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Seznamte se s fotoaparátem D810
Získejte vysoký obrazový výkon 36,3 milionu efektivních pixelů pro široké rozmezí různých motivů.
Společnost Nikon vytvořila zkonstruováním fotoaparátu D810 nový standard kvality obrazu pro
statické snímky a videosekvence v oblasti digitálních jednookých zrcadlovek. Zcela nový obrazový
snímač formátu FX a systém zpracování obrazu EXPEED 4 společně produkují snímky s brilancí
překonávající i přístroj D800/D800E a nabízejí působivě široký dynamický rozsah a přesně
kontrolovaný šum. Perfektně přesné automatické zaostřování a výrazně potlačené interní vibrace

usnadňují získání naprosto ostrých snímků s maximálním rozlišením. Rychlejší snímací frekvence až
5 sn./s ve formátu FX a až 7 sn./s ve formátu DX umožňuje fotografování s vysokým počtem pixelů ve
větším množství situací než doposud. A pokud je vaším médiem video, můžete pořizovat přesné
videosekvence ve formátu 1 080/60p s výrazně potlačeným výskytem moaré a šumu. Tento
fotoaparát uvede do života vaše příští mistrovská díla bez ohledu na to, jestli budete pořizovat
statické snímky nebo videosekvence za jasného světla či za nízké hladiny osvětlení.

Zachyťte přesný okamžik ve velkém měřítku frekvencí 7 sn./s1
1 Při použití formátu DX v kombinaci s Battery Packem MB-D12 a jiným zdrojem energie než baterií EN-EL15.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• Expozice: Režim [A], 1/8 000 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo
• Citlivost: ISO 800
• Předvolba Picture Control: Živé
©Lucas Gilman

Odhalte špičkovou kvalitu obrazu při základní citlivosti ISO 64

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
• Expozice: Režim [M], 1/10 s, f/11
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky
• Citlivost: ISO 64
• Předvolba Picture Control: Živé
©Lucas Gilman

Získejte výraznější pocit prostoru s novým
obrazovým snímačem a systémem EXPEED 4

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G
• Expozice: Režim [M], 1,6 s
(závěrka s elektronickou první lamelou), f/5
• Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota
nastavena na 5 500 K
• Citlivost: ISO 64
• Předvolba Picture Control: Standardní
©Shinichi Sato
Licencováno společností TOKYO TOWER

EXPEED 4: rychlé zpracování dat
Datově bohatý výstup z obrazového
snímače fotoaparátu D810 v yžaduje
pokročilý systém zpracování obrazu.
Fotoaparát D810 s nejnovějším systémem
zpracování obrazu EXPEED 4 spouští
sofistikované operace rychleji než jeho
předchůdce. Tento zlepšený v ýkon
umožňuje dosahovat snímků s vyšším
rozlišením a videosekvencí 1 080/60p,
stejně jako pracovat rychlejší snímací
frekvencí až 5 sn./s ve formátu FX a až
7 sn./s ve formátu DX.2 Nové sofistikované
algoritmy rovněž potlačují šum v celém
rozsahu citlivostí a přinášejí pozoruhodnou
brilanci a lepší gradaci s hmatatelným
pocitem prostorové hloubky.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED • Expozice: Režim [M], 1/125 s, f/4
• Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota nastavena na 4 760 K • Citlivost: ISO 64
• Předvolba Picture Control: Ploché (aplikovaná při postprodukci)
©Miss Aniela
Snímek byl retušován pomocí softwaru třetího výrobce

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED • Expozice: Režim [A], 1/13 s, f/6,3 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 400 • Předvolba Picture Control: Živé ©Lucas Gilman

Nová konstrukce pro špičkovou kvalitu obrazu

Sériové snímání s frekvencí až 7 sn./s
Rychlost a všestrannost, se kterou
zachycuje fotoaparát D810 rychle se
pohybující objekty, otevírá nové možnosti
v oblasti fotografie ve vysokém rozlišení.
Nyní můžete i při použití celého obrazového
pole pořizovat nekompromisní snímky
v plném rozlišení frekvencí až 5 sn./s.
A pokud situace vyžaduje ještě vyšší
rychlost, můžete fotografovat frekvencí až
6 sn./s v režimu výřezu 1,2× a frekvencí až
7 sn./s ve formátu DX.2 Tento všestranný
fotoaparát s 36,3 milionu efektivních pixelů
je připraven na všechny motivy od jemných
struktur až po rychlé pohyby.

Působivé motivy vyžadují působivý nástroj pro práci s obrazem. Jemné struktury, miniaturní detaily,
přitažlivé barvy a rychlé pohyby: fotoaparát D810 zachytí vše s neporovnatelnou přesností. Doposud
nikdy jste neměli k dispozici fotoaparát Nikon s touto úrovní kvality obrazu – jde o nový standard
technicky dokonalé fotografie.

Zcela nový obrazový snímač: snímky s bohatými detaily od citlivosti ISO 64
Posuňte svou fotografii do nových oblastí. Přepracovaný
obrazov ý snímač fotoaparátu D810 zachy tí více
světelných informací a jako první ve fotoaparátu Nikon
nabízí základní citlivost ISO 64. Tato snížená citlivost
umožňuje získat brilantnější snímky s vyšším rozlišením
při fotografování za jasného světla. Standardní rozsah
citlivostí končí hodnotou ISO 12 800 a lze jej ještě dále

rozšířit až na hodnoty ekvivalentní ISO 32 a 51 200. Ale
to není vše. Obrazov ý snímač konstruovaný bez
optického antialiasingového filtru pracuje v kombinaci
se systémem zpracování obrazu Nikon EXPEED 4
a produkuje výjimečně ostré statické snímky a video
sekvence přesahující vše, co jste doposud mohli spatřit
v oblasti digitálních jednookých zrcadlovek.

D810

Běžný model

Mikročočky
Fotodiody

Fotodiody akumulují větší množství světelné informace
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Schéma koncepce

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR • Expozice: Režim [M], 1/2 000 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost: ISO 400 • Předvolba Picture Control: Standardní
©Lucas Gilman

2 Ve formátu DX při použití v kombinaci s Battery Packem
MB-D12 a jiným zdrojem energie než baterií EN-EL15.
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Evoluce systému Picture Control
přizpůsobovat v krocích po
0,25 3, a regulace jasu nabízí
širší rozsah ±1,5.

Druhá generace systému Nikon Picture Control poskytuje
bez ohledu na to, jestli jde o statické snímky nebo
videosekvence, hodnotný nástroj pro přizpůsobení
v ýsledků před i po fotografování nebo záznamu
videosekvence. Samostatné tlačítko na těle fotoaparátu
nabízí přímý přístup do menu Picture Control, kde získáte
plnou kontrolu nad nastavením doostření, kontrastu, jasu,
barevného odstínu a sytosti barev. Snímky můžete jemně

Portrét

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR • Expozice: Režim [A], 1/250 s (závěrka s elektronickou první lamelou), f/11
• Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 400 • Předvolba Picture Control: Standardní

©Hisao Asano

Nové hranice možností fotografie s vysokým rozlišením

3 Kromě rychlého nastavení.

Jemnější nastavení parametrů
předvoleb v krocích po 0,25

Živé

Monochromatické

©Hisao Asano

Nový parametr Zřetelnost
Nový parametr předvoleb Picture Control Zřetelnost
zdůrazňuje nebo potlačuje brilanci snímků pomocí
lokálních úprav kontrastu. Umožňuje získat větší
prostorovou hloubku a dramatičnost u snímků krajin nebo

dosáhnout vyšší působivosti u portrétů. Stejně tak je
možné využít opačného účinku a použít parametr
Zřetelnost pro získání měkčího, impresionistického
vzhledu.

Získání nejlepších možných výsledků z fotoaparátu s vysokým počtem pixelů vyžaduje úroveň technické
sofistikovanosti, která jde nad kvalitu obrazu. Fotoaparát D810 byl vytvořen s cílem dosáhnout maximální
spolehlivosti a stability obrazu, a je výkonným, všestranným a spolehlivým přístrojem. Díky špičkové
výkonnosti automatického zaostřování, snížené úrovni mechanických vibrací a systému Picture Control 2.0
nabízí přístroj vše potřebné pro ztvárnění vašich tvůrčích vizí.

Vrchol v oblasti vysokého rozlišení
Snímky s vysokým počtem pixelů vyžadují naprosto přesné
zaostření a fotoaparát D810 dosahuje bezpříkladné úrovně
zaostřování. 51bodový AF modul Multi-CAM 3500FX
umožňuje použití 9, 21 nebo 51 zaostřovacích polí a je citlivý

až do hodnoty −2 EV (ISO 100, 20 °C). Nový režim skupinové
volby zaostřovacích polí Nikon nabízí i v náročných světelných
podmínkách rychlé zachycení objektu a jeho zlepšenou
izolaci od pozadí.

Minimalizované mechanické vibrace pro zachycení každého detailu
I ty nejmenší mechanické vibrace mohou mít významný vliv
na snímky s velkým počtem pixelů. Fotoaparát D810 proto
obsahuje novou konstrukci závěrky / zrcadlového boxu a je
vybaven funkcí závěrky s elektronickou první lamelou. Nové
mechanismy závěrky a náhonu zrcadla potlačují chvění
obrazu pro získání stabilního obrazu v hledáčku a minimální
doby ztemnění při fotografování rychlou snímací frekvencí.
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Při aktivaci nové funkce
závěrky s elektronickou první
lamelou je dále potlačeno
riziko ztráty mikrokontrastu
i u těch nejjemnějších detailů
minimalizací vnitřních vibrací
fotoaparátu během expozice.

Zřetelnost −4

Zřetelnost 0

Zřetelnost +4

©Hisao Asano

Předvolba Picture Control Ploché
Pro získání maximální svobody při postprodukci lze využít
novou předvolbu Picture Control Ploché. Předvolba Ploché
umožňuje v porovnání s předvolbou Neutrální věrnější
zachování všech detailů obrazu a bohatých tonálních

informací ve světlech i stínech. I po provedení úprav je tak
nižší pravděpodobnost ztráty detailů ve světlech a stínech,
resp. snížení sytosti barev.
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Široký rozsah citlivostí ISO

Svoboda tvorby videosekvencí
Svět kreativního videa vás očekává. Vylepšení kvality obrazu a ovladatelnosti fotoaparátu D810
v kombinaci s kompaktním tělem přístroje zaručují, že tento výkonný a všestranný fotoaparát
uspokojí i ty nejnáročnější kameramany. Pořizovaná stopáž má vysoké rozlišení, působivou
ostrost a bohatou tonalitu. A díky přístupu ke stovkám současných i již nevyráběných objektivů
NIKKOR máte k dispozici vše potřebné pro vyjádření vašich tvůrčích vizí prostřednictvím videa.

Fotoaparát D810 přidává pro získání stopáže s plynulými
expozičními přechody dva nové režimy měření expozice.
U objektů ve střední části obrazového pole poskytuje
integrální měření se zdůrazněným středem expozice, které

Vysoce kvalitní Full HD videosekvence s frekvencí až 60p

Ovládání zvuku na úrovni Hi-Fi

Pořizování stopáže videosekvencí ve fotoaparátu tak
výkonném jako Nikon D810 je obohacující a osvobozující
zkušeností. Fotoaparát D810 překonává kvalitou videa své
předchůdce a využívá zcela novou metodu zpracování
videosignálu pro záznam Full HD (1 080p) videosekvencí při
snímací frekvenci 50p/60p (v délce až 20 minut4 ) s výrazně
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Při filmování v expozičním režimu M lze manuálně
nastavovat citlivosti v rozmezí ekvivalentním ISO 64 až ISO
51 200, a k dispozici je rovněž automatická regulace citlivosti
ISO včetně možnosti předvolby nejvyšší používané hodnoty

potlačeným šumem, moaré a falešnými barvami. Systém
zpracování obrazu EXPEED 4 fotoaparátu poskytuje jemně
odstupňované expoziční přechody a kvalitní tonalitu
s menším počtem gradačních kroků v nekomprimovaném
výstupu HDMI.
4 Dvacet minut záznamu při nastavení vysoké kvality obrazu.

citlivosti ISO. Systém EXPEED 4 minimalizuje šum v celém
rozsahu citlivostí a umožňuje pořizovat záznamy s vysokou
kvalitou obrazu za nízké hladiny osvětlení a s perfektní
tonalitou za vysoké hladiny osvětlení.

Stabilní a předvídatelné expozice

Vylepšené možnosti ovládání zvuku znamenají, že fotoaparát
D810 poskytuje kvalitnější záznam zvuku a větší celkovou
všestrannost. Vstup pro stereofonní mikrofon a zvukový
výstup dovolují jemně vyvažovat nastavení úrovně
zvuku před zahájením záznamu. Rovněž lze volit frekvenční
rozsah (široký / pro lidský hlas) a v kombinaci s vestavěným

nejsou citlivé na náhlé změny jasu. Měření orientované na
nejvyšší jasy umožňuje filmovat bodově osvětlené objekty
a zamezit ztrátě kresby ve světlech.

stereofonním mikrofonem
také redukci hluku větru.
Výsledkem je kvalitnější a
čistší zvuk v náročných
podmínkách.
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Rozsáhlá tvůrčí všestrannost
Formát RAW velikosti S: zrychlení pracovního postupu

Nové měření orientované na nejvyšší jasy

Pro rychlejší přenos snímků a plynulejší postprodukci je
k dispozici formát souborů Nikon RAW velikosti S, který
produkuje 12bitové nekomprimované soubory Nikon NEF
s bohatou gradací.5 Formát RAW velikosti S má čtvrtinové

Zkuste zachytit baletku v bodovém osvětlení na tmavém
pódiu v bílých šatech: i zkušení fotografové mohou mít při
použití běžného bodového měření problémy s tím, aby
zamezili ztrátě kresby ve světlech. Nikon nabízí nové měření

rozlišení a poloviční velikost oproti nekomprimovanému
formátu RAW velikosti L při současném zachování
bohatosti a univerzality formátu RAW.
5 Nelze použít možnosti menu retušování ve fotoaparátu.

orientované na nejvyšší jasy, které automaticky určuje
expozici a zamezuje ztrátě kresby ve světlech upřednostněním nejjasnějších míst motivu.

Neomezené sériové snímání
Sériové snímání fotoaparátu D810 umožňuje pořizovat
špičkové snímky světelných stop. Při použití sériového
snímání můžete fotografovat časy závěrky v délce 4 s
a delšími, a získat tolik vysoce kvalitních snímků JPEG,
kolik vám umožní vaše paměťové karty a výdrž baterie.
Díky extrémně malému časovému úseku mezi jednotlivými
expozicemi můžete pomocí softwaru třetích stran plynule
spojovat snímky světelných stop hvězd nebo koncových
světel automobilů pro dosažení
krásných efektů.

Rozdělené zvětšené zobrazení: nástroj pro perfektní vyrovnání snímků
Živý náhled s funkcí rozděleného zvětšeného zobrazení
umožňuje zcela přesnou kontrolu vyrovnání a ostrosti
snímků. Tato funkce umožňuje porovnat dvě místa ve
snímku: ve zvětšeném stavu a zobrazená na rozdělené
obrazovce. Obě místa lze současně zvětšovat se stejným
faktorem zvětšení. Funkce je dostupná pomocí tlačítka „P“
fotoaparátu a je praktická pro snímky architektury
a produktů.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G • Expozice: Režim [A], 1/320 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Blesk • Citlivost: ISO 1 600
• Předvolba Picture Control: Živé
©Miss Aniela
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Fotoaparát D810 v akci
Miss Aniela
Umělecká fotografie / Móda
Z fotoaparátu D810 mám velkou radost: vylepšuje vše, co jsem měla ráda na přístroji D800E.
Brilance detailů připomíná střední formát, ale fotoaparát nabízí ergonomii, dostupnost
a použitelnost digitální jednooké zrcadlovky. A citlivost ISO 64 znamená, že mohu fotografovat
při plně otevřené cloně za jasného osvětlení a stále mít k dispozici tu nejlepší možnou kvalitu
beze ztráty dynamického rozsahu. Rovněž potřebuji mít možnost libovolného zpracování
snímků, což často znamená manipulaci pixelů pro vnesení surrealistického prvku. Snímky musí
přestát tuto úroveň postprodukce a snímky z fotoaparátu D810 to zvládnou.

Lucas Gilman
Dobrodružství / Film
Když jsem poprvé uchopil fotoaparát D810, vypadal odolně, elegantně a dokonale. Ale jeho
pravá magie ožila až poté, co jsem začal fotografovat. Snímky z fotoaparátu D810 nabízejí
takové bohatství detailů a odstínů i celkovou kvalitu, jaké jsem doposud neviděl. Detaily
a dynamický rozsah snímků surfování a jízdy na kajaku, které jsem pořídil na Islandu a Havaji,
jsou nedostižné. A co více, automatické zaostřování je tak rychlé a plynulé, že mi umožňuje
zcela se soustředit na energii okamžiku. Vrcholné okamžiky v akčních sportech se udávají
v tisícinách sekundy, takže možnost stoprocentně se spolehnout na automatické zaostřování
a rychlou snímací frekvenci sériového snímání fotoaparátu D810 je pro mě zcela kritickým
prvkem.

Hisao Asano
Přírodní krajina
Práce s fotoaparátem D810 mi připomíná práci s přístrojem 4 × 5˝, který jsem používal na
počátku své kariéry. Díky kontrole zaostření v režimu živého náhledu, nastavení fotoaparátu do
režimu s předsklopením zrcadla a použití závěrky s elektronickou první lamelou získávám snímky,
které jsou právě tak ostré nebo ještě ostřejší. Fotoaparát D810 padne přirozeně do mých rukou
a jeho velmi tichá závěrka činí fotografování příjemným zážitkem. Nastavení citlivosti ISO 64 mi
připomíná dobu vynikajících inverzních filmů a parametry zpracování, jaké představuje Zřetelnost
v předvolbách Picture Control, mi dávají pocit volby typu filmu: tento fotoaparát umožňuje
fotografovi získat požadované snímky mnohem snáze, než jak tomu bylo dříve. Fotoaparát D810
otevírá nové možnosti. Nemohu se dočkat, až je budu moci dále zkoumat.

Speciální videosekvence D-Movie „DREAM PARK“ pořízená fotoaparátem D810
Film „Dream Park“ (Park snů), který napsal a režíroval
Sandro, je příběhem o inspiraci a následování vlastních snů.
Moudrá a inspirující slova, která vyslechla Esha od své
babičky, ji motivují k dosažení jejího snu stát se filmovou
režisérkou. Tato inspirace se rychle mění v nakažlivé nadšení,
které zachvacuje její přátele na hřišti a vede ke splnění jejich

dětských snů. Film Dream Park byl kompletně pořízen
fotoaparátem Nikon D810 a sadou objektivů NIKKOR, a je
skutečným kinematografickým zážitkem, který posouvá
hranice možností kinematografie s digitálními jednookými
zrcadlovkami. Film můžete zhlédnout na adrese:
http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, režisér
Shinichi Sato
Městská krajina / Architektura
Má fotografie je založena na přítomnosti: chci, aby pozorovatelé mých snímků měli pocit, že
se nacházejí přímo na místě jejich pořízení. Velmi mě zaujala schopnost fotoaparátu D810
dosáhnout pocitu prostorové hloubky, který je srovnatelný s velkoformátovými fotoaparáty
4 × 5˝ a 8 × 10˝ a s inverzními filmy, se kterými normálně pracuji. Jako fotograf architektury
oceňuji novou funkci rozděleného zvětšeného zobrazení v režimu živého náhledu, která mi
umožňuje perfektně vyrovnat fotoaparát s horizontálními částmi budov. Vylepšení fotoaparátu
D810 se mohou zdát pouze dílčí, ale ve skutečnosti znamenají velký posun vpřed. Jde
o skutečně inovativní přepracování stávajícího modelu.
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Natáčení filmu Dream Park bylo velmi zábavné: díky použití fotoaparátu D810 byla stopáž tak ostrá a kvalitní, že
i scény za nízké hladiny osvětlení vypadaly naprosto dokonale. Bez ohledu na to, jakou scénu jsme právě natáčeli,
jsme vždy dosáhli velmi romantického a kinematografického vzhledu stopáže. Možnosti fotoaparátu D810 a jím
dosažené výsledky byly od temných alejí a industriálních parků až po přesvětlený plavecký bazén, který je skutečně
ve stylu high-key, naprosto fenomenální.

Anthony Arendt, kameraman
Myslím, že fotoaparát D810 bude ve filmařské komunitě velmi populární, stejně tak, jako je populární fotoaparát D800
ve fotografické komunitě. Natáčeli jsme výhradně s použitím nové předvolby Picture Control Ploché: byl to perfektní
způsob rozšíření možností souboru, který zasahoval daleko do oblasti stínů za současné ochrany barevného prostoru.
A pokud máte stejně jako já rádi objektivy NIKKOR, zjistíte, že fotoaparát D810 je ten nejlepší fotoaparát pro
maximální využití jejich možností.
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AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G

Základní objektiv s vysokou světelností: nabízí výjimečně vysoký optický výkon při plně otevřené cloně

Tento objektiv posunuje hranice možností optiky na novou
úroveň a je konstruován tak, aby poskytoval maximální
optický výkon již při plně otevřené cloně. Objektiv je
výjimečně vhodný pro fotografování nočních scén s bodo-

Licencováno společností TOKYO TOWER

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II

Vysoké rozlišení pro fotoaparáty s velkým počtem pixelů

vými světelnými zdroji, jako je pouliční osvětlení, které jsou
reprodukovány jako jemné kruhové body i v okrajích
obrazového pole. Reprodukce neostrých míst obrazu
(bokeh) je neobyčejně hladká, bez ostrých okrajů.

©Shinichi Sato

©Hisao Asano

Základní profesionální teleobjektiv se zoomem

Tento spolehlivý teleobjektiv se zoomem a pevnou
světelností f/2,8 rozšiřuje vaše fotografické možnosti
v obtížných situacích. Objektiv je konstruován tak, aby
poskytoval vynikající úroveň detailů a kontrast v celém

obrazovém poli, a nabízí redukci vibrací ekvivalentní použití
až o 3,5 EV kratšího času závěrky 6 a antireflexní vrstvy
Nano Crystal Coat pro výraznou redukci reflexů a závoje.
6 Podle standardu CIPA.

Pro přístroj s vysokým počtem pixelů je stěžejním příslušenstvím optika nejvyšší kvality – a široká
řada objektivů Nikon NIKKOR snadno využívá plný potenciál obrazového snímače fotoaparátu D810
s 36,3 milionu pixelů. Výjimečná rozlišovací schopnost objektivů umožňuje věrnou reprodukci každého
detailu motivu: výsledkem je vysoké rozlišení i v okrajích obrazového pole, navíc v kombinaci s vysoce
kvalitní reprodukcí neostrých míst obrazu (bokeh). Fotografové ve všech oblastech tvorby tak mohou
lépe ztvárňovat své vize a perfektně reprodukovat každý jemný odstín a nuanci.

AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED

Širokoúhlý objektiv se zoomem, pevnou světelností f/2,8 a vysokou kvalitou obrazu

Tento vysoce oceňovaný profesionální objektiv s pevnou
světelností f/2,8 v celém rozsahu ohniskových vzdáleností
poskytuje ostrý obraz od středu až do krajů obrazového pole.
Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat minimalizují výskyt
reflexů a závoje i při fotografování v protisvětle, zatímco

optická skla ED potlačují barevnou vadu pro získání
výjimečné úrovně kontrastu. Tento odolný a spolehlivý
objektiv patří mezi základní vybavení každého profesionálního
fotografa kdekoli na světě.

©Hisao Asano
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©Lucas Gilman

AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR

©Hisao Asano

Superteleobjektiv Nikon s nejdelší ohniskovou vzdáleností

Špičkový objektiv s nejdelší ohniskovou vzdáleností mezi
objektivy NIKKOR, který je ideální volbou pro fotografy
sportu a zvířat v přírodě. Konstrukce objektivu obsahuje
fluoritové optické členy, optické členy ze skel ED
a antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat pro špičkovou kvalitu

obrazu s vysokou brilancí a minimem barevné vady, reflexů
a závoje. Objektiv se dodává včetně speciálního
přizpůsobeného telekonvertoru 1,25× pro další prodloužení
ohniskové vzdálenosti na 1 000 mm.

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman
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Všestranné volitelné příslušenství

Vestavěný blesk a systém kreativního
osvětlení (CLS)

Bezdrátové dálkové ovládání WR-1
Pokročilé multifunkční bezdrátové dálkové ovládání Nikon WR-1
umožňuje dálkově ovládat klíčové funkce fotoaparátu včetně záznamu
videosekvencí a intervalového snímání. Při nasazení dálkového
ovládání WR-1 na několik fotoaparátů lze provádět současné spouštění
závěrek u více přístrojů samostatným dálkovým ovládáním WR-1,
nebo lze spouštět závěrky těchto přístrojů synchronně s fotoaparátem
Master, na kterém je rovněž nasazené dálkové ovládání WR-1. Dálkové
ovládání umožňuje samostatně ovládat různé skupiny fotoaparátů a
7

maximální dosah komunikace mezi jednotkami WR-1 je až 120 m při
8

Fotoaparát D810 je vybaven vestavěným bleskem se
směrným číslem 12 (m, ISO 100, 20 °C) a funkcí řídicí
jednotky. Tento vestavěný blesk poskytuje v součinnosti
s RGB snímačem 91K fotoaparátu, který zaručuje přesnou
detekci tváří a analýzu jasů, excelentní výsledky. Pro
rozsáhlejší tvůrčí možnosti v oblasti zábleskové fotografie
nabízí nepřekonatelnou všestrannost systém kreativního
osvětlení Nikon: umožňuje spouštět volitelné blesky Nikon
Speedlight 12 prostřednictvím funkce řídicí jednotky
vestavěného blesku a vytvářet systém osvětlení s požadovaným výkonem a všestranností.
12 Blesky SB-910, SB-700 a SB-R200.
Poznámka: Dosah pomocného světla AF se může v závislosti na snímacích podmínkách
snižovat.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED • Expozice: Režim [M], 1/80 s, f/6,3
• Vyvážení bílé barvy: Blesk • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Portrét
©Miss Aniela

dostupnosti 15 komunikačních kanálů.

Přehled systému
BLESKY

Bezdrátová dálková ovládání WR-R10 / WR-T10
Vysílač/přijímač Nikon WR-R10 a bezdrátové dálkové ovládání
(vysílač) Nikon WR-T10 umožňují dálkově ovládat klíčové funkce

Vysoce výkonný
Battery Pack SD-9

Blesk
SB-910

Blesk
SB-910

fotoaparátu 9, a to i v případech, kdy se mezi fotografem a foto-

Blesk
SB-700

aparátem nachází překážky. Při použití obou zařízení je k dispozici

Blesk
SB-300

lze nasadit vysílač/přijímač WR-R10 na více těl fotoaparátů a zachytit

Okulár
hledáčku DK-17*

Blesk
SB-700

Kabelová spoušť
MC-36A

Bezdrátová řídicí záblesková
jednotka SU-800

Multifunkční
Battery Pack
MB-D12
Nabíječka baterií
MH-25a*

Krytka prostoru
pro baterii BL-5

nastavení fotoaparátu a zobrazením výstupu živého náhledu na
počítači.10 Jednotka zahrnuje pouze funkci kabelové sítě LAN,

Dobíjecí lithiumiontová baterie
EN-EL18a

Nabíječka
baterií
MH-26a

funkčnost rozšířit o bezdrátové sítě LAN.11

Spona kabelu USB*

Sluchátka**
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Televizor**

Videorekordér se
vstupem HDMI**

Paměťové karty
CompactFlash**
Paměťové karty SD**

Zařízení GPS**

Kabelová spoušť MC-30A
Kabelová spoušť MC-22A
Infračervené dálkové ovládání
ML-3
Propojovací kabel MC-23A
Převodní kabel MC-25/25A

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SOUVISEJÍCÍ
S POČÍTAČEM

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových
karet CompactFlash**
Čtečka paměťových karet SD**
Tiskárna**
Počítač**

MIKROFON

Kabel LAN**

Komunikační
jednotka UT-1
7 Funkci seskupování nelze využívat při použití jednotek WR-R10 jako přijímačů.
8 Přibližný dosah ve výšce max. 1,2 m v závislosti na přítomnosti překážek a klimatických podmínkách.
9 Vyžaduje připojení adaptéru WR-A10 k fotoaparátu D810, který využívá 10kolíkový konektor.
10 Podle standardů IEEE 802.11a/b/g/n.
11 Vyžaduje nainstalování softwaru Nikon Camera Control Pro 2 do počítače.

Kabelová
spoušť
MC-DC2

Převodní kabel
GPS MC-35

Kabel USB UC-E22*

Spona kabelu HDMI*
Kabel HDMI HC-E1
(konektor typu C
nkonektor typu A)

Jednotka
GPS GP-1A

Polotuhé
pouzdro CF-DC4

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1

Kabelová spoušť MC-36A
Příslušenství
s dvoukolíkovým
konektorem

Převodní kabel
MC-25/25A

POUZDRO

SLUCHÁTKA

Bezdrátové
dálkové
ovládání
WR-T10

Propojovací
kabel MC-23A

Konektor pro
připojení síťového
zdroje EP-5B

Síťový zdroj
EH-5b

v kombinaci s bezdrátovým síťovým rozhraním WT-5 však lze její

Bezdrátové
dálkové
ovládání
WR-1

Kabelová spoušť
MC-22A
Prodlužovací
kabel MC-21A

Osm tužkových
baterií R6/AA**

TV A VIDEO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10

Kabelová spoušť
MC-30A

Sada makroblesků Close-up
Speedlight Commander Kit
R1C1

Komunikační jednotka UT-1

procházení a stahování snímků, resp. s možností dálkového ovládání

Okulárový
adaptér DK-18

Adaptér WR-A10
TTL kabel
SC-28/29

Dobíjecí lithiumiontová baterie
EN-EL15*

vytvářet sítě se začleněním fotoaparátu a možností dálkového

Hledáčková
lupa DG-2

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
GPS

Infračervené dálkové
ovládání ML-3

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

přenos obrazových dat snímků mezi fotoaparátem a sítí. Můžete

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

Zvětšující okulár
DK-17M

OBJEKTIVY NIKKOR

stejný okamžik z různých perspektiv.

UT-1 je univerzální komunikační jednotka, která umožňuje rychlý

Gumová očnice
DK-19

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

Blesk
SB-300

dosah min. 20 m. Vysílač/přijímač WR-R10 a bezdrátové dálkové
ovládání (vysílač) WR-T10 společně spouštějí jeden fotoaparát, nebo

Okulár s úpravou proti
zamlžování DK-17A

Úhlový hledáček
DR-5

Stereofonní
mikrofon ME-1

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

Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL15

Software Capture NX-D†

Konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5B

Software Camera
Control Pro 2

Síťový zdroj EH-5b

Software ViewNX 2*

* Dodávané příslušenství ** Nejedná se o výrobky společnosti Nikon † K dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Nikon (zdarma).
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Specifikace
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon FX
36,3 milionu
Snímač CMOS o rozměru 35,9 × 24 mm
37,09 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku (vyžaduje software
Capture NX-D)

Pracovní rozsah
Zaostřovací režimy

Velikost obrazu (v pixelech)

• Formát FX (36 × 24): 7 360 × 4 912 (L), 5 520 × 3 680 (M), 3 680 × 2 456 (S)
• 1,2× (30 × 20): 6 144 × 4 080 (L), 4 608 × 3 056 (M), 3 072 × 2 040 (S)
• Formát DX (24 × 16): 4 800 × 3 200 (L), 3 600 × 2 400 (M), 2 400 × 1 600 (S)
• 5 : 4 (30 × 24): 6 144 × 4 912 (L), 4 608 × 3 680 (M), 3 072 × 2 456 (S)
• Snímky formátu FX pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence:
6 720 × 3 776 (L), 5 040 × 2 832 (M), 3 360 × 1 888 (S)
• Snímky formátu DX pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence:
4 800 × 2 704 (L), 3 600 × 2 024 (M), 2 400 × 1 352 (S)

Vestavěný blesk

19_CZ
Formát souborů

Systém Picture Control
Paměťová média
Dva sloty pro
paměťovou kartu
Systém souborů
Hledáček
Obrazové pole

Zvětšení
Předsunutí výstupní
pupily okuláru
Dioptrická korekce
Zaostřovací matnice
Zrcadlo
Kontrola hloubky ostrosti
Clona objektivu
Kompatibilní objektivy

Typ závěrky
Časy závěrky
Synchronizační čas
pro práci s bleskem
Snímací režimy
Snímací frekvence

Samospoušť
Měření expozice
Metody měření expozice

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

Propojení expozimetru
Expoziční režimy
Korekce expozice
Expoziční bracketing
Expoziční paměť
Citlivost ISO
(doporučený expoziční index)

Funkce Active D-Lighting
Bracketing ADL
Automatické zaostřování

Pozn.: Snímky pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence mají poměr stran 16 : 9; snímky pořízené při aktivním
obrazovém poli DX (24 × 16) 1,5× mají formát založený na tomto formátu; všechny ostatní snímky mají formát založený na
formátu FX

• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezeztrátově komprimované, komprimované a nekomprimované; dostupná
malá velikost souborů (pouze 12bitové nekomprimované snímky)
• TIFF (RGB)
• 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
Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché;
možnost modifikace parametrů vybraných předvoleb Picture Control; možnost uložení uživatelských
předvoleb Picture Control
Paměťové karty SD (Secure Digital) a paměťové karty SDHC a SDXC s podporou standardu UHS-I; paměťové
karty CompactFlash typu I (s podporou UDMA)
Oba sloty lze použít jako hlavní nebo záložní slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému
ukládání snímků ve formátech NEF (RAW) a JPEG; snímky lze kopírovat mezi paměťovými kartami v obou
slotech
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Pevně vestavěný pentagonální hranol
• FX (36 × 24): cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• 1,2× (30 × 20): cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu vertikálně
• DX (24 × 16): cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu vertikálně
• 5 : 4 (30 × 24): cca 97 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
Cca 0,7× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
17 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
−3 až +1 m−1
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VIII se značkami oblasti činnosti automatického zaostřování
a možností zobrazení pomocné mřížky
Automaticky vratné
Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na hodnotu vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo
nastavenou fotoaparátem (režimy P a S)
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (pro objektivy PC-NIKKOR platí určitá omezení), objektivy DX (při
použití obrazového pole DX (24 × 16) 1,5×), objektivy AI-P NIKKOR a objektivy systému AI bez CPU (pouze
expoziční 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 (11 zaostřovacích polí
podporuje elektronický dálkoměr již od světelnosti objektivu f/8)
Elektronicky řízená mechanická štěrbinová závěrka s vertikálním chodem, funkce závěrky s elektronickou
první lamelou (při použití režimu předsklopení zrcadla)
1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV, bulb (B), time (T), X250
X = 1/250 s; možnost synchronizace při časech závěrky 1/320 s a delších (při použití časů
závěrky v rozmezí 1/250 s až 1/320 s klesá dosah blesku)
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice), QC (tiché
sériové snímání), E (samospoušť), MUP (předsklopení zrcadla)
• Baterie EN-EL15
(FX/5 : 4) CL: cca 1 až 5 sn./s, CH: cca 5 sn./s, QC: cca 3 sn./s
(DX/1,2×) CL: cca 1 až 6 sn./s, CH: cca 6 sn./s, QC: cca 3 sn./s
• Ostatní zdroje energie
(FX/5 : 4) CL: cca 1 až 5 sn./s, CH: cca 5 sn./s, QC: cca 3 sn./s
(1,2×) CL: cca 1 až 6 sn./s, CH: cca 6 sn./s, QC: cca 3 sn./s
(DX) CL: cca 1 až 6 sn./s, CH: cca 7 sn./s, QC: cca 3 sn./s
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
TTL měření expozice pomocí RGB snímače 91K
• Měření Matrix: 3D Color Matrix III (objektivy typu G, E a D), Color Matrix III (ostatní objektivy s vestavěným
CPU); Color Matrix při použití objektivů bez CPU po zadání dat objektivu uživatelem
• Integrální měření se zdůrazněným středem: cca 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky
o průměru 12 mm uprostřed obrazu (průměr této plošky lze změnit na 8, 15 nebo 20 mm); možnost
integrálního měření celého obrazového pole (při použití objektivů bez CPU je velikost centrální kruhové
plošky fixována na hodnotě 12 mm)
• Bodové měření: měří kruhovou plošku o průměru 4 mm (cca 1,5 % obrazového pole) v místě aktivního
zaostřovacího pole (při použití objektivů bez CPU se měří oblast uprostřed obrazu)
• Měření orientované na nejvyšší jasy: k dispozici v kombinaci s objektivy typu G, E a D (při použití
ostatních objektivů je ekvivalentní integrálnímu měření se zdůrazněným středem)
• Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy: 0 až 20 EV
• Bodové měření: 2 až 20 EV
Kombinované CPU a AI
Programová automatika (P) s flexibilním programem; clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M)
−5 až +5 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
2 až 9 snímků v krocích po 1/3, 1/2, 2/3 nebo 1 EV; 2 až 5 snímků v krocích po 2 nebo 3 EV
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
ISO 64 až 12 800 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1 EV
(ekvivalent ISO 32) pod ISO 64, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO 51 200) nad
ISO 12 800; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Volitelná nastavení Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
2 snímky – z toho jeden s předvoleným nastavením funkce ADL, nebo 3–5 snímků (všechny s předvoleným
nastavením)
Pokročilý AF modul Nikon Multi-CAM 3500FX s TTL fázovou detekcí, možností jemného doladění zaostření,
51 zaostřovacími poli (15 křížových snímačů; 11 snímačů s podporou světelnosti f/8) a pomocným světlem
AF (pracovní rozsah cca 0,5 až 3 m)

Zaostřovací pole
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Blokování zaostření

Řízení záblesku

Zábleskové režimy

Korekce zábleskové expozice
Zábleskový bracketing
Indikace připravenosti
k záblesku
Sáňky pro upevnění
příslušenství
Systém kreativního
osvětlení Nikon (CLS)
Synchronizační konektor
Vyvážení bílé barvy
Bracketing
vyvážení bílé barvy
Živý náhled – režimy
Živý náhled –
zaostřovací režimy
Živý náhled – režimy
činnosti zaostřovacích polí
Živý náhled –
automatické zaostřování
Videosekvence –
měření expozice
Videosekvence –
metody měření expozice
Velikost obrazu (v pixelech)
a snímací frekvence
Videosekvence –
formát souborů
Komprese videa
Videosekvence –
formát záznamu zvuku
Videosekvence –
zařízení pro záznam zvuku
Videosekvence –
citlivost ISO

−2 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C); automatická
aktivace prediktivního zaostřování podle stavu objektu
• Manuální zaostřování (M): lze použít elektronický dálkoměr
Lze volit z 51 nebo 11 zaostřovacích polí
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9, 21 nebo 51 zaostřovacích polí, 3D sledování objektu,
skupinová volba zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové zaostření)
nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
Vyklápěný do pracovní polohy manuálně tlačítkem; směrné číslo cca 12, 12 při použití manuálního
zábleskového režimu (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím RGB snímače 91K v kombinaci s vestavěným bleskem; i-TTL
vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s měřením Matrix, integrálním
měřením se zdůrazněným středem a měřením orientovaným na nejvyšší jasy, standardní i-TTL záblesk pro
digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením
Synchronizace na první lamelu, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu, redukce
efektu červených očí, redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy; synchronizace
s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu, vypnuto; podpora automatické vysoce rychlé FP
synchronizace blesku
−3 až +1 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
2 až 9 snímků v krocích po 1/3, 1/2, 2/3 nebo 1 EV; 2 až 5 snímků v krocích po 2 nebo 3 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
Standardní synchronizační konektor ISO 519 s aretačním závitem
Automaticky (2 typy), žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo,
stín, manuální nastavení (možnost uložení až 6 hodnot, bodové měření vyvážení bílé barvy v režimu živého
náhledu), výběr barevné teploty (2 500 K až 10 000 K); vše s možností jemného vyvážení
2 až 9 snímků v krocích po 1, 2 nebo 3
Živý náhled pro statické snímky, živý náhled pro videosekvence
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)
• Manuální zaostřování (M)
Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole,
sledování objektu
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)
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy
• 1 920 × 1 080; 60 p (progresivní), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Přesné snímací frekvence pro režimy 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 sn./s;
všechny volitelné možnosti podporují vysokou a normální kvalitu obrazu
MOV
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM
Vestavěný nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti

• Expoziční režimy P, S a A: automatická regulace citlivosti ISO (ISO 64 až Hi 2) s volitelným
horním limitem
• Expoziční režim M: dostupná automatická regulace citlivosti ISO (ISO 64 až Hi 2) s volitelným horním
limitem; manuální volba citlivosti ISO (ISO 64 až 12 800 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV) včetně volitelných
možností ekvivalentních hodnotám o 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO 51 200) nad hodnotou
ISO 12 800
Další možnosti videosekvencí Indexování, časosběrné snímání
Monitor
8cm/3,2˝ monitor TFT LCD s cca 1 229 000 pixely (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 pixelů),
pozorovacím úhlem 170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole a regulací jasu
Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků), zvětšení výřezu snímku, přehrávání videosekvencí,
prezentace snímků a videosekvencí, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů, zobrazení informací
o snímku, zobrazení dat o poloze a automatické otáčení snímků
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 s mikrokonektorem typu B); doporučuje se připojovat k vestavěnému portu USB
Výstup HDMI
Konektor HDMI typu C
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Zvukový výstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Desetikolíkový konektor
Lze použít k připojení volitelného dálkového ovládání a volitelného bezdrátového dálkového ovládání
dálkového ovládání
WR-R10 (vyžaduje adaptér WR-A10) nebo WR-1. Dále umožňuje připojení jednotky GPS GP-1 / GP-1A
a dalších zařízení GPS kompatibilních se standardy NMEA0183 verze 2.01 nebo 3.01 (vyžaduje volitelný
převodní kabel GPS MC-35 a propojovací kabel s 9kolíkovým konektorem typu D-sub)
Podporované jazyky
Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština,
(mohou se lišit v závislosti holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština,
na zemi nebo regionu prodeje) 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-D12 s jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15/EN-EL18a*/
EN-EL18*, resp. s osmi tužkovými alkalickými, nikl-metal hydridovými nebo lithiovými bateriemi AA
* Dostupná samostatně; vyžaduje volitelnou krytku prostoru pro baterii BL-5
Síťový zdroj
Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný samostatně)
Stativový závit
1/4˝ (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Cca 146 × 123 × 81,5 mm
Hmotnost
Cca 980 g včetně baterie a paměťové karty SD, ale bez krytky těla; cca 880 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota 0 až 40 °C; Vlhkost 85 % nebo méně (bez kondenzace)
• PictBridge je ochranná známka.
• CompactFlash je registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky, resp. ochranné
známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• Názvy výrobků a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
• Obrázky v hledáčcích, na displejích LCD a monitorech znázorněné v tomto materiálu jsou simulované.
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