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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR • Kvalita obrazu: JPEG Jemný (8bitový soubor) • Expozice: Režim [M], 1/60 s, f/5 • Vyvážení bílé barvy: Žárovkové světlo • Citlivost ISO: ISO 6 400 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8G ED • Kvalita obrazu: JPEG Jemný (8bitový soubor) • Expozice: Režim [M], 1/200 s, f/2,2 • Vyvážení bílé barvy: Žárovkové světlo • Citlivost ISO: ISO 6 400 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/100 s, f/2,8 • Vyvážení bílé barvy: Žárovkové světlo • Citlivost ISO: ISO 6 400 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/400 s, f/7,1 • Vyvážení bílé barvy: Zataženo • Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Upravená předvolba Ploché ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8G ED • Kvalita obrazu: JPEG Jemný (8bitový soubor) • Expozice: Režim [M], 1/20 s, f/2 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO: ISO 6 400 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/1 000 s, f/5 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 1 600 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Andrew Hancock

Váš svět. Nekonečná inspirace.
Náruživí fotografové a vyznavači videa nikdy nepřestávají posouvat hranice svých
možností. Perfektně zpracovaná digitální jednooká zrcadlovka D7200 formátu
DX nejvyšší úrovně dále umocní vaši inspiraci. Nový AF modul fotoaparátu vám
poskytne posílený výkon pro přesné zachycení objektu a rozšířená kapacita
vyrovnávací paměti zvýší počet snímků, které lze pořídit v jedné sérii při použití
sériového snímání. Vestavěné připojení Wi-Fi® vám umožní ihned snadno sdílet
pořízené snímky, zatímco nový systém zpracování obrazu EXPEED 4 zaručí jejich
perfektní kvalitu a nízkou úroveň šumu i za nízké hladiny osvětlení. Rovněž můžete
využívat výhod široké nabídky funkcí pro záznam Full HD videosekvencí.
Fotoaparát D7200 tak nabízí v kombinaci s objektivy NIKKOR a blesky
Speedlight kompaktní, odolný a všestranný fotografický systém.
Fotografujte aktivně. Tvořte.
Jedinou hranicí je nyní jen vaše vlastní představivost.
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Váš svět. Ostře, zblízka, ve zlomcích sekund.
-3 EV
Nový 51bodový systém automatického zaostřování se zlepšenou výkonností i za nízké
hladiny osvětlení

Nový pokročilý AF modul Multi-CAM 3500 II
profesionální úrovně fotoaparátu D7200 nabízí
fenomenální přesnost. Vynikající pracovní rozsah
začínající hodnotou jasu –3 EV (ISO 100, 20 ºC)
zaručuje optimální výkonnost za nízké hladiny osvětlení.
51 zaostřovacích polí pokrývá velkou část obrazového
pole formátu DX a celé obrazové pole při použití režimu
výřezu 1,3×. 15 křížových snímačů uprostřed
Pracovní rozsah automatického zaostřování od –3 EV
Pracovní rozsah automatického zaostřování od –2 EV
obrazového pole zaručuje přesné zachycení objektu
nebo menšího jasu (více než –3 EV)
a prostřední zaostřovací pole je kompatibilní se
světelností f/8 pro možnost zaostřování i v kombinaci s telekonvertory. Vynikající výkonnost systému
automatického zaostřování, široké pokrytí obrazového pole zaostřovacími poli a kompatibilita
s rozsáhlou řadou objektivů umožňuje snáze zachytit s perfektní ostrostí různé motivy od slabě
osvětlených interiérů po sportovní výjevy nebo zvířata v přírodě.
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100 snímků
Sériové snímání umožňující pořídit až 100 snímků (JPEG Jemný/Velký [L]) při frekvenci
6 sn./s

Zachyťte každou akci jako nikdy předtím. Rychlé zpracování obrazu systému EXPEED 4 a zvětšená
vyrovnávací paměť umožňují fotoaparátu D7200 pokračovat ve fotografování v režimu sériového
snímání po delší dobu. Fotoaparát je schopen pořídit 100 snímků*1 frekvencí 6 sn./s*2 při použití
velikosti obrazu JPEG Jemný/Velký (L) a až 27 snímků při použití formátu RAW. Pro dosažení ještě
vyšší rychlosti umožňuje fotoaparát pracovat
frekvencí až cca 7 sn./s*2 v režimu výřezu
1,3×. A díky mechanismu vyvažování zrcadla
fotoaparátu si můžete užívat stabilní obraz
v hledáčku i během sériového snímání rychle
se pohybujících objektů.

Obrazové pole formátu DX

Obrazové pole formátu 1,3×

Váš svět. Čistý a brilantní i za nízké hladiny osvětlení.
ISO 100–25 600

Standardní rozsah citlivostí ISO až do hodnoty 25 600 s vynikající kvalitou
obrazu díky systému zpracování obrazu EXPEED 4
Výhody nového systému zpracování obrazu EXPEED 4 se jasně projevují za nízké hladiny osvětlení.
Pokročilé technologie tohoto systému zvyšují nejvyšší hodnotu standardního rozsahu citlivostí
fotoaparátu D7200 na ISO 25 600, což je hodnota o plné 2 EV vyšší než u předchozího modelu.
Systém EXPEED 4 pomáhá kromě redukce šumu rovněž uchovávat ostrost a struktury obrazu při
relativně vysokých citlivostech ISO. Fotografové tak mají větší prostor pro použití optimálního času
závěrky a eliminaci rozmazání objektu například při fotografování pohyblivých objektů za slabého
denního světla. Rovněž vyznavači videa mohou pořizovat čistou a brilantní stopáž například nočních
ulic bez nutnosti použití doplňkového osvětlení.

EXPEED 4

Působivé snímky přímo z fotoaparátu
Pokud chcete zažít působivý potenciál fotoaparátu D7200,
stačí jen podívat se na kvalitu snímků zpracovaných ve
fotoaparátu. Díky přesnému automatickému vyvážení
bílé barvy a reprodukci barev systému EXPEED 4 je čistá
obloha reprodukována s věrnými odstíny modré barvy
a portréty obsahují čisté a přirozeně působící odstíny pleti – zejména při použití
předvolby Picture Control Standardní. Snímky se díky ostrým, výkonným
objektivům NIKKOR a 24,2 milionu pixelů obrazového snímače formátu DX
fotoaparátu, který je speciálně konstruován bez optického antialiasingového filtru,
vyznačují vysokou brilancí a trojrozměrným vzhledem.
Poznámka: Značka Nikon a logo EXPEED nejsou v praxi tisknuty.

*1 Přibližný počet snímků, které lze uložit na 16GB paměťovou
kartu SDHC SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I při
citlivosti ISO 100. Kapacita vyrovnávací paměti se mění
v závislosti na zaznamenávané scéně.
*2 Podle směrnic CIPA.
Poznámka: Maximální snímací frekvence v režimu živého
náhledu je 3,7 sn./s.
Odstíny pleti jsou čisté a přirozené přímo z fotoaparátu.

Kvalita obrazu

Kapacita vyrovnávací paměti: obrazové pole formátu DX (24 × 16)

JPEG Jemný, Velký (L)
NEF (RAW), bezeztrátově komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), bezeztrátově komprimované, 14 bitů

100
27
18

ISO 12 800

Obloha je reprodukována s věrnými odstíny modré barvy.
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Váš svět. Jemné rozdíly vzhledu pod vaší kontrolou.
Systém Picture Control s novou předvolbou Ploché

Standardní

Upravená předvolba Ploché

Exkluzivní systém dotváření vzhledu snímků Nikon je u fotoaparátu D7200 ještě
výkonnější. Systém nabízí novou úroveň přizpůsobitelnosti a tvůrčí kontroly
uživatelům, kteří usilují o vzhled snímků ve vlastním stylu. Nově přidaná
předvolba Ploché zachovává větší množství informací ve světlech a stínech
v porovnání s ostatními předvolbami. I v případě přizpůsobení parametrů této
předvolby Picture Control je zde menší riziko ztráty kresby ve světlech a stínech
či sytosti barev a výsledné snímky mají vynikající barevnou gradaci a kontrast. To je výhodou v případech, kdy
chcete zdůraznit zdravé odstíny pleti, získat jemně detailní odstíny zelené u snímků krajiny nebo odhalit detaily
ve světlech u květů. V případě videosekvencí jsou bohatá data zprostředkovaná předvolbou Ploché užitečná
při barevných korekcích, kde zaručují menší riziko přesycení barev a ztráty kresby ve světlech nebo stínech.

Nový parametr Zřetelnost a jemnější kontrola nad výsledným vzhledem snímků

Nastavení parametru Zřetelnost na −5 zajistí jemnější vzhled pleti

Váš svět. Osvětlený tvůrčím způsobem.
Inteligentní vestavěný blesk s funkcí řídicí jednotky a provozem
v magickém režimu i-TTL

Kompaktní a lehký blesk SB-500 s výkonným LED světlem (volitelné
příslušenství)

Fotoaparát D7200 je vybaven vestavěným výklopným bleskem
se směrným číslem přibližně 12 (m, ISO 100, 20 °C). Blesk
poskytuje díky inteligentnímu řízení záblesku i-TTL přesně
dávkované množství světla pro dosažení optimálně vyváženého
doplňkového záblesku v případech, kdy jsou objekty tmavší
než jejich okolí. Funkce řídicí jednotky umožňuje vestavěnému
blesku bezdrátově spouštět a ovládat až dvě skupiny vzdálených
blesků (volitelné příslušenství) přímo z fotoaparátu.

Nový blesk SB-500 je kompaktní a lehký blesk s množstvím funkcí CLS a napájením pomocí
pouhých dvou tužkových baterií R6/AA. Blesk nabízí směrné číslo 24 (m, ISO 100, 23 °C)
a je vybaven vyklápěním hlavy blesku směrem nahoru v úhlu až 90° a vodorovným otáčením
hlavy blesku v úhlu 180° pro snadné odražení světla záblesku o strop nebo stěny místnosti.
Barevná teplota nově zabudovaného LED světla (s třemi volitelnými úrovněmi výkonu) je
blízká slunečnímu světlu a LED světlo lze proto používat jako externí světelný zdroj pro
statické snímky i videosekvence.

Vestavěný blesk fotoaparátu D7200 může bezdrátově
ovládat až dvě skupiny vzdálených blesků.

SB-500

Nastavení parametru Zřetelnost na +3 odhalí struktury tváře

Pokud výchozí nastavení předvoleb Picture Control fotoaparátu poskytuje
snímky se vzhledem, který je blízký vámi požadovanému vzhledu, ale zcela
přesně mu neodpovídá, nemusíte mít obavy. Prostřednictvím menu Picture
Control fotoaparátu D7200 můžete přizpůsobit jednotlivé parametry, jako je
kontrast nebo sytost, v krocích po 0,25*. Rovněž můžete využít nový parametr
Zřetelnost pro zesílení nebo zeslabení brilance objektů na statických snímcích,
vše při zachování vámi požadované úrovně detailů a sytosti barev. Je-li třeba detailnější přizpůsobení snímků,
umožní vám software Picture Control Utility 2 (k dispozici zdarma ke stažení) zcela podrobné nastavení pomocí
tonálních křivek a posuvníků za současné kontroly výsledků změn na velkém
monitoru počítače. Přizpůsobené předvolby Picture Control lze uložit jako
uživatelské předvolby Picture Control a stáhnout do fotoaparátu D7200
prostřednictvím paměťové karty SD. Takto můžete využívat přizpůsobená
nastavení při pořizování statických snímků a videosekvencí nebo je aplikovat
na snímky RAW (NEF) zpracovávané pomocí softwaru Capture NX-D.
*Kromě parametru Rychlé nastavení a filtrových efektů.
Software Picture Control Utility 2

Software Capture NX-D pro vyvolávání souborů NEF (RAW) (zdarma ke stažení)

Nový prohlížeč ViewNX-i pro statické snímky a videosekvence (zdarma ke stažení)

Software Capture NX-D je ideálním nástrojem pro vaše data RAW (NEF).
Nabízí výběr klíčových editačních funkcí, jako je úprava vyvážení bílé
barvy, korekce vad zobrazení objektivu a doostřování pomocí neostré
masky. Jednoduché rozhraní umožňuje pozorovat účinky každé změny ve
srovnávacím zobrazení a seskupovat upřednostňované kontrolní panely
pro maximální efektivitu práce.

Software ViewNX-i slouží jako praktický prostředek k prohlížení snímků
JPEG, RAW a souborů videosekvencí, resp. k jejich dalšímu využití ve
spolupráci s ostatními softwarovými aplikacemi Nikon. Pokud chcete
své snímky sdílet, software zjednodušuje proces jejich přenosu na
různá sociální média. A po aktivaci dodávaného softwaru ViewNX-Movie
Editor můžete provádět rovněž jednoduché editace videosekvencí.

Vyvažovaný doplňkový záblesk za soumraku

Systém kreativního osvětlení Nikon pro osvětlení studiové kvality
Přidáním jednoho nebo dvou blesků Nikon Speedlight do fotobrašny získáte výkon dostatečný pro snadné
vytváření působivých světelných efektů. Fotoaparát D7200 nabízí díky systému kreativního osvětlení Nikon
(CLS) různé osvětlovací funkce včetně pokrokového
bezdrátového osvětlení a automatické vysoce
rychlé FP synchronizace blesku. Tyto funkce jsou
užitečné za jasného denního světla v případech, když
potřebujete zmrazit akce s rychlými pohyby nebo
osvětlit portrétovaný objekt v protisvětle na měkce
rozostřeném pozadí.

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku pro zmrazení akcí s rychlými pohyby

Poznámka: Dosah pomocného světla AF se může v závislosti na
snímacích podmínkách snižovat.
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku pro malou
hloubku ostrosti
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Váš svět. Viděný jinýma očima.
AF-S NIKKOR
20 mm f/1,8G ED

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

Tento světelný objektiv je
ideální pro získání překrásné
reprodukce neostrých míst
obrazu nebo pro fotografování
za nízké hladiny osvětlení.
Obsahuje nejmodernější
optické technologie pro
získání vysokého rozlišení
a vynikající reprodukci bodových
zdrojů světla za současné
minimalizace projevů barevné
vady. Antireflexní
vrstvy Nano Crystal
Coat objektivu potlačují
reflexy a závoj.

Tento objektiv s nejkratší
zaostřitelnou vzdáleností
0,286 m poskytuje vynikající
ostrost a perfektní reprodukci
neostrých míst obrazu u objektů
v makrorozsahu, portrétů, snímků
přírody a dalších motivů. Systém
redukce vibrací (VR) nabízí pro
stabilnější fotografování z ruky
účinnost ekvivalentní použití
o 3 EV* kratšího času závěrky.

AF-S DX NIKKOR
10–24 mm f/3,5–4,5G ED

AF-S NIKKOR
70–200 mm f/4G ED VR

Pokrytí extrémně širokoúhlých
ohniskových vzdáleností tímto
objektivem je ideální pro
stísněné interiéry, architekturu,
krajinu a další motivy, u kterých
chcete dosáhnout dramatických
perspektiv. Možnosti tvůrčího
nasazení objektivu rozšiřuje
nejkratší zaostřitelná vzdálenost
0,24 m a malé geometrické
zkreslení.

Tento kompaktní a lehký
teleobjektiv se zoomem dosahuje
neuvěřitelné ostrosti snímků
a nabízí rychlé automatické
zaostřování v širokém rozmezí
snímacích podmínek. Antireflexní
vrstvy Nano Crystal Coat objektivu
účinně potlačují výskyt reflexů
a závoje, zatímco redukce vibrací
(VR) nabízí ekvivalent použití
o 4 EV* kratšího času závěrky.
Další výhodou objektivu je možnost
fotografovat již ze
vzdálenosti 1 m.
*Podle standardů CIPA.

Nový objektiv AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR s kompaktními rozměry a nízkou hmotností
Objektiv AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR je lehký 300mm teleobjektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a automatickým zaostřováním, který lze snadno používat bez jednonohého nebo
standardního třínohého stativu. Objektiv využívá pokročilou optickou technologii s optickým členem PF (fázový Fresnelův optický člen)*1, který zaručuje výjimečně malou a lehkou konstrukci
objektivu a nabízí perfektní korekci barevné vady pro ostré a brilantní snímky. Objektiv je vybaven rovněž redukcí vibrací s účinností ekvivalentní 4,5 EV*2 pro statické objekty v režimu
NORMAL (NORMÁLNÍ) a nabízí rovněž režim redukce vibrací SPORT pro případy fotografování akcí s rychlými pohyby.
*1 Vzhledem k charakteristikám optického členu PF využívajícího ohyb světla může v závislosti na snímacích podmínkách docházet k výskytu kruhově tvarovaného barevného závoje.
Tento jev lze minimalizovat pomocí funkce „PF Flare Control“ („Korekce závoje PF“) v softwaru Capture NX-D. (Stáhněte si a používejte nejnovější verzi softwaru.)
*2 Podle standardů CIPA.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR • Kvalita obrazu: JPEG Jemný (8bitový soubor) • Expozice: Režim [M], 1/8 000 s, f/5 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 2 • Citlivost ISO: ISO 1 250 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Andrew Hancock

Menší rozměry a nižší
hmotnost než u běžného objektivu
AF-S NIKKOR 300 mm f/4D IF-ED
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Váš svět. V plynulém pohybu, ze tmy do světla.
Vestavěné časosběrné snímání s plynulejšími expozičními přechody
Experimentujte s novými formami tvůrčího vyjádření. Nikon
D7200 umožňuje jako první fotoaparát formátu DX vytvářet
krásné časosběrné videosekvence přímo ve fotoaparátu.
Díky exkluzivní funkci vyrovnání expozice Nikon je získaná
stopáž prosta jakéhokoli rušivého blikání. Můžete snadno
pořizovat dlouhé sekvence a komfortně využívat režim A –
i v případě velkých změn jasu, jakou představuje například
přechod mezi světlem a tmou při východu nebo západu slunce. Vyrovnání expozice je k dispozici
rovněž pro intervalové snímání, pomocí kterého lze nyní pořídit až 9 999 snímků a získat stopáž
s vysokým rozlišením. To znamená, že můžete při transformaci snímků na Full HD videosekvence
snadno přidávat efekty panorámování a zoomování.

Full HD videosekvence pro různé snímací scénáře
Funkce videa fotoaparátu D7200 poskytuje výjimečnou
všestrannost pro splnění potřeb multimediálních uživatelů.
Fotoaparát D7200 nabízí tvůrcům videa možnost
zaznamenávat Full HD videosekvence ve dvou různých
formátech: založených na formátech DX a 1,3×. Druhý
z uvedených formátů umožňuje zachytit vzdálené objekty
Formát založený
Formát založený na
ve větších rozměrech a rovněž zaznamenávat ve formátu
na formátu DX
formátu 1,3×
1 080/60p pro dosažení větší plynulosti stopáže. Systém zpracování obrazu EXPEED 4 vykazuje
vynikající kvalitu obrazu v celém rozsahu citlivostí ISO 100 až 25 600 a snižuje tak potřebu použití
doplňkového osvětlení. A pokud uvažujete o barevných korekcích, je ideální nová předvolba Picture
Control Ploché, která uchovává detaily ve světlech a stínech, poskytuje bohatou gradaci a barvy
a snižuje riziko přesycení i po provedení barevných korekcí. Pro dosažení maximální kvality souborů je
možné rovněž přenášet nekomprimované video přímo na externí rekordér pomocí
volitelného kabelu HDMI HC-E1 během současného záznamu na paměťovou
kartu SD fotoaparátu.

Automatická regulace citlivosti ISO pro záznam s použitím pevných hodnot
času závěrky a clony v režimu M
Zachování správné expozice videosekvencí je v případech, kdy musí fotoaparát panorámovat nebo
se přemisťovat mezi oblastmi s různým jasem, náročné. Ale systém automatické regulace citlivosti
ISO fotoaparátu D7200 to zvládá bez problémů. Pokud například filmujete objekt běžící z tmavé
chodby do poledního slunce v rámci jediné sekvence, pomáhá automatická regulace citlivosti ISO
uchovat správnou expozici s fixními hodnotami času závěrky a clony podle světelných přechodů.

Samostatné menu videosekvencí pro efektivnější práci
Multimediální tvůrci ocení nové samostatné menu
videosekvencí fotoaparátu D7200, které shromažďuje vámi
nejčastěji používané funkce pro videosekvence na jednom
místě. Rovněž můžete přiřadit nastavení jako vyvážení bílé
barvy nebo předvolbu Picture Control nezávisle na nastavení
používaném pro statické snímky a dosáhnout tak vyšší
efektivity při práci.
Indikace nejvyšších jasů jako pomůcka pro zamezení ztráty kresby ve
světlech
Aby se zajistilo dosažení nejlepších možných výsledků při
záznamu videosekvencí, obsahuje fotoaparát D7200 praktickou
funkci „Zebra“, která indikuje oblasti nejvyšších jasů s rizikem
přeexpozice. Tuto funkci lze rychle vyvolat pomocí tlačítka “P”
fotoaparátu a rovněž lze zamezit zaznamenání zobrazovaného
vzoru „Zebra“ při výstupu signálu na externí rekordér HDMI.

Ovládání zvuku na úrovni Hi-Fi pro
monitorování a úpravy nastavení úrovně
zvuku během záznamu
Fotoaparát D7200 je vybaven vestavěným
stereofonním mikrofonem s možností
nastavení úrovně citlivosti během
záznamu videosekvence za současného
monitorování zvuku prostřednictvím
sluchátek připojených k fotoaparátu. Rovněž můžete nastavit rozsah zaznamenávaných frekvencí
v závislosti na zdroji zaznamenávaného zvuku a v kombinaci s vestavěným mikrofonem použít
redukci hluku větru. Pro dosažení profesionálněji znějícího zvuku připojte externí stereofonní
mikrofon ME-1 (volitelný), který zaznamená ještě čistší zvuk s minimalizovanými mechanickými
ruchy.

Praktický vodovzdorný bezdrátový mikrofon ME-W1 (volitelný) pro
videobloggery
Pokud chcete snadno zaznamenávat zvuk vzdáleného objektu, vyzkoušejte nový, praktický
bezdrátový mikrofon ME-W1. Jednotka mikrofonu a přijímače vám umožní zaznamenávat čistý
monofonní zvuk objektů ve vzdálenosti až 50 m, případně můžete k mikrofonu připojit stereofonní
mikrofon ME-1 a zaznamenávat stereofonně. Rovněž lze
zaznamenávat současně zvuk objektu mikrofonem a hlas
kameramana v blízkosti přijímače a využít tak obě jednotky
pro komunikaci*. A díky vodovzdorné konstrukci jsou
tyto jednotky připraveny čelit rovněž nepříznivým
klimatickým vlivům.
*Vyžaduje komerčně dostupná sluchátka.

Mikrofon

Přijímač
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Váš svět. S rozšířenými horizonty.
Vestavěné připojení Wi-Fi a technologie
NFC*1 pro rychlejší a snazší komunikaci
Chcete sdílet své tvůrčí výsledky ihned po fotografování?
Vestavěné připojení Wi-Fi fotoaparátu D7200 umožňuje
bezdrátově komunikovat s chytrými zařízeními, na kterých
je nainstalována aplikace Wireless Mobile Utility*2.
Jde rovněž o první digitální jednookou zrcadlovku
Nikon, která je kompatibilní s technologií NFC pro další
zjednodušení bezdrátové komunikace. Chytré
zařízení lze také využívat jako dálkové
ovládání expozice pro pořizování statických snímků.
To nabízí nové možnosti při pořizování snímků, jako
jsou autoportréty a skupinové snímky, a umožňuje dynamičtější
a originálnější umístění fotoaparátu.

Systémové schéma
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

Bezdrátová dálková ovládání WR-1, WR-R10/WR-T10 (volitelná) pro efektivní
a tvůrčí fotografování

Efekt miniatury*

Speciální efekty pro okamžité získání tvůrčího
vzhledu snímků
Fotoaparát D7200 nabízí množství působivých vizuálních efektů,
které lze přímo aplikovat na statické snímky i videosekvence v době
fotografování či natáčení. Můžete tak ihned dosáhnout unikátního
vzhledu výsledků.
*Videosekvence pořízené při aktivní funkci Efekt miniatury jsou přehrávány vysokou rychlostí.

Hledáček fotoaparátu D7200 poskytuje jasnější obraz s přesnějšími barvami
a zobrazuje přibližně 100 % obrazového pole formátu DX. Displej pod obrazovým
polem v hledáčku využívá organický EL zobrazovač pro jasné a kontrastní zobrazení
informací a nízkou spotřebu energie. Můžete očekávat výjimečně dobrou viditelnost
informací venku, a to i v případě silného prostisvětla.
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Blesk SB-910
Vysoce výkonný
Battery Pack SD-9

Okulárový adaptér
DK-22

Úhlový hledáček
DR-6

Blesk SB-700
Zvětšující okulár
DK-21M

SLUCHÁTKA
Sluchátka**

Krytka okuláru hledáčku
DK-5*
Gumová očnice DK-23*

MIKROFONY
Bezdrátový
mikrofon
ME-W1

Blesk SB-500
Blesk SB-300

Stereofonní
mikrofon
ME-1

Bezdrátová řídicí záblesková
jednotka SU-800

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

• Funkce Active D-Lighting pro zachování detailů ve světlech a stínech i při fotografování
motivů s pohyblivými objekty
• Funkce HDR (vysoký dynamický rozsah) pro možnost reprodukce bohatšího jasového
rozsahu statických objektů automatickou kombinací dvou různých expozic přímo ve
fotoaparátu
• Neomezené sériové snímání* pro špičkové snímky světelných stop
*Při použití sériového snímání (CH nebo CL) a času závěrky 4 s nebo delšího.

• Monitor LCD s vysokým rozlišením a možností přizpůsobení reprodukce barev
• Intuitivní tlačítko “P” pro přímý přístup k často používaným funkcím
• Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15 s kapacitou postačující k pořízení přibližně
1 110 snímků* nebo přibližně 80 minut videosekvencí* na jedno nabití
* Podle standardů CIPA.

Optický hledáček se zobrazením cca 100 % obrazového pole pro vyšší
brilanci a lepší viditelnost obrazu

BLESKY

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

Hledáčková lupa
DG-2

3:30

*1 Technologie NFC je kompatibilní pouze s operačním systémem Android.
*2 K dispozici zdarma ke stažení na příslušném webovém obchodu.
Poznámka: V závislosti na chytrém zařízení nebo situaci může být někdy obtížné navázat
spojení prostřednictvím technologie NFC. V takovém případě se jednoduše připojte
pomocí připojení Wi-Fi.

OBJEKTIVY NIKKOR

Dálkové ovládání WR-1
nasazené na fotoaparát
D7200

• Odolná závěrka testovaná na 150 000 pracovních cyklů
• Odolné tělo a těsnění pro spolehlivou ochranu proti prachu a dešti
• Dva sloty pro karty SD pro účinnou správu záznamu dat
WR-1

Dálková ovládání WR-R10/WR-T10
využívají rádiové vlny a umožňují
dálkové ovládání fotoaparátu D7200
na vzdálenost přibližně 20 m*1,
a to i při výskytu překážek ve formě
stromů nebo zdí mezi přístroji. Při
použití dálkového ovládání WR-T10 jako vysílače je možné ovládat jednotlivé
fotoaparáty nebo více fotoaparátů s nasazeným dálkovým ovládáním WR-R10
(počet fotoaparátů je neomezený). Pro náročnější uživatele je k dispozici
pokročilé multifunkční dálkové ovládání WR-1, které nabízí rozsáhlejší
možnosti. Při nastavení jednoho dálkového ovládání WR-1 do režimu vysílače
a nasazení dalšího dálkového ovládání WR-1 nebo WR-R10*2
na fotoaparát D7200 pro použití ve formě přijímače je možné
zobrazovat a/nebo měnit nastavení fotoaparátu*3 s využitím
displeje na vysílači. Jednotky WR-1 vzájemně komunikují
v rozmezí až 120 m*1 a k dispozici je 15 komunikačních
Dálkové ovládání
kanálů. Kromě dálkového ovládání fotoaparátu s nasazeným
WR-R10 nasazené na
fotoaparát D7200
dálkovým ovládáním WR-1 jsou k dispozici další možnosti
dálkově ovládaného provozu profesionální úrovně, jako je
současné spouštění závěrek na více fotoaparátech nebo
intervalové snímání. Dálkové ovládání fotoaparátu je možné
rovněž kombinací dálkového ovládání WR-1 s dálkovým
WR-T10
ovládáním WR-R10/WR-T10.
*1 Přibližný dosah ve výšce cca 1,2 m. Mění se v závislosti na klimatických
podmínkách a přítomnosti překážek.
*2 Je nutná aktualizace firmwaru na verzi 2.00.
*3 S omezením u některých funkcí.

Sada makroblesků Close-up
Speedlight Commander
Kit R1C1
Studiové blesky**

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10

Adaptér se synchronizačním
konektorem AS-15

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-T10

Blesky
SB-910/700/500/300
TTL kabel SC-28, 29

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1
(vysílač)

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1
(přijímač)

APLIKACE PRO
CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

Software Wireless Mobile
Utility†
Kabelová spoušť
MC-DC2

Jednotka GPS GP-1A

POUZDRO

Dálkové ovládání ML-L3

Chytré zařízení**
(se systémem iOS/Android)
Polotuhé pouzdro
CF-DC3

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
TV A VIDEO

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE
A NABÍJEČKY

Kabel HDMI HC-E1 (konektor
typu C n konektor typu A)

Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL15*

Konektor pro
připojení síťového
zdroje EP-5B

Multifunkční Battery
Pack MB-D15
Šest tužkových
baterií R6/AA**

Nabíječka baterií
MH-25a* / MH-25

Televizor**

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ
S POČÍTAČEM
Kabel USB UC-E17*

Počítač**

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL15*

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

Konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5B

Paměťové karty SD**

Tiskárna**
Kabel LAN**

Komunikační jednotka UT-1

Videorekordér se
vstupem HDMI**

Síťový zdroj
EH-5b

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet SD**

Server FTP**
Síťový zdroj EH-5b

Software ViewNX-i††
Software Capture NX-D††
Software Camera Control Pro 2

†Lze stáhnout z obchodu s aplikacemi dostupného v každém chytrém zařízení. ††Lze stáhnout z webových stránek společnosti Nikon (zdarma).
*Dodávané příslušenství **Nejedná se o produkt společnosti Nikon
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Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D7200
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon DX; ekvivalent objektivu s cca 1,5× delší
ohniskovou vzdáleností na kinofilmovém fotoaparátu nebo
digitálním fotoaparátu formátu FX
Počet efektivních pixelů 24,2 milionu
Obrazový snímač
Snímač CMOS o rozměru 23,5 × 15,6 mm
Celkový počet pixelů
24,72 milionu
Systém redukce prachu Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci
Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje software Capture NX-D)
Velikost obrazu
• Obrazové pole formátu DX (24 × 16): 6 000 × 4 000 [L],
(v pixelech)
4 496 × 3 000 [M], 2 992 × 2 000 [S] • Obrazové pole
formátu 1,3× (18 × 12): 4 800 × 3 200 [L], 3 600 × 2 400 [M],
2 400 × 1 600 [S] • Snímky s obrazovým polem formátu DX
(24 × 16) pořízené při nastavení voliče živého náhledu do
polohy 1 v režimu živého náhledu: 6 000 × 3 368 [L],
4 496 × 2 528 [M], 2 992 × 1 680 [S] • Snímky s obrazovým
polem formátu 1,3× (18 × 12) pořízené při nastavení voliče
živého náhledu do polohy 1 v režimu živého náhledu:
4 800 × 2 696 [L], 3 600 × 2 024 [M], 2 400 × 1 344 [S]
Formát souborů
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezeztrátově 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
Systém Picture Control Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé,
Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché; možnost
modifikace parametrů u vybraných předvoleb Picture Control;
možnost uložení uživatelských předvoleb Picture Control
Ukládání dat – média
Paměťové karty SD (Secure Digital), paměťové karty SDHC
a SDXC s podporou UHS-I
Dva sloty pro
Slot 2 lze použít jako záložní nebo doplňkový slot, resp. lze
paměťovou kartu
oba sloty použít k oddělenému ukládání snímků ve formátech
NEF + JPEG; snímky lze kopírovat mezi paměťovými kartami
v obou slotech
Systém souborů
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Hledáček
Pevně vestavěný pentagonální hranol
Obrazové pole
• Obrazové pole formátu DX (24 × 16): cca 100 % obrazu
horizontálně a 100 % obrazu vertikálně • Obrazové pole
formátu 1,3× (18 × 12): cca 97 % obrazu horizontálně a 97 %
obrazu vertikálně
Zvětšení
Cca 0,94× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno,
−1 m−1)
Předsunutí výstupní
19,5 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
pupily okuláru
Dioptrická korekce
−2 až +1 m−1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark II s indikací
zaostřovacích polí a možností zobrazení pomocné mřížky
Zrcadlo
Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na hodnotu
vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo nastavenou
fotoaparátem (ostatní režimy)
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Kompatibilní objektivy Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (na objektivy PC se
vztahují určitá omezení) a objektivy DX, AI-P NIKKOR a objektivy AI
bez CPU (pouze režimy A a M); objektivy IX-NIKKOR, objektivy pro
F3AF a objektivy bez systému AI nelze použít
V kombinaci s objektivy se světelností f/5,6 a vyšší lze použít
elektronický dálkoměr (při použití středního zaostřovacího pole lze
použít elektronický dálkoměr již od světelnosti f/8)

Závěrka
Časy závěrky

Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, Bulb (B), Time (T),
X250

Synchronizační čas pro
práci s bleskem
Snímací režimy
Přibližná snímací
frekvence

X = 1/250 s; možnost synchronizace při časech závěrky 1/320 s
a delších (při použití časů závěrky v rozmezí 1/320 s až 1/250 s
klesá dosah blesku)
S (jednotlivé snímky), Cl (pomalé sériové snímání), Ch (rychlé
sériové snímání), Q (tichá expozice), E (samospoušť),
Mup (předsklopení zrcadla)
• Snímky JPEG a 12bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané
při použití formátu DX (24 × 16) v položce Obrazové pole:
Cl 1 až 6 sn./s, Ch 6 sn./s
• Snímky JPEG a 12bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané
při použití formátu 1,3× (18 × 12) v položce Obrazové pole:
Cl 1 až 6 sn./s, Ch 7 sn./s
• 14bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při použití formátu DX (24 × 16) v položce Obrazové pole: Cl 1 až 5 sn./s,
Ch 5 sn./s • 14bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při
použití formátu 1,3× (18 × 12) v položce Obrazové pole:
Cl 1 až 6 sn./s, Ch 6 sn./s
Maximální snímací frekvence v režimu živého náhledu je 3,7 sn./s

Samospoušť
Režimy dálkového
ovládání (ML-L3)
Měření expozice
Metody měření
expozice

2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
Dálkové ovládání se zpožděním, dálkové ovládání s rychlou
reakcí, dálkové ovládání s předsklopením zrcadla
TTL měření expozice pomocí 2 016pixelového RGB snímače
• Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G, E a D),
Color Matrix II (ostatní objektivy s vestavěným CPU); Color
Matrix (objektivy bez CPU po zadání dat objektivu uživatelem)
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti
měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 8 mm
uprostřed obrazu (průměr této plošky lze změnit na 6, 10 nebo
13 mm); možnost integrálního měření celého obrazového pole
(při použití objektivů bez CPU je velikost centrální kruhové
plošky fixována na hodnotě 8 mm)
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru cca
3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě aktivního
zaostřovacího pole (při použití objektivů bez CPU se měří
oblast uprostřed obrazu)
Pracovní rozsah (ISO 100, • Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem:
objektiv f/1,4, 20 °C)
0 až 20 EV
• Bodové měření: 2 až 20 EV
Propojení expozimetru Kombinované CPU a AI
Expoziční režimy
Plně automatické režimy Auto (i auto; jauto [vypnutý blesk]);
motivové programy (k portrét; l krajina; p děti; m sporty;
n makro; o noční portrét; r noční krajina; s párty/interiér;
t pláž/sníh; u západ slunce; v úsvit/soumrak; w portrét
zvířat; x světlo svíčky; y kvetoucí příroda; z podzimní barvy;
0 jídlo); speciální efekty (% noční vidění; g barevná skica;
i efekt miniatury; u selektivní barva; 1 silueta; 2 high-key;
3 low-key); programová automatika s flexibilním programem
(P); clonová automatika (S); časová automatika (A); manuální
expoziční režim (M); U1 (uživatelská nastavení 1);
U2 (uživatelská nastavení 2)
Korekce expozice
K dispozici v rozmezí −5 až +5 EV v krocích po 1/3 nebo
1/2 EV v režimech P, S, A, M, SCENE a %
Expoziční paměť
Naměřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti stisknutím
tlačítka A AE-L/AF-L
Citlivost ISO (doporučený ISO 100 až 25 600 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; v režimech
expoziční index)
P, S, A, M lze nastavit rovněž na hodnotu o cca 1 nebo 2 EV
(ekvivalent ISO 102 400; pouze monochromaticky) nad
ISO 25 600; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Automatické zaostřování Pokročilý AF modul Nikon Multi-CAM 3500 II s TTL
fázovou detekcí, možností jemného doladění zaostření,
51 zaostřovacími poli (15 křížových snímačů; jeden snímač
s podporou světelnosti f/8) a pomocným světlem AF
(pracovní rozsah cca 0,5 až 3 m)
Pracovní rozsah
−3 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)

Zaostřovací režimy

Zaostřovací pole
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Blokování zaostření
Vestavěný blesk

Směrné číslo
Řízení záblesku

Zábleskové režimy

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

• Automatické zaostřování (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
Lze volit z 51 nebo 11 zaostřovacích polí
Jednotlivá zaostřovací pole, Dynamická volba zaostřovacích
polí (9, 21 nebo 51 polí), 3D sledování objektu, Automatická
volba zaostřovacích polí
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny (jednorázové zaostření) nebo stisknutím
tlačítka A AE-L/AF-L
i, k, p, n, o, s, w, g : Automatická aktivace blesku
s automatickým vyklopením do pracovní polohy
P, S, A, M, 0 : Manuální vyklopení blesku do pracovní polohy
pomocí tlačítka
Cca 12; 12 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím 2 016pixelového RGB
snímače v kombinaci s vestavěným bleskem; i-TTL vyvažovaný
vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s měřením Matrix nebo integrálním měřením se
zdůrazněným středem, standardní i-TTL záblesk pro digitální
jednooké zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace blesku
s redukcí efektu červených očí, automatická aktivace blesku
včetně synchronizace s dlouhými časy, automatická aktivace
blesku včetně synchronizace s dlouhými časy a redukce efektu
červených očí, doplňkový záblesk, redukce efektu červených
očí, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými
časy včetně redukce efektu červených očí, synchronizace
na druhou lamelu včetně synchronizace s dlouhými
časy, synchronizace na druhou lamelu, vypnuto; podpora
automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku
−3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků;
bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním
kontaktem, datovými kontakty a aretací
Podporován systém Nikon CLS; dostupný režim Řídicí jednotka

Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem (volitelné
příslušenství)
Automaticky (2 typy), žárovkové světlo, zářivkové světlo
(7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo, stín, manuální
nastavení (možnost uložení až 6 hodnot, možnost bodového
měření vyvážení bílé barvy v režimu živého náhledu), výběr
barevné teploty (2 500 K až 10 000 K), všechny předvolby
s možností jemného vyvážení
Typy bracketingu
Expoziční, zábleskový, vyvážení bílé barvy a ADL
Režimy živého náhledu C (živý náhled pro statické snímky),1 (živý náhled pro
videosekvence)
Režimy zaostřování
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S);
v režimu živého náhledu nepřetržité zaostřování (AF-F) • Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti
Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole,
zaostřovacích polí
standardní zaostřovací pole, sledování objektu
Automatické zaostřování Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném
místě obrazového pole (při použití režimu Zaostřování s detekcí
tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření
automaticky)
Videosekvence –
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
měření expozice
Metody měření expozice Měření Matrix nebo Integrální měření se zdůrazněným
v režimu videosekvencí středem
Vyvážení bílé barvy

Specifications and equipment are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer. Květen
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Videosekvence – velikost • 1 920 × 1 080; 60p (progresivní), 50p, 30p, 25p, 24p • 1 280 × 720;
60p, 50p. Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p,
obrazu (v pixelech)
25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 sn./s; všechny volitelné
a snímací frekvence
možnosti podporují H vysokou a normální kvalitu obrazu
Možnosti 1 920 × 1 080; 60p a 50p jsou k dispozici pouze při výběru
obrazového pole 1,3× (18 × 12) v menu videosekvencí

Formát souborů
Komprese videa
Formát záznamu zvuku
Zařízení pro záznam zvuku
Videosekvence –
maximální doba záznamu
Další možnosti
videosekvencí
Monitor

MOV
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM
Vestavěný nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
Cca 29 min 59 s (10 nebo 20 min v závislosti na nastavení
velikosti obrazu / snímací frekvence a kvality videa)
Indexování, časosběrné snímání

8cm/3,2“ monitor TFT s cca 1 229 000 pixely (VGA;
640 × 480 × 4 = 1 228 800 pixelů), pozorovacím úhlem cca
170°, zobrazením cca 100 % obrazového pole a regulací jasu
Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků, přehrávání
podle kalendáře), zvětšení výřezu snímku, přehrávání
videosekvencí, prezentace snímků a videosekvencí, zobrazení
histogramů, indikace nejvyšších jasů, zobrazení informací
o snímku, zobrazení dat o poloze a automatické otáčení snímků
USB
Hi-Speed USB; doporučuje se připojovat k vestavěnému portu
USB
Výstup HDMI
Konektor HDMI typu C
Konektor pro připojení Bezdrátová dálková ovládání: WR-1 a WRR10, Kabelová spoušť:
příslušenství
MC-DC2, Zařízení GPS: jednotka GP-1/GP-1A (vše dostupné
samostatně)
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora
napájení)
Zvukový výstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Standardy bezdrátových IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
sítí
Pracovní frekvence
2 412 až 2 462 MHz (kanály 1 až 11)
Dosah (přímý výhled)
Cca 30 m (při absenci rušení; skutečný dosah se může měnit
v závislosti na síle signálu a přítomnosti či nepřítomnosti
překážek)
Datový tok
54 Mb/s; maximální logické datové toky podle standardu IEEE;
skutečné hodnoty mohou být odlišné
Autentizace
Otevřený systém, WPA2-PSK
Nastavení bezdrátové sítě Podpora WPS
Přístupové protokoly
Infrastruktura
NFC – provoz
NFC Forum – tagy typu 3
Podporované jazyky
Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená
a tradiční), čeština, dánština, nizozemština, angličtina, finština,
francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština,
indonéština, italština, japonština, korejština, maráthština,
norština, perština, polština, portugalština (portugalská
a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština,
švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina,
ukrajinština, vietnamština
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15
Battery Pack
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D15 napájený jednou
dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15 nebo šesti alkalickými
(R6), nikl-metal hydridovými nebo lithiovými tužkovými
bateriemi AA
Síťový zdroj
Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového
zdroje EP-5B (dostupný samostatně)
Stativový závit
1/4˝ (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Cca 135,5 × 106,5 × 76 mm
Hmotnost
Cca 765 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla;
cca 675 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota: 0 až 40 °C; vlhkost: 85 % nebo méně (bez
kondenzace)
Dodávané příslušenství Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15, nabíječka baterií
(může se lišit v závislosti MH-25a, kabel USB UC-E17, popruh fotoaparátu AN-DC1
na zemi nebo regionu
BK, krytka těla BF-1B, krytka okuláru hledáčku DK-5, gumová
prodeje)
očnice DK-23
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné
známky, resp. ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• Android je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Google
Inc.
• Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance®.
• Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a/nebo dalších zemích.
• Značka IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco
Systems, Inc. v USA a/nebo dalších zemích a je využívána v rámci licence.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
• Názvy ostatních produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky příslušených vlastníků.
• Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech LCD znázorněné v tomto materiálu
jsou simulované.
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