivých snímků a režimem
sériového snímání.

Kabelová spoušť / Dálkové ovládání

Kabelová spoušť (1 m)

Dálkové ovládání ML-L3

Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX A, GP-1A

D750, D7500, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A,
Nikon 1J1/J2/V1/V2/V3

Umožňuje dálkové ovládání spouště fotoaparátu.

Umožňuje dálkové ovládání spouště fotoaparátu.
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Další příslušenství
Filtry
Neutrální filtry NC
Tyto filtry slouží jako ochrana objektivů
a neovlivňují vyvážení barev. Vícenásobné
antireflexní vrstvy potlačují vnitřní reflexy a zlepšují
barevné podání. Filtry jsou dostupné v průměrech
52/58/62/67/72/77 mm.
Kruhové polarizační filtry II
Tyto filtry umožňují fotografování skrz skla oken
a minimalizují odlesky od reflexních ploch, jako
je sklo a vodní hladina. Rovněž zdůrazňují modř oblohy.
Lze použít jak v barevné, tak i černobílé fotografii. Filtry
jsou dostupné v průměrech 52/58/62/67/72/77 mm.

Kabel HDMI

Příslušenství pro makrofotografii
Změkčovací filtry
Filtry poskytující středně silný změkčující efekt. Vhodné pro
různá využití, například v portrétní fotografii. Filtry jsou
dostupné v průměrech 52/62/67/72/77 mm.

Zásuvné kruhové polarizační filtry
Tyto filtry jsou konstruovány pro použití
v teleobjektivech vybavených zásuvným
držákem filtrů. Slouží k potlačení reflexů
a závoje na nekovových plochách, jako je
sklo a vodní hladina. Otáčením kroužku
na držáku lze nalézt nejúčinnější pozici
filtru. Tyto filtry neovlivňují činnost
automatického zaostřování ani měření expozice.
Oba filtry C-PL1L a C-PL3L mají průměr 52 mm.

Držáky želatinových filtrů AF-3, AF-4
Tyto držáky slouží k upevnění skleněných nebo želatinových
filtrů o tloušťce cca 2mm. Držák AF-3 se používá v kombinaci s
7,6cm (3“) čtvercovými želatinovými filtry a objektivy NIKKOR s
filtrovými závity o průměru 52/62/67/72/77 mm. Držák AF-4
se používá v kombinaci s 10cm (4“) čtvercovými želatinovými
filtry a objektivy NIKKOR s filtrovými závity o průměru
52/62/67/72/77/82/95 mm. Nikon
nabízí rovněž dvě volitelné
speciální sluneční clony – HN-36
pro držák AF-3 a HN-37 pro držák
AF-4. V závislosti na ohniskové
vzdálenosti použitého objektivu lze
kombinovat několik slunečních clon
AF-3
AF-4
stejného průměru.

PK-11A

Adaptér pro optické
kopírování diapozitivů PS-6
Používá se v kombinaci
s měchovým zařízením PB-6
a objektivy NIKKOR ke kopírování
diapozitivů. Umožňuje provedení
výřezu z původního diapozitivu.

Převracecí mezikroužek
BR-2A*
Umožňuje upevnění objektivů
v obrácené poloze. Mezikroužek
BR-2A rovněž prodlužuje
pracovní vzdálenost normálních
a širokoúhlých objektivů. Kroužek
je kompatibilní s objektivy
vybavenými filtrovým závitem
o průměru 52 mm.

Převodní mezikroužek
BR-3*
Praktický adaptér měnící bajonet
reverzně upevněných objektivů
v závit o průměru 52 mm
umožňující upevnění filtrů
a slunečních clon.

PK-12

PK-13

Automatické mezikroužky
PK-11A*/PK-12*/PK-13*
Lze použít samostatně nebo v kombinaci pro další rozšíření tvůrčích
možností. Při použití objektivů AI NIKKOR zachovávají automatickou činnost
clony a propojení expozimetru a umožňují určovat výřez snímků, zaostřovat
a měřit expozici při plně otevřené cloně. Mezikroužky lze použít také
v manuálním expozičním režimu (u fotoaparátů, které nejsou vybaveny
mechanickým propojením expozimetru, nepracuje měření expozice).
*Objektivy typu G nelze použít.

Mikrofony

Kabel HDMI HC-E1

Stereofonní mikrofon ME-1

Bezdrátový mikrofon ME-W1

D5, série D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D5, série D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5, série D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, Nikon 1 V1/ D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, Nikon 1 V1/
V2/V3
D3200 a série Nikon 1 / série COOLPIX s minikonektorem
V2/V3
HDMI typu C
Kabel HC-E1 umožňuje přenášet nekomprimovaná data
videosekvencí na externí rekordér s rozhraním HDMI. Data lze
rovněž současně zaznamenávat na externí paměťovou kartu
jako praktickou zálohu.

Mikrofon ME-1 je vybaven systémem potlačujícím vibrace,
který minimalizuje hluk automatického zaostřování a zaručuje
kvalitnější záznam. K dispozici je rovněž vestavěný filtr pro
potlačení nízkých frekvencí, který snižuje účinky hluku větru
a dalších nízkofrekvenčních zvuků nezachycených ochranou
proti větru (windscreen). Hmotnost mikrofonu je cca 92 g
(pouze tělo mikrofonu ME-1).

Mikrofon ME-W1 umožňuje zaznamenávat zvuky ze
vzdálenosti až přibližně 50 m. Je možný současný záznam
zvuku mikrofonem i přijímačem. Stereofonního zvuku se
dosahuje připojením stereofonního mikrofonu ME-1
k jednotce mikrofonu. Tím se realizuje obousměrná
komunikace mezi vzdálenou osobou jako objektem
a fotografem.

FotoPouzdro
aparáty
Df
D850
D810

Převodní kabel GPS

Digitalizace negativu

Měkká spoušť

D850

Df

Kabel MC-35 umožňuje připojit k fotoaparátu zařízení GPS
využívající protokol NMEA 0183, jako jsou přístroje
GARMINTM a MAGELLANTM, pro záznam informací GPS
o poloze a časových signálů synchronních s časem UTC
(univerzální koordinovaný čas) do obrazových dat snímků
během fotografování.

Adaptér ES-2 umožňuje rychlý a snadný převod filmů na
digitální data. Volitelný adaptér pro digitalizaci filmů
připevněte na objektiv, jako je AF-S Micro NIKKOR 60 mm
f/2,8G ED, nasazený na fotoaparátu D850, vložte film do
držáku na filmové pásy FH-4 nebo do držáku na diapozitivy
FH-5, a fotografujte. Funkce digitalizace filmu automaticky
převrací barvy a ukládá data jako snímky JPEG.

Zašroubováním spouště AR-11 do závitu pro drátěnou
spoušť na tlačítku spouště fotoaparátů, jako je Nikon Df,
získáte spoušť s měkkým chodem prostým vibrací.

R

R

R

CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4

CF-DC5
CF-DC4

D610
D600

CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D5300

D5, série D4, D810/D810A, D500

R

CF-DC8

CF-DC4

D5500

Měkká spoušť AR-11

R
R

CF-DC4

D7000

Adaptér pro digitalizaci filmů ES-2

R
R

D800
D800E

D5600

Převodní kabel GPS MC-35

CF-DC6
CF-DC5

D810A

D750

AF DX Fisheye 10,5/2,8G ED
AF-S DX 35/1,8G
AF-S DX Micro 40/2,8G
AF-S DX Micro 85/3,5G ED VR
AF-P DX 10–20/4,5–5,6G VR
AF-S DX 10–24/3,5–4,5G ED
AF-S DX 12–24/4G IF-ED
AF-S DX 16–80/2,8–4E ED VR
AF-S DX 16–85/3,5–5,6G ED VR
AF-P DX 18–55/3,5–5,6G VR
AF-S DX 18–55/3,5–5,6G VR II
AF-S DX 18–55/3,5–5,6G VR
AF-S DX 18–55/3,5–5,6G ED II
AF-S DX 18–55/3,5–5,6G ED
AF-S DX 18–70/3,5–4,5G IF-ED
AF-S DX 18–105/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX 18–135/3,5–5,6G IF-ED
AF-S DX 18–140/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX 18–200/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX VR 18–200/3,5–5,6G IF-ED
AF-S DX 18–300/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX 18–300/3,5–6,3G ED VR
AF-S DX 55–200/4–5,6G ED VR II
AF-S DX VR 55–200/4–5,6G IF-ED
AF-S DX 55–200/4–5,6G ED
AF-S DX 55–300/4,5–5,6G ED VR
AF-P DX 70–300/4,5–6,3G ED VR
AF 14/2,8D ED
AF Fisheye 16/2,8D
AF 18/2,8D
AF-S 20/1,8G ED
AF 20/2,8D
AF-S 24/1,4G ED
AF-S 24/1,8G ED
AF 24/2,8D
AF-S 28/1,4E ED
AF 28/1,4D
AF-S 28/1,8G
AF 28/2,8D
AF-S 35/1,4G
AF-S 35/1,8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1,4G
AF 50/1,4D
AF-S 50/1,8G (Special Edition)
AF-S 50/1,8G
AF 50/1,8D
AF-S 58/1,4G
AF-S 85/1,4G
AF 85/1,4D IF
AF-S 85/1,8G
AF 85/1,8D
AF-S 105/1,4E ED
AF-S Micro 60/2,8G ED
AF Micro 60/2,8D
AF-S VR Micro 105/2,8G IF-ED
AF Micro 105/2,8D
AF-S Fisheye 8–15/3,5–4,5E ED
AF-S 16–35/4G ED VR
AF-S 18–35/3,5–4,5G ED
AF 18–35/3,5–4,5D IF-ED
AF 24–50/3,3–4,5D
AF-S 24–85/3,5–4,5G ED VR
AF-S 24–85/3,5–4,5G ED
AF 24–85/2,8–4D IF
AF-S VR 24–120/3,5–5,6G IF-ED
AF-S 24–120/4G ED VR
AF 24–120/3,5–5,6D IF
AF 28–80/3,3–5,6G
AF 28–100/3,5–5,6G
AF 28–105/3,5–4,5D IF
AF 28–200/3,5–5,6G IF-ED
AF 28–200/3,5–5,6D IF
AF-S 28–300/3,5–5,6G ED VR
AF 35–70/2,8D
AF 35–105/3,5–4,5D IF
AF-S 70–200/4G ED VR
AF-P 70–300/4,5–5,6E ED VR
PC-E 24/3,5D ED
PC-E Micro 45/2,8D ED
PC-E Micro 85/2,8D
PC 19/4E ED

Tabulka kompatibility pouzder na fotoaparáty

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

D3400
D3300

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

R

R

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

Lze uložit včetně filtru, krytky, zaklapávací sluneční clony (HS), bajonetové sluneční clony (HB) (v obrácené poloze) nebo gumové šroubovací sluneční clony (HR) (ve složeném stavu). <R: pouze gumová sluneční clona>

Údaje platné k září 2017

Lze uložit včetně krytky.
Lze uložit včetně filtru, šroubovací sluneční clony (HN) nebo nasouvací sluneční clony (HK) (v normální poloze).
Lze uložit včetně filtru a krytky.
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Kompatibilita systému
D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3400

D3300

D3200

Série Nikon 1

Blesky
Blesky

SB-5000/SB-700/SB-500/
SB-300 SU-800/SB-R200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Zábleskové příslušenství

SC-28/SC-29
AS-15

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

Příslušenství pro dálkové ovládání
●
●

●
●

●

●

ML-L3

●
●

●

●
(J1/J2/V1/V2/V3)

Mikrofon
Stereofonní mikrofon
Bezdrátový mikrofon

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● (V1/V2/V3) *1
● (V1/V2/V3)

Zdroje energie
Baterie

Nabíječky baterií

Multifunkční
Battery Packy

Síťové zdroje

EN-EL14a
EN-EL15/15a
EN-EL18a/18
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5c/5b*2
EH-6b*3

●
●
●
●

●

● (V1)
●

●

●

●

●

●

●
● (V1)

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● (V1)

●

●

● (S2)

●

Příslušenství GPS
MC-35

●

WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a

●
●

●

●

Bezdrátová síťová rozhraní / Bezdrátové mobilní adaptéry
●

●

●

●*4

●*4

●

●
●*4

●

●*4
●

●

●

WU-1b

(J3/V2/S1/AW1)

UT-1

●

●

●

●

Bezdrátová dálková ovládání
WR-1
WR-R10/WR-T10

●
●*5

●
●

●
●*5

●
●*5

●
●

●
●*5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

HC-E1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●*7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Kabel HDMI
●

Digitalizace negativu
Adaptér pro digitalizaci filmů

ES-2

●

Příslušenství k hledáčku

Adaptéry/
Okuláry/
Očnice

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

●*6

●*6

●*6

●*6

●

●

●

●

●
●
●*7

●*6
●

●
●
●
●

●
●

Krytky těla
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Krytky LCD monitorů
BM-12

●

CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●

Pouzdra na fotoaparáty

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Vyžaduje adaptér pro multifunkční port pro upevnění příslušenství AS-N1000.
*2 Připojení síťového zdroje EH-5c/5b k fotoaparátu vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A (Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) nebo EP-5B (D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, Nikon 1 V1, UT-1).
*3 Připojení síťového zdroje EH-6b k sérii D5 a D4 vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-6.
*4 Vyžaduje komunikační jednotku UT-1.
*5 Vyžaduje bezdrátový adaptér WR-A10.
*6 Vyžaduje okulárový adaptér DK-18.
*7 Vyžaduje okulárový adaptér DK-22.
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• Google Maps TM je ochranná známka společnosti Google Inc.
• Názvy produktů a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky přislušných vlastníků.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce.
VAROVÁNÍ

Červen 2018

2018 Nikon Corporation

CHCETE-LI ZARUČIT SPRÁVNÉ POUŽITÍ, PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM VAŠEHO VYBAVENÍ PEČLIVĚ DODÁVANÉ NÁVODY
K OBSLUZE. NĚKTERÉ DOKUMENTY JSOU K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA ADRESE downloadcenter.nikonimglib.com.

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

Nikon CEE GmbH, odštěpný závod K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, Česká republika www.nikon.cz
NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokio 108-6290, Japonsko www.nikon.com
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