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Inspirující výkon v neobyč ejně praktických rozměrech
Seznamte se s novým fotoaparátem Nikon D7000, přístrojem připraveným doprovázet vás na všech vašich

objektivu, a pro ty, kteří chtějí pořizovat statické snímky i videosekvence, je nyní k dispozici funkce D-Movie se

fotografických nebo kinematografických výpravách. Získejte úžasné snímky s vysokou ostrostí a jemnou gradací

záznamem videosekvencí Full HD 1080p, nepřetržitým zaostřováním a možností manuálního
nastavení expozice. Veškeré tyto pokročilé technologie pro záznam obrazu se skrývají v kompaktním těle s horním
a zadním krytem z hořčíkové slitiny, perfektně utěsněném proti vnikání prachu a vlhkosti. Fotoaparát D7000 je připraven
fotografovat venku i uvnitř a jeho odolná závěrka testovaná na 150 000 pracovních cyklů zajistí maximální provozní

produkované obrazovým snímačem CMOS formátu DX s 16,2

miliony pixelů a výkonným obvodem pro
zpracování obrazu EXPEED 2. Získejte výhodu širokého rozsahu citlivostí ISO 100 až ISO 6400
a neuvěřitelně nízké úrovně šumu. Vaše snímky budou díky 39bodovému autofokusu a systému detekce
motivu využívajícímu 2016pixelový RGB snímač brilantně ostré a perfektně exponované. A zpoždění závěrky
pouhých 0,052 s spolu s frekvencí sériového snímání 6 obr./s zaručí, že již nikdy nezmeškáte správný okamžik
snímku. Hledáček zobrazující 100 % obrazového pole nabídne přesný obraz aktuálního záběru

spolehlivost. Zkombinujete-li všechny tyto vlastnosti s nedostižnou řadou výměnných objektivů NIKKOR a systémem
kreativního osvětlení, máte k dispozici vše potřebné k neomezenému ztvárnění vašich fotografických imaginací. Kam až vás
může zanést takováto míra tvůrčí svobody? S fotoaparátem D7000 to zjistíte.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/160 s, f/4,5 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 640 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

16,2 milionů pixelů a obvod EXPEED 2
Bohaté detaily a jemná gradace v libovolných světelných podmínkách

Vysoká úroveň zaznamenaných detailů:
16,2 milionů efektivních pixelů
Ať již budete chtít tisknout snímky ve
velkých formátech nebo pořizovat tvůrčí
výřezy, fotoaparát D7000 vždy poskytne
potřebné rozlišení. Srdcem přístroje je
obrazový snímač CMOS formátu DX
s 16,2 milionů efektivních pixelů, optimalizovaný pro maximální využití vysokého
rozlišení objektivů NIKKOR. V kombinaci
se 14bitovou A/D konverzí (volitelně
12bitovou) tak získáte vysoce kvalitní
snímky s lepší gradací a vyšší mírou
detailů, než bylo doposud u formátu DX
možné. A/D konverze probíhá v rámci
obrazového snímače a zaručuje tak výjimečnou integritu obrazu bez negativního
ovlivnění rychlosti sériového snímání
a spotřeby energie. Kombinace těchto
vlastností s agilním formátem DX a jeho
1,5násobným prodlužovacím faktorem
ve vztahu k ohniskovým vzdálenostem
kinofilmových objektivů naznačuje, jak
široké tvůrčí možnosti získáváte.
Zlepšená kvalita obrazu a vyšší rychlost
zpracování dat: Obvod pro zpracování
obrazu EXPEED 2
Někdy chcete zachytit jemné odstíny barev
zapadajícího slunce. Jindy chcete zmrazit
rychlý pohyb. Fotoaparát D7000 s obvodem
pro zpracování obrazu nejnovější generace,
EXPEED 2, provádějícím rychleji a účinněji
množství operací, umožní obojí.
I za vysoce kontrastního osvětlení získáte
jemnou gradaci a vaše snímky budou mít
vyšší prostorovou
hloubku. Fotografování
frekvencí cca 6 obr./s
zajistí zachycení i těch
nejrychlejších akcí.

Standardní rozsah citlivostí ISO 100 až
ISO 6400 s možností dalšího zvýšení až
na ISO 25 600
Vyšší kvalita pixelů obrazového snímače
znamená širší rozsah citlivostí u formátu DX
– fotoaparát D7000 nabízí standardně
citlivosti ISO 100 až ISO 6400 a umožňuje
tak zvládat širší spektrum světelných situací:
od vysoké hladiny osvětlení za jasných
slunečních dní až po večerní soumrak
a interiéry s nízkou hladinou osvětlení.
Vylepšení doznala rovněž osvědčená technologie redukce šumu Nikon. Fotoaparát
D7000 poskytuje v celém rozsahu citlivostí
ostré snímky s minimálními projevy barevného šumu. A díky vyšší rychlosti zpracování
dat je možné pořizovat rychlé série snímků
i při aktivní redukci šumu pro vysoké citlivosti
ISO. Kvalitní obraz při použití vysokých
citlivostí ISO je rovněž značnou výhodou pro
záznam videosekvencí, kde umožňuje
zachytit atmosféru scény pouze s využitím
daného osvětlení.

Videosekvence D-Movie s rozlišením Full
HD 1080p, nepřetržitým zaostřováním
a možností manuálního nastavení expozice
Fotoaparát D7000 znamená novou éru
v oblasti záznamu videosekvencí: nabízí
videosekvence Full HD 1080p s možností
úprav pro dosažení kinematografických
efektů vysoké kvality. Fotoaparát kromě
produkce vysoce kvalitního pohyblivého
obrazu rovněž kompenzuje geometrické
zkreslení a další optické vady zobrazení.
Při záznamu videosekvencí lze kromě automatické expozice pracovat i v manuálním
expozičním režimu a dosáhnout vyrovnané
expozice u scén s vysokými kontrasty
a proměnlivým osvětlením, jako je například
panorámování z jasného okna do tmavého
interiéru. Přístroj nabízí kromě vestavěného
monofonního mikrofonu konektor pro připojení externího mikrofonu a získání vysoce
kvalitních stereofonních zvukových záznamů.
Vyšší kvalita obrazu ve světlech
a stínech: Funkce Active D-Lighting
Exkluzivní funkce Nikon Active D-Lighting
umožňuje zachovat vysokou míru detailů ve
světlech a stínech snímků pořizovaných za
vysoce kontrastního osvětlení. Ať již jde o
jasnou oblohu a tmavé pozadí nebo o tmavé
stíny, které nelze vyjasnit pomocí blesku,
obvod pro zpracování obrazu EXPEED 2 vždy
zajistí optimální gradaci – a to i při použití
nejvyšších nastavení. Stačí jen aktivovat
možnost „Automaticky“ v nastavení funkce
Active D-Lighting a fotoaparát automaticky
upraví úroveň kontrastu snímků nebo pořídí
tři snímky s rozdílným nastavením kontrastů.
Stejně jako v případě redukce šumu pro
vysoké citlivosti ISO lze i při použití
funkce Active
D-Lighting
využívat rychlé
sériové snímání.
Funkce Active D-Lighting vypnutá

ISO 100

ISO 6400

Funkce Active D-Lighting s nastavením Velmi vysoký
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• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/1600 s, f/4,5 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

39bodový autofokus a 2016pixelový RGB snímač
Vždy zaostříte na to podstatné

Ještě vyšší úroveň:
Systém detekce motivu
Fotoaparát D7000 je vybaven snímačem
měření expozice s mnohem větším počtem
pixelů, než jaký využívaly všechny dosavadní
digitální jednooké zrcadlovky. 2016pixelový
RGB snímač načítá s vysokou přesností
informace o jasu a barvách fotografované
scény. Výsledné hodnoty jsou využity nejen
pro nastavení automatické expozice, ale
rovněž pro automatické zaostření, automatické
vyvážení bílé barvy
a i-TTL řízení záblesku – vše
pouhé milisekundy před
expozicí snímku. Díky
vyššímu počtu pixelů je nyní
fotoaparát D7000 schopen rozpoznat ještě
menší objekty – statické i pohyblivé. Vylepšený
systém detekce motivu tak poskytuje po
všech stránkách kvalitnější snímky.
Výkonný 39bodový autofokus pokrývající
stěžejní části obrazového pole
Fotoaparát D7000 využívá autofokus s 39
strategicky rozmístěnými zaostřovacími poli
pokrývajícími výrazně širší oblast obrazového
pole pro větší všestrannost při tvorbě kompozice snímků. Devět zaostřovacích polí
uprostřed obrazového pole využívá výkonné
křížové snímače, které jsou užitečné zejména
pro naprosto přesné zaostření při pořizování
portrétních snímků a makrosnímků.
A na rozdíl od systémů jiných výrobců
pracuje těchto devět křížových snímačů se všemi
objektivy AF NIKKOR se
světelností f/5,6 a vyšší.
Nikon D7000 nabízí množství
režimů činnosti zaostřovacích polí včetně
dynamické volby zaostřovacích polí s využitím 9, 21 nebo 39 polí. Volba mezi těmito
třemi počty volitelných zaostřovacích polí
závisí na míře předvídatelnosti pohybu
objektu, zaostřovaný objekt je automaticky
sledován s využitím zvoleného zaostřovacího
pole a okolních zaostřovacích polí. K dispozici
je rovněž 3D sledování objektu s plynulým
sledováním pohyblivých objektů za pomoci
všech 39 zaostřovacích polí a indikací aktivních zaostřovacích
polí v hledáčku.
Systém detekce
motivu Nikon
umožňuje v režimu
automatické volby
zaostřovacích polí správně posoudit hlavní
objekt v rámci všech 39 zaostřovacích polí

Zachování teplých barev
osvětlení

Normální nastavení

a automaticky provést jeho správné zaostření.
Autofokus fotoaparátu D7000 je tak bez ohledu
na snímací podmínky a požadavky kompozice
vždy připraven splnit všechny požadavky na
zaostření fotografovaného objektu.
Sofistikované měření expozice
s 2016pixelovým RGB snímačem
Poté, co neuvěřitelně přesný 2016pixelový
RGB snímač načte informace o osvětlení
scény včetně informací o jasu a barvách,
porovná fotoaparát D7000 získané údaje
s rozsáhlou databází obrazových dat
skutečných snímků. Osvědčený systém
měření expozice 3D Color Matrix II následně
poskytne přesné expozice odpovídající vnímání
scény lidským zrakem, a to i v obtížných
světelných podmínkách. Tento inteligentní
systém měření expozice nabízí rovněž
výjimečně přesné i-TTL řízení zábleskové
expozice – vše s maximální přesností v rámci
pouhých milisekund.
Zasvěcené automatické vyvážení bílé
barvy (AWB)
Inteligentní algoritmus automatického vyvážení
bílé barvy (AWB) fotoaparátu D7000 je založený
na rozsáhlé sbírce dat snímků pořízených pod
různými zdroji světla a reprodukuje bílou skuteč-

ně jako bílou – i při fotografování pod širokým
spektrem různých zdrojů světla včetně kom
plikovaného osvětlení rtuťovými výbojkami.
Přístroj navíc nabízí další režim automatického
vyvážení bílé barvy, který zachovává teplý
nádech žárovkového osvětlení.
Autofokus s detekcí kontrastu pro živý
náhled a funkci D-Movie
Uživatelé živého náhledu a funkce D-Movie
ocení mnohem rychlejší autofokus s detekcí
kontrastu oproti předchozím modelům.
Zaostřování s detekcí tváří je nyní schopno
detekovat současně až 35 osob. U pohyblivých
objektů, jako jsou například zvířata, zajišťuje
správné zaostření systém sledování objektu.
Pro naprosto přesné zaostření lze použít
standardní zaostřovací pole, pro rychlé foto
grafování z ruky velkoplošná zaostřovací pole.
Všechny tyto funkce pracují v režimu živého
náhledu při fotografování i záznamu video
sekvencí.
Vyšší výkon a rychlejší reakce
Zmeškaným příležitostem k pořízení snímků
je nyní konec. Fotoaparát D7000 obsahuje
nové mechanismy, které zaručují vysoce
rychlé a přesné pohyby zrcadla a nabízí
zpoždění závěrky 0,052 s a spuštění za cca
0,13 s*. Navíc je k dispozici sériové snímání
frekvencí 6 obr./s při použití 14bitové i
12bitové A/D konverze a záznamu snímků
ve formátu RAW.
* Založeno na standardech CIPA.
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• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/1000 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 320 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

Hledáček zobrazující cca 100 % obrazového
pole a tělo z hořčíkové slitiny
Perfektní obraz fotografované scény a vysoká odolnost

Vysoká odolnost a ochrana proti klimatickým vlivům:
Kompaktní tělo z hořčíkové slitiny utěsněné proti vnikání
prachu a vlhkosti
Fotoaparát D7000 s horním a zadním krytem z odolné hořčíkové
slitiny je připraven na práci v terénu. Inženýři společnosti Nikon
věnovali pečlivou pozornost styčným plochám těla fotoaparátu
a opatřili všechna kritická místa odolným těsněním proti vnikání
prachu a vlhkosti. Kompaktní tělo fotoaparátu prošlo rovněž náročnými klimatickými testy, aby se potvrdila jeho odolnost a spolehlivost.

7,5 cm (3“) LCD monitor s pozorovacím úhlem 170° a 921 000 pixely
Fotoaparát D7000 je vybaven rozměrným
7,5 cm (3“) LCD monitorem s velikostí
obrazu VGA a tvrzeným krycím sklem.
Přibližně 921 000 pixelů zaručuje obraz
s vysokou úrovní detailů, který je neocenitelný při kontrole správného zaostření nebo posuzování ostrosti
pořízených snímků. Široký pozorovací úhel 170° a vysoký jas
monitoru usnadňují kontrolu snímků a změny nastavení menu
při fotografování venku.

Hledáček zobrazující cca
100 % obrazového pole
Díky zobrazení téměř 100 % obrazového
pole v hledáčku vidíte při fotografování
přesně to, co bude i na výsledných snímcích. Skleněný pentagonální hranol
opatřený speciálními optickými vrstvami
a přesná matnice hledáčku společně poskytují nejen jasný obraz,
ale umožňují rovněž snadnou kontrolu správného zaostření objektu.

Elektronický virtuální horizont
Virtuální horizont zobrazovaný na LCD
monitoru fotoaparátu je velmi praktický
zejména při fotografování krajin, kdy
poskytne jasnou informaci o vodorovné
pozici fotoaparátu. Lze jej zobrazit rovněž
v režimu živého náhledu. Vodorovnou pozici
fotoaparátu lze zkontrolovat také zobrazením
virtuálního horizontu v optickém hledáčku přístroje.

Vysoká přesnost a odolnost: Závěrka
testovaná na 150 000 pracovních cyklů
Fotoaparát D7000 je vybaven závěrkou
s rozsahem časů 1/8000 s až 30 s
a synchronizačním časem pro práci
s bleskem 1/250 s. Závěrka je, stejně jako
u profesionálních modelů, testována na
150 000 pracovních cyklů v náročných podmínkách a potvrzuje
tak svou přesnost a odolnost.

Dva sloty pro paměťové karty SD
Dva sloty pro paměťové karty nabízejí
množství výhod: sekvenční záznam,
záznam stejného snímku současně na
dvě karty, záznam souborů RAW a JPEG
samostatně na různé karty a kopírování
snímků mezi oběma paměťovými kartami.
Zvolenou paměťovou kartu s větším množstvím paměti lze přiřadit
tak, aby se použila v okamžiku záznamu videosekvence.

Intuitivní ovládání: Strategicky rozmístěné ovladače, tlačítka a spínače
Každý z ovládacích prvků fotoaparátu
D7000 je strategicky umístěn tak, aby
umožňoval jednoduché a přímočaré
ovládání. Volič provozních režimů a volič
snímacích režimů jsou pro snazší přístup
umístěny na stejné ose. Nabídka voliče provozních režimů byla
rozšířena o dva uživatelské režimy. Volič snímacích režimů nyní
obsahuje režim tiché expozice pro prakticky bezhlučný provoz.
Intuitivní design kombinace tlačítka a spínače usnadňuje záznam
videosekvencí a umožňuje jedním stisknutím aktivovat režim
živého náhledu.

Inteligentní správa energie
Po pečlivém prozkoumání všech aspektů
obvodů fotoaparátu vytvořili inženýři
společnosti Nikon fotoaparát D7000 tak,
aby poskytoval maximální výkon při
minimální spotřebě energie. Při použití
nově vyvinuté dobíjecí lithium-iontové
baterie EN-EL15 lze pořídit na jedno nabití až 1050 snímků*.
*Baterie EN-EL15 testovaná podle standardů CIPA.
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• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3,5-5,6G ED VR • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/200 s, f/7,1
• Vyvážení bílé barvy: Zataženo • Citlivost: ISO 200 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/800 s, f/6,3
• Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2,8G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/1000 s, f/6,3 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 800 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED • Blesk: SB-900 • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/160 s,
f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 200 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/100 s, f/3,5
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost: ISO 6400 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis
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Objektivy NIKKOR a systém kreativního osvětlení Nikon
Ostré, přesné a inspirující:
Objektivy NIKKOR
Objektivy NIKKOR, které jsou první volbou
nejlepších profesionálních fotografů pro svou
neporovnatelnou ostrost a celkově dokonalé
zobrazení, patří mezi nejlepší optiku na světě.
Řada výměnných objektivů NIKKOR od
širokoúhlých objektivů až po teleobjektivy,
objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností
a makroobjektivy nabízí více možností pozorování a zachycování světa vaší vlastní jedinečnou
perspektivou.

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED
Tento extrémně širokoúhlý objektiv
konstruovaný speciálně pro formát
Nikon DX nabízí všestranné širokoúhlé perspektivy a minimální
geometrické zkreslení i při použití
nejkratší ohniskové vzdálenosti.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
Střední teleobjektiv formátu DX ve
formě makroobjektivu NIKKOR je
ideální pro extrémní makrosnímky i
běžnou fotografii s plynulým automatickým zaostřováním od nekonečna až do měřítka 1:1. Objektiv nabízí vynikající
pracovní vzdálenost a díky systému redukce vibrací
VR II rovněž stabilní obraz při fotografování z ruky.

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR
Tento superteleobjektiv s 5,5×
zoomem využívá exkluzivní optický
člen s vysokým indexem lomu (HRI),
který poskytuje vyšší optický výkon
než kombinace několika optických
členů z běžného optického skla, a vyznačuje se proto
kompaktními rozměry a nízkou hmotností. Dlouhé
ohniskové vzdálenosti objektivu nabízejí účinnou
kompresi perspektivy a objektiv díky systému redukce
vibrací VR II umožňuje pořizovat kvalitní snímky z ruky.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED • Blesk: SB-900
• Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: [M], 1/60 s, f/2,8
• Vyvážení bílé barvy: Zataženo • Citlivost: ISO 1000
• Předvolba Picture Control: Neutrální ©Chase Jarvis

Systém kreativního osvětlení Nikon
Fotoaparát D7000 je vybaven vestavěným výklopným
bleskem s vyzařovacími úhly postačujícími bez
vinětace pro objektivy s ohniskovými vzdálenostmi
od 16 mm. Blesk je plně kompatibilní se systémem
kreativního osvětlení Nikon a díky inovativnímu řízení
zábleskové expozice i-TTL nabízí dobře vyvážené
zábleskové expozice. Vestavěný blesk nabízí rovněž
režim řídicí jednotky umožňující spouštění dálkově
ovládaných blesků s využitím systému pokrokového
bezdrátového osvětlení. Dvě výhodné vlastnosti
systému – i-TTL řízení záblesku a bezdrátový provoz –
činí sofistikované dálkové ovládání více
SB-700
blesků jednoduchou a inspirující záležitostí. Stačí jen jediný dálkově ovládaný blesk
SB-910 nebo SB-700, a snímky okamžitě získají
více textury, třetího rozměru
a atmosféry, jaké nemůže dané osvětlení
nikdy poskytnout. Pro sofistikovanější tvůrčí
efekty byl vytvořen malý a inteligentní
blesk SB-700, který umožňuje
ještě snazší dálkové ovládání
při použití více blesků.

Systém Picture Control a příslušenství
Nová úroveň kvality snímků

Systém Picture Control
Výsledný vzhled snímků lze snadno optimalizovat výběrem některé
z dostupných předvoleb Picture Control ve fotoaparátu. K dispozici
jsou předvolby: Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét
a Krajina. U těchto předvoleb lze navíc ještě nastavovat jednotlivé
parametry, jako jsou doostřování
nebo nastavení sytosti barev,
a výsledky ukládat ve formě
uživatelských předvoleb.

Capture NX 2 — Výkonný nástroj pro
rychlou a snadnou editaci snímků

ViewNX 2 — Sada nástrojů pro
zpracování snímků

Software pro zpracování snímků
Nikon Capture NX 2 nabízí zejména
při použití vlastního obrazového
formátu NEF neporovnatelnou tvůrčí
svobodu. Formát NEF nabízí vysokou
flexibilitu a pomáhá získat z digitálních snímků maximum. Exkluzivní
technologie U-Point® firmy Nik Software zjednodušuje vylepšování snímků
a poskytuje bezkonkurenční tvůrčí potenciál. U softwaru Capture NX 2 stačí
namísto tvorby a ukládání komplikovaných vrstev jednoduše umístit kontrolní
bod barev do oblasti, kterou chcete upravit. Za pomoci posuvníků pro
nastavení můžete upravovat barevný odstín, sytost barev, jas, kontrast,
červený, zelený a modrý barevný kanál a barevnou teplotu. Zvolená nastavení lze následně aplikovat v určené oblasti na vybranou barvu. Stačí jen
klepnout myší a upravit nastavení pomocí posuvníků: získáte skvělý vizuální
systém pro rychlé provedení jemných i radikálních změn snímků. Automatický
retušovací štětec umožňuje odstranit skvrny a další problémová místa ze
snímků. Stačí klepnout a táhnout myší napříč místem, které ruší snímek,
a rušivý prvek zmizí. Všechny prováděné změny jsou nedestruktivní a lze
s nimi experimentovat beze strachu z narušení původních snímků.

Software ViewNX 2 je kompletní softwarový balík umožňující uživatelům rychle
a snadno importovat, procházet, třídit,
upravovat, ukládat a sdílet statické snímky
a videosekvence. Snímky lze opatřovat štítky pro snazší vyhledávání a procházení a
upravovat pomocí široké nabídky retušovacích funkcí sloužících ke změně velikosti, oříznutí, otočení či vyrovnání snímků,
resp. k automatické korekci efektu červených očí. Software nabízí rovněž
funkce úprav videosekvencí ekvivalentní funkcím ve fotoaparátu D7000.
Výhodou je také úzká integrace s webovou stránkou společnosti Nikon pro
sdílení snímků, my Picturetown, maximálně usnadňující přenos a prohlížení
snímků.
Camera Control Pro 2 — Dálkové ovládání fotoaparátu
Software Camera Control Pro 2 umožňuje prostřednictvím rozhraní USB
dálkově ovládat fotoaparát D7000 včetně nastavení expozičního režimu,
času závěrky a clony. Dálkově ovládat lze také záznam videosekvencí.
Spolupráce softwaru s funkcí živého náhledu fotoaparátu D7000 je ideální
pro fotografování ve studiu i v terénu. Volitelné bezdrátové síťové rozhraní
WT-4A/B/C/D/E*1 nabízí propojení se sítěmi Wi-Fi a Ethernet.
* Jméno produktu se mění v závislosti na regionu a dostupnosti místních frekvenčních kanálů.

Systémové požadavky softwaru Capture NX 2
Portrét

Windows		 Macintosh
Předinstalované verze operačních systémů Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/ 		 Mac OS X (verze 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4)
Professional/Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/ 		
Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)*, Windows XP Professional/Home (Service Pack 3)**			
CPU
Pentium 4 nebo lepší		 Power PC G4/G5, Intel série Core/série Xeon
RAM		
Min. 768 MB (doporučen 1 GB nebo více)
Volný prostor na pevném disku		
Instalace vyžaduje 200 MB volného prostoru
Rozlišení monitoru
1024 × 768 pixelů (doporučeno 1280 × 1024 pixelů nebo více) s 		 1024 × 768 pixelů nebo více (doporučeno 1280 × 1024 pixelů nebo více);
16bitovými barvami nebo lepšími (doporučeny 32bitové barvy)		 64 000 barev nebo více (doporučeno 16,7 milionů barev nebo více)
Ostatní		
• Jednotka CD-ROM pro instalaci
		
• Připojení k Internetu pro využití služby Nikon Message Center 2
		
• Kvalitní paměťové karty s testovanou funkčností pro import a export předvoleb pro optimalizaci snímků
		
Další informace o systémových požadavcích a kompatibilitě viz návod k obsluze.
OS

14
Monochromatické

Krajina

15

* Podporovány jsou 32- a 64bitové verze. Pod 64bitovými verzemi operačních systémů však pracuje software jako 32bitová aplikace.
** Podporovány jsou pouze 32bitové verze operačních systémů Windows XP.

PŘEHLED SYSTÉMU
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

Standardní

Blesk
SB-910

Okulárový adaptér DK-22

Neutrální

Multifunkční Battery Pack MB-D11
Speciální Battery Pack MB-D11 zaručuje
dlouhý provoz na baterie. Umožňuje pořídit
až 2100 snímků*. Nabízí tlačítko spouště,
příkazové voliče a multifunkční volič pro
fotografování na výšku. Rovněž vede
k lepšímu vyvážení fotoaparátu při použití
dlouhých teleobjektivů.
*Při použití dvou baterií EN-EL15
(jedné ve fotoaparátu a jedné
v MB-D11); založeno na
standardech CIPA.

Zařízení GPS GP-1
Po připojení zařízení GP-1 k fotoaparátu lze
zaznamenávat informace o poloze, jako jsou
zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška
a čas UTC do dat EXIF snímků. Zařízení
GP-1 také automaticky koriguje nastavení
vestavěných hodin fotoaparátu. Zařízení lze
nasadit do sáněk pro příslušenství nebo na
řemínek fotoaparátu.

Blesk
SB-400

Úhlový
hledáček DR-6

Gumová očnice
DK-21*

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELEVIZORU

Televizor**

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DIGISCOPING

Kabel HDMI**

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

Adaptér Fieldscope FSA-L1 pro
digitální jednooké zrcadlovky

A/V kabel EG-D2*

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM
Jednotka GPS
GP-1

Kabelová spoušť
MC-DC2

Dálkové ovládání
ML-L3

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

Rychlonabíječka MH-25*

Paměťové karty SD**

POUZDRO

USB kabel UC-E4*

Konektor pro připojení síťového
zdroje EP-5B

Capture NX 2

BEZDRÁTOVÉ SÍŤOVÉ ROZHRANÍ
Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL3e

MIKROFON
Stereofonní mikrofon
ME-1
Síťový zdroj EH-5b

Počítač**

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet SD*

Polotuhé pouzdro
CF-DC3

Multifunkční
Battery Pack
MB-D11

[Po úpravě]

TTL kabel
SC-28, 29

Krytka okuláru DK-5*

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL15*

Barevná skica [Před úpravou]

Sada makroblesků
Speedlight
Commander Kit
R1C1

Blesk
SB-700

Zvětšující okulár
DK-21M

Zabudované retušovací funkce
Menu retušování fotoaparátu obsahuje
rozsáhlou nabídku retušovacích funkcí.
Vyrovnání horizontu, nastavení barev nebo
výkonné zábavné efekty – vše pro dosažení
maximální kvality snímků bez použití
počítače. Fotoaparát vytvoří kopii snímku
s aplikovaným požadovaným efektem
a ponechá původní snímek nedotčený.
K dispozici jsou i funkce pro úpravu videosekvencí, které umožňují střih videosekvencí a extrahování statických snímků.

Blesky Nikon
SB-910/700/400

Rameno
SK-6/6A

Vysoce výkonný
Battery Pack SD-9

Hledáčková
lupa DG-2

Živé

OBJEKTIVY NIKKOR®

BLESKY

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

USB kabel
UC-E4*

Síťový zdroj
EH-6a/EH-6b

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Bezdrátové síťové rozhraní WT-4A/B/C/D/E

*Dodávané příslušenství

**Nejedná se o produkty společnosti Nikon

Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D7000
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Systém redukce prachu

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Ekvivalentní objektivu s cca 1,5násobkem ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (formát Nikon DX)
16,2 milionů
CMOS, 23,6 x 15,6 mm; celkový počet pixelů: 16,9 milionů
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje
volitelný software Capture NX 2)
Velikost obrazu (v pixelech) 4928 × 3264 [L], 3696 × 2448 [M], 2464 × 1632 [S]
Formát souborů
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezztrátově komprimované nebo komprimované
• JPEG: Standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí Jemný (cca 1:4), Normální
(cca 1:8) a Základní (cca 1:16) a možností preference jednotné velikosti souboru
([Priorita velikosti]) nebo optimální kvality ([Optimální kvalita])
• NEF (RAW) + JPEG: Záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
Předvolby Picture Control Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét
a Krajina s možností modifikace parametrů; možnost uložení uživatelských předvoleb
Paměťová média
Paměťové karty SD (Secure Digital), podpora standardů SDHC a SDXC
Dva sloty pro
Slot 2 lze použít jako záložní nebo doplňkový slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému
paměťové karty
ukládání snímků ve formátech NEF (RAW)) a JPEG; snímky lze kopírovat mezi paměťovými kartami
v obou slotech
Systém souborů
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Hledáček
Pevně vestavěný pentagonální hranol
Zorné pole
Cca 100 % obrazu vertikálně a horizontálně
Zvětšení
Cca 0,94× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, –1 m -1)
Předsunutí výstupní
19,5 mm (–1 m -1)
pupily okuláru
Dioptrická korekce
–3 až +1 m -1
Zaostřovací matnice
Čistá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark II s indikací zaostřovacích polí a možností zobrazení
pomocné mřížky
Zrcadlo
Automaticky vratné
Kontrola hloubky
Stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti se objektiv zacloní na hodnotu clony
ostrosti
předvolenou uživatelem (režimy A a M) nebo nastavenou fotoaparátem (ostatní režimy)
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
• AF DX NIKKOR: podpora všech funkcí • AF NIKKOR typu G nebo D: podpora všech funkcí (objektivy
Kompatibilní objektivy
PC Micro-NIKKOR nepodporují některé funkce); objektivy IX NIKKOR nelze použít • Ostatní objektivy
AF NIKKOR: podpora všech funkcí kromě měření expozice 3D Color Matrix II; objektivy pro F3 AF
nelze použít • AI-P NIKKOR: podpora všech funkcí kromě měření expozice 3D Color Matrix II
• Objektivy NIKKOR bez CPU: lze použít v expozičních režimech A a M; měření expozice Color Matrix
a indikace hodnoty clony jsou k dispozici po zadání dat použitého objektivu (pouze objektivy AI);
elektronický dálkoměr pracuje při světelnosti f/5,6 nebo vyšší
Závěrka
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Časy závěrky
1/8000 s až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; bulb (B), time (T) (vyžaduje volitelné bezdrátové
dálkové ovládání ML-L3), X250
Synchronizační čas pro
X = 1/250 s; možnost synchronizace při časech závěrky 1/320 s a delších (při použití časů
práci s bleskem
závěrky v rozmezí 1/320 s až 1/250 s klesá dosah blesku)
Snímací režimy
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice),
(samospoušť),
(dálkové ovládání), MUP (předsklopení zrcadla)
Snímací frekvence
Cca 1 až 5 obr./s (CL), resp. cca 6 obr./s (CH) (podle standardů CIPA)
Samospoušť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
Režimy dálkového ovládání Dálkové ovládání se zpožděním, dálkové ovládání s rychlou reakcí, dálkové předsklopení zrcadla
Měření expozice
TTL měření expozice pomocí 2016pixelového RGB snímače
Režimy měření expozice • Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D), Color Matrix II (ostatní objektivy
s CPU) a 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 kruhové plošky lze volitelně 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: Měření je orientováno do kruhové plošky
o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazu) v místě vybraného zaostřovacího pole (při použití objektivu bez
CPU – v místě centrálního zaostřovacího pole)
Rozsah měření expozice • Měření Matrix a Integrální měření se zdůrazněným středem: EV 0 až EV 20 • Bodové měření: EV 2
až EV 20 (ISO 100; objektiv f/1,4 , 20 °C)
Propojení expozimetru
Kombinované CPU a AI
Expoziční režimy
Plně automatické režimy (Auto, Auto [vypnutý blesk]), Motivové programy (Portrét, Krajina, Děti,
Sporty, Makro, Noční portrét, Noční krajina, Párty/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Úsvit/soumrak,
Portrét zvířat, Světlo svíčky, Květy, Podzimní barvy, Jídlo, Silueta, High-key a Low-key), Programová
automatika s flexibilním programem (P), Clonová automatika (S), Časová automatika (A), Manuální
expoziční režim (M), U1 (uživatelské nastavení 1), U2 (uživatelské nastavení 2)
Korekce expozice
–5 až +5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Expoziční bracketing
2 až 3 snímky v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1 nebo 2 EV
Expoziční paměť
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
ISO 100 až ISO 6400 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3 , 0,5 , 0,7, 1 a 2 EV
Citlivost ISO
(ekvivalent ISO 25 600) nad ISO 6400; možnost automatické regulace citlivosti (doporučený expoziční index)
Funkce Active D-Lighting Volitelná nastavení Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Bracketing ADL
2 snímky exponované s využitím zvoleného nastavení funkce ADL pro jeden snímek, nebo 3 snímky s
využitím předvolených hodnot pro všechny snímky
Autofokus
AF modul Nikon Multi-CAM 4800DX s TTL fázovou detekcí, možností jemného doladění zaostření, 39
zaostřovacími poli (včetně 9 křížových snímačů) a pomocným světlem AF (pracovní rozsah cca 0,5 až 3 m)
Pracovní rozsah
–1 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostřovací režimy
• Autofokus (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Kontinuální zaostřování (AF-C); Automatická volba
režimu AF-S/AF-C (AF-A); Automatická aktivace prediktivního zaostřování v závislosti na stavu
fotografovaného objektu • Manuální zaostřování (M):
Lze použít elektronický dálkoměr
Zaostřovací pole
Lze volit z 39 nebo 11 zaostřovacích polí
Režimy činnosti
Jednotlivá zaostřovací pole, Dynamická volba zaostřovacích polí (9-, 21- nebo 39 polí), 3D
zaostřovacích polí
sledování objektu, Automatická volba zaostřovacích polí
Blokování zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (Jednorázové
zaostření) nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
• i, k, p , n, o , s , w : Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do pracovní
Vestavěný blesk
polohy • Režimy P, S, A, M, 0 : Manuální vyklopení do pracovní polohy pomocí tlačítka
Směrné číslo
Cca 12/39, 12/39 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)

Řízení záblesku

Režimy synchronizace
blesku

Korekce zábleskové
expozice
Zábleskový bracketing
Indikace připravenosti
k záblesku
Sáňky pro upevnění
příslušenství
Systém kreativního
osvětlení Nikon (CLS)

Synchronizační konektor
Vyvážení bílé barvy

Zaostřovací režimy
v režimu živého náhledu
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Autofokus

• TTL: i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk a standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky pomocí 2016pixelového RGB snímače v kombinaci s vestavěným bleskem a blesky SB910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400 (i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk je k dispozici v
kombinaci s měřením Matrix a integrálním měřením se zdůrazněným středem) • Auto aperture (AA):
K dispozici s bleskem SB-910, SB-900/800 a objektivy s CPU • Automatický zábleskový režim (A): S
podporovanými blesky včetně blesků SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 a SB-22S • Manuální
zábleskový režim s prioritou vzdálenosti: K dispozici s blesky SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700
• i, k, p , n, s , w : Automatická aktivace blesku, Automatická aktivace blesku s redukcí
efektu červených očí, Trvale vypnutý blesk; při použití volitelných externích blesků je k dispozici
režim Trvale zapnutý blesk a Redukce efektu červených očí • o : Automatická aktivace blesku
a Synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky, Automatická aktivace blesku s redukcí efektu
červených očí a synchronizací s dlouhými časy závěrky, Trvale vypnutý blesk; při použití volitelných
externích blesků je k dispozici Synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky a Synchronizace blesku
s dlouhými časy závěrky a redukcí efektu červených očí •l , m , r, , u, v , x, y, z, 1, 2 ,
3 : V kombinaci s volitelnými externími blesky je k dispozici Trvale zapnutý blesk a Redukce efektu
červených očí • 0 : Trvale zapnutý blesk • P, A: Trvale zapnutý blesk, Synchronizace blesku
s dlouhými časy závěrky, Redukce efektu červených očí, Synchronizace blesku s dlouhými časy
závěrky a redukcí efektu červených očí, Synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky
a synchronizace s dlouhými časy závěrky • S, M: Trvale zapnutý blesk, Redukce efektu červených
očí, Synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky
–3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
2 až 3 snímky v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1 nebo 2 EV
Svítí po plném nabití vestavěného blesku a blesků SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400,
SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX; bliká 3 s po expozici snímku s vyzářením záblesku na plný výkon
Standardní sáňky ISO 518 se středovým kontaktem, datovými kontakty a bezpečnostním
systémem Safety Lock
Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení v kombinaci s vestavěným bleskem, bleskem SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 nebo řídicí jednotkou SU-800 jako hlavním bleskem (Master) a blesky
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-R200 jako dálkově ovládanými blesky (Remote);
automatická vysoce rychlá FP synchronizace a modelovací osvětlení se všemi blesky systému CLS
kromě blesku SB-400; podpora přenosu hodnoty barevné teploty záblesku do těla fotoaparátu a
podpora blokování zábleskové expozice (FV lock) u všech blesků systému CLS
Adaptér AS-15 se standardním synchronizačním konektorem PC pro připojení blesků kabelem (volitelné
příslušenství)
Automaticky (2 typy), Žárovkové světlo, Zářivkové světlo (7 typů), Přímé sluneční světlo, Blesk,
Zataženo, Stín, Manuální nastavení (možnost uložení až 5 hodnot), Volba barevné teploty (2 500 K až
10 000 K); možnost jemného vyvážení bílé barvy u všech dostupných předvoleb; bracketing vyvážení
bílé barvy: 2 až 3 snímky v krocích po 1, 2 nebo 3
• Autofokus (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Nepřetržité zaostřování (AF-F); Manuální
zaostřování (M)
Zaostřování s detekcí tváří, Velkoplošná zaostřovací pole, Standardní zaostřovací pole,
Sledování objektu
Autofokus s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití režimu Zaostřování s
detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření automaticky)
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače

Měření expozice
v režimu videosekvencí
Režimy měření expozice Matrix
Velikost obrazu (v pixelech) [NTSC] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) obr./s • 1280 × 720 (30p); 30 (29,97) obr./s
a snímací frekvence
• 1280 × 720 (24p); 24 (23,976) obr./s • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) obr./s
[PAL] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) obr./s • 1280 × 720 (25p); 25 obr./s • 1280 × 720 (24p); 24
(23,976) obr./s • 640 × 424 (25p); 25 obr./s
Volitelná normální a vysoká kvalita
Max. délka videosekvence Cca 20 minut
Formát souborů
MOV
Komprese videa
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Formát záznamu zvuku
Lineární PCM
Záznam zvuku
Vestavěným monofonním nebo externím stereofonním mikrofonem; regulace citlivosti
Monitor
7,5 cm (3“) nízkoteplotní TFT LCD monitor z polymorfního křemíku; cca 921 000 pixelů (VGA); široký
pozorovací úhel 170°; zobrazení 100 % obrazového pole; regulace jasu
Přehrávání
Jednotlivé snímky a stránky náhledů (4, 9 nebo 72 snímků, režim kalendáře), zvětšení výřezu snímku,
přehrávání videosekvencí, prezentace, indikace nejvyšších jasů, zobrazení histogramu, automatické
otáčení snímků a textové komentáře ke snímkům (v délce max. 36 znaků)
Rozhraní USB
Hi–Speed USB
Videovýstup
Volitelně NTSC a PAL; snímky lze zobrazovat na externím zařízení při zapnutém monitoru fotoaparátu
Výstup HDMI
Minikonektor HDMI typu C; po zapojení kabelu HDMI se vypne monitor fotoaparátu
Konektor pro připojení
Kabelová spoušť MC-DC2 (dostupná samostatně), zařízení GPS GP-1 (dostupné samostatně)
příslušenství
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini jack (3,5 mm)
Podporované jazyky
Arabština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština,
francouzština, němčina, indonézština, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština,
ruština, španělština, švédština, thajština, turečtina
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15
Battery Pack
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D11 napájený jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií ENEL15, resp. šesti alkalickými (R6), Ni-MH nebo lithiovými tužkovými bateriemi AA
Síťový zdroj
Síťový zdroj EH-5a/EH-5b (vyžaduje volitelný konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B [dostupný
samostatně])
Stativový závit
1/4“ (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Cca 132 × 105 × 77 mm
Hmotnost
Cca 780 g s baterií a paměťovou kartou, ale bez krytky těla; cca 690 g (pouze tělo fotoaparátu);
Provozní podmínky
Teplota: 0-40 °C; Relativní vlhkost: pod 85 % (bez kondenzace)
Dodávané příslušenství
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15, nabíječka baterií MH-25, krytka okuláru hledáčku DK-5,
(může se lišit v závislosti na gumová očnice DK-21, USB kabel UC-E4, A/V kabel EG-D2, popruh AN-DC1, krytka monitoru BM-11,
zemi nebo regionu prodeje) krytka těla BF-1B, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1, disk CD–ROM se softwarem View NX 2
• Microsoft, Windows a Windows 7 jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation
v USA a dalších zemích. • Macintosh a QuickTime jsou obchodní značky resp. registrované obchodní značky společnosti Apple Inc.
v USA a dalších zemích. • Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní značky společnosti SD Card Association. • PictBridge je obchodní
značka. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky
společnosti HDMI Licensing LLC. • Názvy produktů a značek jsou obchodní značky, resp. registrované obchodní značky příslušných
vlastník. • Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech znázorněné v této brožuře jsou simulované. • Autorem všech vzorových
snímků je ©Chase Jarvis.
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