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VÍTÁME VÁS V OBLASTI FOTOGRAFIE PŘEDSTAVOVANÉ FORMÁTEM FX
Připravte se na novou úroveň fotografické kvality. S fotoaparátem D610 jste dorazili k branám fotografie ve formátu FX.
Užasnete, jakou kvalitu obrazu nabízí velký obrazový snímač formátu FX. Možnosti velkého počtu 24,3 milionu pixelů
lze nejlépe doplnit použitím světelných objektivů NIKKOR a získat jemnou a přirozenou gradaci, neuvěřitelně ostré
detaily a nízkou úroveň šumu při fotografování s vysokými citlivostmi ISO. To vše v kompaktním a lehkém těle dosahujícím zlepšené snímací frekvence 6 obr./s pro zachycení všech požadovaných objektů. Tento fotoaparát, který si můžete
vzít kamkoli, posune vaši tvořivost do nových výšin.

„Fotoaparát D610 dosahuje jemnější reprodukce
objektu a zachycuje bohatství odstínů s vysoce
kvalitní kresbou ve světlech a stínech.“

Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR • Kvalita obrazu:
14bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: Režim [A], 1/10 s, f/11
• Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 100
• Předvolba Picture Control: Standardní © Takashi Yamaguchi

Rozdíl poskytovaný formátem FX: ostřejší, brilantnější
snímky s jemnými nuancemi – i v obtížném osvětlení
Formát

FX
24,3

Obrazový snímač formátu FX s 24,3 milionu
efektivních pixelů: vynikající obrazový potenciál

Fotoaparát D610 je příslibem povznesení vaší fotografie
i videa do zcela nových výšin. Větší obrazové snímače
milionu pixelů jsou schopny přijmout více dopadajícího světla, což
znamená výrazný nárůst kvality obrazu.
Fotoaparát D610 je vybaven obrazovým
snímačem formátu FX o rozměrech 35,9 ×
24 mm – více než 2× větším v porovnání
s obrazovým snímačem formátu DX – v těle
digitální jednooké zrcadlovky kompaktních
rozměrů. Jeho 24,3 milionu efektivních pixelů produkuje snímky
s vysokou ostrostí, zatímco krásná reprodukce neostrých míst
obrazu (bokeh) – další z výhod formátu FX – snímkům poskytuje
novou úroveň přirozené prostorové hloubky s objektem
ostře reprodukovaným na měkkém popředí a pozadí. A díky
charakteristikám formátu FX nezpůsobuje
vysoký počet pixelů zrnitost snímků při
použití vysokých citlivostí ISO a umožňuje tak
Formát DX
pokračovat ve fotografování i v případě nízké
Formát FX
hladiny dostupného osvětlení. Obrazový
snímač fotoaparátu D610 se vyznačuje vysokým dynamickým
rozsahem – stěžejní vlastností pro krajinářskou fotografii, kde jemná
gradace a bohatství detailů ve světlech a stínech jsou pro snímek
vším. Rovněž můžete očekávat rozšířenou barevnou hloubku, která
je důležitá pro získání přirozených, teplých odstínů pleti v portrétní
fotografii. Vaše snímky budou vypadat skvěle při fotografování
za dobrého světla a budou ještě působivější při fotografování
v náročném, komplikovaném osvětlení. Zjistěte sami, co vašim
snímkům poskytne obrazový snímač formátu FX fotoaparátu D610.

Automatické Automatické vyvážení bílé barvy s dále
vyvážení vylepšenou přesností
bílé barvy Můžete se spolehnout na to, že s automatickým

vyvážením bílé barvy fotoaparátu D610 dosáhnete
vždy optimálních výsledků. U většiny běžných fotografických
situací v interiérech i exteriérech reprodukuje automatické
vyvážení bílé barvy fotoaparátu barvy tak, jak je přirozeně
vnímáme, a dramaticky tak snižuje dobu strávenou postprodukcí.
Přístroj D610 navíc umožňuje zvolit
mezi režimem Automaticky 1
(Normálně), který plně koriguje
barevný nádech vnášený okolním
osvětlením, a režimem Automa
ticky 2 (Uchovat teplé barvy), který
zachovává atmosféru teplých barev
osvětlení při fotografování pod
žárovkovým osvětlením.

Automaticky 1 (Normálně)
© Hideki Kono
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Impozantní kombinace obrazových technologií:
obrazový snímač formátu FX, systém zpracování
prvky obrazu EXPEED 3, systém Picture Control
vybavení a objektivy NIKKOR

4 klíčové

Připravte se na ostré a brilantní
snímky a videosekvence se sytými
barvami, které snesou kritický pohled
i toho nejnáročnějšího pozorovatele.
Rozsáhlý potenciál obrazového
snímače formátu FX fotoaparátu D610
lze plně využít pouze při kombinaci
s dalšími klíčovými prvky řetězce zpracování obrazu. Objektivy
NIKKOR, které jsou známé svou nedostižnou ostrostí a přesností,
spolehlivě soustřeďují světlo na obrazový snímač s minimem vnitřních
odrazů a mají zásadní vliv na kvalitu obrazu. Světlo
dopadající na obrazový snímač je za pečlivé
eliminace výskytu obrazového šumu převedeno
na digitální data, která následně procházejí
16bitovým řetězcem zpracování obrazu systému
EXPEED 3, stejně rychlého a výkonného systému
zpracování obrazu, jaký nabízí vlajková loď fotoaparátů Nikon – přístroj
D4 – a přístroj D800 s vysokým počtem pixelů. Během zpracování
obrazu lze navíc snadno dosáhnout preferovaného vzhledu a působení
statických snímků a videosekvencí jemným doladěním
jejich parametrů s využitím originálního systému Nikon
Picture Control. Představte si tuto úroveň operací
aplikovaných okamžitě na každý pořizovaný snímek pro
dosažení jeho konečného vzhledu – výsledku práce
sady exkluzivních technologií Nikon.

Citlivost

ISO

Snímky bez obrazového šumu ve standardním
rozsahu citlivostí ISO 100 až 6400

Fotografování za slabého osvětlení za úsvitu nebo
za soumraku, v tmavých interiérech nebo v noci přináší
s fotoaparátem D610 uspokojivější výsledky. Přístroj D610 je
konstruován tak, aby pracoval dobře za jasného i za extrémně
slabého osvětlení, a nabízí standardní rozsah citlivostí ISO 100
až 6400, v jehož rámci je snížen výskyt obrazového šumu.
Je-li třeba, lze tento rozsah dále
rozšířit až na hodnoty ISO 50 (Lo 1)
a ISO 25 600 (Hi 2). I když se
v případě použití vysokých citlivostí
ISO začne postupně vyskytovat
obrazový šum, špičková technologie
redukce šumu společnosti Nikon
uchovává tento obrazový šum
na minimálních hodnotách při
zachování maxima detailů a ostrosti
obrazu při pořizování statických
snímků i videosekvencí.
Ekvivalent ISO 6400
© Sergey Gorshkov

„Objekt je ostře portrétován s malou hloubkou ostrosti, lehce změkčeným
popředím a skvěle reprodukovaným neostrým pozadím.“

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF)
• Expoziční režim: Režim [M], 1/125 s, f/2,8 • Vyvážení bílé barvy: Výběr barevné teploty (5000 K)
• Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní © Hideki Kono
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Vytvořte si vlastní fotografický styl bez ztráty integrity snímků
Systém Picture Control: získejte přesně takové snímky, jaké si představujete
Úzce integrovaná kombinace objektivů NIKKOR, obrazového snímače formátu FX a systému zpracování
obrazu EXPEED 3 fotoaparátu D610 poskytuje datově bohaté snímky formátu FX. Ale to je jen pouhý začátek.
Se snadno použitelným systémem Picture Control fotoaparátu můžete aplikovat preferovaný vzhled
a působení statických snímků a videosekvencí pouhým stisknutím tlačítka.

STANDARDNÍ: Poskytuje vyvážené snímky bez jakýchkoli
nekonzistencí v doostření, kontrastu, jasu, sytosti barev
nebo barevném podání. Dříve než si toho sami všimnete,
budete pořizovat výrazné snímky, které zůstanou
uchovány v paměti pozorovatelů.

NEUTRÁLNÍ: Poskytuje snímky, které jsou nejvěrnější
reprodukcí původního motivu. Zamezuje extrémnímu
vylepšení snímků a s maximální věrností reprodukuje
barvy a gradaci objektu.

ŽIVÉ: V porovnání s předvolbou Standardní nabízí
předvolba Živé atraktivnější celkové působení snímků pro
získání výrazných, sytě zbarvených, živých snímků. Ideální
předvolba pro situace, kde chcete dosáhnout výraznějšího
působení málo sytých barev.

Exkluzivní software Nikon: plné využití potenciálu souborů
Nikon NEF (RAW)

Software ViewNX 2
(součást dodávky)

Chcete-li získat úplnou a detailní kontrolu nad svými snímky při postprodukci,
je výrazným pomocníkem fotografování ve formátu Nikon NEF (RAW), a to
díky ohromnému množství neupravených dat poskytovaných obrazovým
snímačem formátu FX. Jemné detaily ve stínech a světlech, které se mohou
ztratit při komprimaci souborů JPEG, jsou ve formátu NEF lépe uchovány
– a odpovídajícím způsobem reprodukovány ve výsledném výstupu.
Nikon nabízí dvě exkluzivní softwarové aplikace plně využívající potenciálu
souborů NEF. Dodávaný software ViewNX 2 poskytuje funkce pro import
a procházení snímků a rovněž často používané funkce pro úpravy snímků.
V případě, kdy je potřeba kompletnější postprodukce, umožňuje Capture
NX 2 zaměřit se na úpravy s pomocí jednoduchých a přitom intuitivně
použitelných kontrolních bodů barev zahrnujících různé výkonné funkce.
Bez ohledu na prováděné úpravy však můžete být při použití souborů NEF
klidní, protože máte jistotu, že originální obrazová data snímků zůstávají
v průběhu celého procesu nedotčená. Software Nikon je díky plnému
chápání charakteristických vlastností obrazového snímače fotoaparátu D610,
objektivů NIKKOR a blesků schopen na rozdíl od softwaru třetích výrobců
plně využít data poskytovaná fotoaparátem, což znamená, že můžete
očekávat dosažení těch nejlepších možných výsledků.

Software Capture NX 2
(volitelný)

Kompletní softwarový balík
s uživatelsky přívětivým
rozhraním. Software ViewNX 2
umožňuje procházet
a upravovat snímky a video
sekvence, sdílet je pomocí
online služby společnosti
Nikon pro sdílení a archivaci
snímků NIKON IMAGE SPACE,
a nabízí mnoho
dalších možností.

Výkonný nástroj pro pokročilé
a komplikované úpravy
snímků, Capture NX 2, nabízí
intuitivní technologii kontrolních bodů barev, která dramaticky zjednodušuje mnoho
procesů vylepšování snímků.
Současná verze softwaru je
kompatibilní s 64bitovými
operačními systémy.

Funkce Active D-Lighting: uchování detailů ve světlech a stínech

Funkce HDR pro snímky kontrastních krajin

Funkce Nikon Active D-Lighting je nejlepším řešením pro
fotografování při kontrastním osvětlení přesahujícím dynamický
rozsah fotoaparátu, a to i v případě pohybujícího se objektu nebo
pozadí snímků. Uchováte detaily ve světlech beze ztráty detailů
ve stínech: stačí jen zvolit intenzitu funkce odpovídající kontrastu
snímku.

Funkce HDR (vysoký dynamický rozsah) fotoaparátu D610 je výkonným
nástrojem pro fotografy, kteří pracují v exteriéru a musí často čelit náročným
světelným podmínkám s vysoce kontrastním osvětlením. Funkce pořídí při
jednom stisknutí spouště dva snímky: jeden světlejší a jeden tmavší. Fotoaparát
tyto snímky následně automaticky zkombinuje do jediného snímku s širším
dynamickým rozsahem, který zachovává plnou sytost barev a tonalitu scény.
Poznámka: Doporučujeme umístit fotoaparát na stativ.

MONOCHROMATICKÉ: Omezuje tonální rozsah na
černobílý nebo sépiový pro získání nebo posílení určité
nálady. Filtrové efekty napodobují účinky použití barevných
filtrů pro černobílou fotografii.

PORTRÉT: S využitím nastavení předvolby Neutrální jako
základu nabízí předvolba Portrét přirozenější vzhled pleti.
Odstíny pleti působí živěji a vzbuzují pocit prostorové
hloubky s výsledným brilantním a autentickým vzhledem.

KRAJINA: Předvolba Krajina poskytuje v porovnání
s předvolbou Živé klidnější, uvolněným dojmem působící
barvy. Bohatá gradace a poutavý vzhled oživují snímky
krajin, přírody i pouličních scén ve městech.
Světlejší snímek

Stačí jen jednoduše vybrat požadovaný vzhled snímků a začít fotografovat.
Získáte automaticky dobře vyvážené výsledky, které budou ideálně
odpovídat objektům vašeho zájmu. Pro dosažení konkrétnějších
a jemnějších nastavení můžete předvolby přizpůsobit jemnou úpravou
jednotlivých parametrů. U předvoleb Standardní, Živé, Portrét a Krajina
lze použít možnost Rychlé nastavení, která automaticky zvolí vhodné
nastavení parametrů doostření, kontrastu, jasu, sytosti a odstínu*.
Rovněž je možné uložit provedená nastavení ve formě uživatelských
předvoleb Picture Control s názvy odpovídajícími určitým snímacím
podmínkám. Dalším plusem, pokud fotografujete ve formátu RAW (NEF),
je možnost aplikace předvoleb Picture Control až po pořízení snímků –
od předvolby Standardní po předvolbu Monochromatické, od předvolby
Monochromatické po předvolbu Portrét – pomocí softwaru Nikon ViewNX
2 nebo Capture NX 2. Živý náhled umožňuje vizuálně posoudit, jak se
provedená nastavení odrazí na snímcích a videosekvencích.
*U předvolby Neutrální není možnost Rychlé nastavení k dispozici, ale lze upravovat
jednotlivé parametry předvolby (doostření, kontrast, jas, sytost a odstín). U předvolby
Monochromatické jsou první tři parametry předvolby Neutrální doplněny filtrovými efekty
a tónováním s možností úprav sytosti.
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Velmi vysoký

Zobrazení rychlého nastavení

Neutrální režim účinně
reprodukuje detaily objektu
Objekty s vysokou sytostí
mají v případě zvýraznění
obrysů a zvýšení kontrastu
tendenci ztrácet detaily. Při
použití režimu Neutrální jsou
však detaily objektů přesně
reprodukovány.

Samostatné tlačítko Picture Control
poskytuje přímý přístup do menu předvoleb.

Vypnuto

Úspěšný snímek HDR

Tmavší snímek

Korekce barevné vady velikosti

Účinnější automatická regulace citlivosti ISO

Inteligentní zpracování obrazu Nikon výrazně potlačuje barevnou
vadu velikosti objektivů. Na rozdíl od jiných metod, které pouze
jednoduše eliminují barevné projevy tohoto typu barevné vady,
koriguje metoda používaná společností Nikon projevy barevné vady
pomocí indexu rozlišení jednotlivých barev a výrazně tak zvyšuje
obrysovou ostrost výsledných snímků. A vzhledem k tomu, že
korekce jsou prováděny bez ohledu na typ použitého objektivu
NIKKOR, získáte nejlepší možné snímky u kompletní řady objektivů
NIKKOR.

Při fotografování s využitím automatické regulace citlivosti ISO*
fotoaparát D610 automaticky kontroluje nejdelší používaný čas
závěrky, který upravuje v závislosti na ohniskové vzdálenosti
použitého objektivu. To je velmi
výhodné pro potlačení účinků chvění
fotoaparátu volbou vyšších citlivostí
ISO a tím i dostatečně krátkých časů
závěrky – zejména při použití objektivů
se zoomem za nízké hladiny osvětlení.
*Pouze expoziční režimy P, S, A a M.
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„Fotoaparát D610 s frekvencí sériového snímání 6 obr./s a vynikajícím systémem
automatického zaostřování vám umožní zachytit i ty nejprchavější okamžiky.“

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF)
• Expoziční režim: Režim [M], 1/1250 s, f/7,1 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1
• Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní © Robert Bösch

Horní snímek: • Objektiv: AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor NEF (RAW) • Expoziční režim: Režim [A], 1/2500 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO: ISO 1600 • Předvolba Picture Control: Standardní © Sergey Gorshkov
Spodní snímek: • Objektiv: AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: Režim [A], 1/2000 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO: ISO 400 • Předvolba Picture Control: Standardní © Sergey Gorshkov
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Inovativní základní vybavení pro všestrannější fotografování ve formátu FX
6

Zachycení správného okamžiku ve formátu FX
obr./s U prchavých okamžiků neexistuje žádná druhá

příležitost. Inženýři společnosti Nikon zvýšili i přes
velké množství dat z obrazového snímače formátu FX s 24,3
milionu pixelů snímací frekvenci sériového snímání fotoaparátu
D610, aby ještě více usnadnili pořízení všech důležitých snímků.
Fotoaparát nyní pracuje snímací frekvencí až 6 obr./s*1 a umožňuje
pořídit až 100 snímků*2 v jedné sérii. To vše díky vysoké rychlosti
systému zpracování obrazu EXPEED 3 a exkluzivnímu nezávislému
mechanismu náhonu zrcadla. Fotoaparát pracuje stejně hbitě při
použití formátu FX i DX. Vysoká rychlost umožňuje rovněž účinnější
sledování objektů systémem dynamické volby zaostřovacích
polí fotoaparátu. Fotoaparát D610 zaručuje získání většího počtu
vítězných snímků za sekundu při fotografování akčních sportů
i rychle se pohybujících divokých zvířat.
*1 Podle směrnic CIPA.
*2 Pouze v režimu JPEG, s výjimkou nastavení Jemný/
Velký (L) ve formátu FX (max.
51 snímků) a Normální/Velký (L)
ve formátu FX (max. 90 snímků).

Qc

Režim tichého sériového snímání pro tišší sériové
snímání [NOVINKA]

Nový snímací režim Qc (tiché
sériové snímání) fotoaparátu D610 nabízí
maximální diskrétnost při fotografování
plachých, těžko zachytitelných objektů nebo při
fotografování v tichých prostředích, například
na koncertech, kde mohou být zvuky závěrky
rušivé. Tento snímací režim, který potlačuje hluk zrcadla a současně nabízí
snímací frekvenci až 3 obr./s*, se aktivuje pomocí voliče snímacích režimů.
*Podle standardů CIPA.

Reakce odpovídající vašim reflexům
Váš ukazováček je díky strategickému umístění hlavního vypínače fotoaparátu
okolo tlačítka spouště připraven ke stisknutí spouště ihned po zapnutí
fotoaparátu. Fotoaparát D610 je připraven k fotografování za přibližně
0,13 s* a zpoždění závěrky bylo zkráceno na hodnotu přibližně
0,052 s*, což je hodnota blízká vlajkové lodi přístrojů Nikon
– fotoaparátu D4 – který nabízí zpoždění 0,042 s*. Grip
přístroje umožňuje bezpečné držení, takže můžete rychle
a snadno pořizovat perfektní snímky.
*Podle standardů CIPA.

Sériové snímání frekvencí 6 obr./s

39

Všestranné automatické zaostřování

Fotoaparát D610 s 39 těsně rozmístěnými zaostřovacími poli,
zaostřovacích mezi která patří devět výkonných křížových snímačů pro vyšší
polí
přesnost a spolehlivost detekce objektu, zaručuje vynikající
výkonnost automatického zaostřování. Systém automatického zaostřování nabízí
množství režimů činnosti zaostřovacích polí, které lze vybírat v závislosti na objektu
nebo scéně. Dynamická volba zaostřovacích polí je výkonný nástroj pro sledování
pohyblivých objektů s využitím jednoho prioritního zaostřovacího pole, které podporují
sousedící zaostřovací pole; k dispozici je režim 9, 21 nebo 39 polí, nastavitelný na
základě velikosti objektu a rychlosti a typu pohybu. Inteligentní funkce 3D sledování
objektu fotoaparátu nabízí větší kompoziční svobodu trvalým sledováním pohyblivých
objektů v rámci oblasti vymezené 39 zaostřovacími poli v hledáčku. Chcete-li přesně
zaostřovat statické objekty, jako jsou krajiny nebo zátiší, použijte režim jednotlivých
zaostřovacích polí. Fotoaparát D610 nabízí rovněž automatickou volbu zaostřovacích
polí, která za pomoci všech 39 zaostřovacích polí automaticky detekuje objekty, jako
jsou lidské tváře – ideální řešení pro nearanžované portréty.
Kompatibilita
se světelností

f/8

účinku teleobjektivu. Například při použití objektivu 70–200 mm f/4 v kom
binaci s dvojnásobným telekonvertorem se dosáhne výsledné ohniskové
vzdálenosti 400 mm. Toto vybavení je velkou výhodou při fotografování sportů,
zvířat v přírodě a dalších motivů vyžadujících superteleobjektivy.
Zaostřovací pole dostupná v závislosti na světelnosti

39 polí: Kompatibilní se
světelností f/5,6 a vyšší
(

33 polí: Kompatibilní se
světelností nižší než f/5,6
a vyšší než f/8

7 polí: Kompatibilní se
světelností f/8

Pracují jako křížové snímače)

Sedm zaostřovací polí s podporou nízkých
světelností

Fotoaparát D610 nabízí možnost využívat sedm zaostřovací
polí uprostřed obrazového pole pro automatické zaostřování
až do efektivní světelnosti f/8. Tato světelnost se může
vyskytnout například v případě potřeby použití telekonvertoru pro zvýšení

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR + AF-S telekonvertor TC-20E III
Tato kombinace nabízí při použití formátu FX ohniskové vzdálenosti 140–400 mm (210–600 mm při použití
formátu DX), odpovídající teleobjektivu až superteleobjektivu, efektivní světelnost f/8 a automatické zaostřování.

© Junichi Noguchi

Zobrazení
přibližně

Snadná tvorba přesné kompozice snímků v hledáčku

Hledáček přesně vymezuje obraz, který bude zachycen
na snímcích. Optický hledáček fotoaparátu D610 se
% skleněným hranolem zobrazuje přibližně 100 %
obrazového
obrazového pole a nabízí tak přesné zorné pole
pole
umožňující rozpoznat každý prvek v obrazovém poli
a dosáhnout přesně takové kompozice, jakou si představujete. Díky
velkému obrazovému snímači formátu FX je obraz na zaostřovací
matnici v hledáčku, pečlivě
zkonstruované tak, aby zaručovala
rychlé a intuitivní posouzení ostrosti
obrazu při použití automatického i
manuálního zaostřování, jasný
a brilantní. Rychlost fotografování při
použití hledáčku rovněž umožňuje
rychlá rozhodnutí, která mohou být
kritická v portrétní fotografii a při
pořizování momentek nebo akčních snímků.

100
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Volitelná obrazová pole
Fotoaparát D610 nabízí dvě různá obrazová pole pro fotografování:
formát FX (35,9 × 24 mm) a formát DX (23,5 × 15,7 mm).
Při fotografování na formátu DX
můžete využít výhody přibližně
1,5násobného zdánlivého
prodloužení ohniskové vzdálenosti
objektivu, což vám v případě
potřeby poskytne větší dosah. Díky
velkému počtu pixelů fotoaparátu
Formát FX
D610 můžete i při použití formátu
DX očekávat vysoce kvalitní snímky
s 10,4 milionu pixelů.

Formát DX

Systém Exkluzivní systém detekce motivu Nikon pro
detekce vyšší přesnost v širokém rozmezí automatických
motivu operací

v záběru, zatímco informace ze „sledování objektu“ podporují přesné
sledování pohyblivých objektů systémem 3D sledování objektu.
„Identifikace světelného zdroje“ zvyšuje přesnost automatického
vyvážení bílé barvy a pracuje v souladu s „analýzou jasů“ pomáhající
určit správnou expozici, a to i pro i-TTL řízení záblesku. „Detekce
tváří v obrazové rovině“ umožňuje využití zaostřování s detekcí tváří
v živém náhledu a při záznamu videosekvencí.

Systém detekce motivu Nikon je komplexním
řešením pro zvýšení přesnosti automatických operací fotoaparátu,
jako je nastavení expozice, zaostřování a vyvážení bílé barvy. Před
každým spuštěním závěrky fotoaparát D610 přesně analyzuje
objekt a scénu s využitím 2016pixelového
2016pixelový RGB
RGB snímače měření expozice. Tento systém
snímač
posuzuje nejen jas objektu a scény, barvy
a informace o poloze objektu, ale rovněž detekuje
přítomnost lidských postav nebo tváří. Následně
Sledování
Identifikace
objektu
objektu
fotoaparát rychle využívá zjištěné informace před
expozicí pro zvýšení přesnosti automatických
nastavení. Například při použití hledáčku pomáhá
Automatické zaostřování
s fázovou detekcí
Funkce Active
„identifikace objektu“ automatické volbě
D-Lighting
Automatická volba zaostřovacích polí
zaostřovacích polí automaticky vyhledat osobu
3D sledování objektu

Obrazový snímač

Analýza
jasů

Řízení expozice
Měření expozice Matrix
i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk
Redukce blikání obrazu

Identifikace
světelného zdroje

Detekce tváří
v obrazové rovině

Automatické
vyvážení bílé
barvy

Přehrávání
Zvětšení výřezu
přehrávaného snímku
na tvář osoby

Sledování
objektu

Automatické zaostřování
s detekcí kontrastu
Zaostřování s detekcí tváří
Sledování objektu
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Plynulý a spolehlivý provoz s bezkonkurenční výkonností

Menu „Režim Řídicí jednotka“

Pokrokové bezdrátové osvětlení: jeden blesk, bezpočet možností

Jeden blesk SB-700 byl umístěn v přenosném softboxu pro
rovnoměrné rozptýlení světla a bezdrátově spouštěn pomocí
vestavěného blesku fotoaparátu D610.

Využijte magii v oblasti osvětlení pro získání portrétů zcela nové úrovně. Fotoaparát D610 je
konstruován tak, aby plně spolupracoval se systémem kreativního osvětlení Nikon, který je
znám svou nedostižnou přesností, všestranností a přenosností. Výhody tohoto partnerství se
nejvíce projevují při použití pokrokového bezdrátového osvětlení. Pomocí vestavěného blesku
fotoaparátu D610 v režimu řídicí jednotky lze snadno dálkově ovládat blesky umístěné mimo
fotoaparát (SB-700 a SB-910) a tvůrčím způsobem využívat libovolně komplikované nasvícení
scény přesně podle vlastních představ. Systém je nezbytným pomocníkem pro tvorbu
působivých portrétů a při fotografování bezpočtu dalších objektů.

Poznámka: Blesk SB-300 nepodporuje pokrokové bezdrátové
osvětlení.

SB-300

SB-700

Dva sloty pro karty SD pro spolehlivou
práci s daty

Vynikající ergonomie pro komfortní
ovládání

Virtuální horizont pro detekci náklonu
fotoaparátu do stran a nahoru/dolů

Pro plynulé a produktivní fotografování
je nutné bezpečné a rychlé načítání dat
z karty/záznam dat na kartu, a to zejména
u kritických zakázek. Dva sloty pro kartu
SD fotoaparátu D610 poskytují několik
pokročilých možností záznamu dat. Přístroj
umožňuje zaznamenávat data RAW a JPEG
současně na samostatné karty, přenášet data
z jedné karty na druhou nebo vybírat během
záznamu videosekvence slot pro záznam
na základě zbývající kapacity karet. Sloty
jsou kompatibilní se standardem UHS-I pro
rychlý přenos dat a podporují rovněž SDXC –
standard pro karty SD s vysokou kapacitou.

Aby bylo možné uchopit kompaktní tělo
fotoaparátu D610 formátu FX do rukou
nejrůznějších velikostí, provedli designéři
společnosti Nikon pečlivou revizi gripu na
pravé straně fotoaparátu. Plošší hlavní vypínač
a upravený úhel tlačítka spouště přispívají
k přirozenějšímu pohybu prstu a odstraňují
namáhání prstu při dlouhodobějším používání
fotoaparátu. Protiskluzový gumový povrch na
spodní straně fotoaparátu okolo stativového
závitu se při fotografování na výšku chová jako
doplňkový grip. Volič expozičních režimů a volič
snímacích režimů na stejné ose nabízejí rychlý
přístup k často používaným režimům a funkcím.

Virtuální horizont fotoaparátu D610 výrazně
usnadňuje tvorbu kompozice snímků.
Umožňuje detekci bočního (horizontálního)
náklonu fotoaparátu a náklonu fotoaparátu
směrem nahoru a dolů a zobrazuje získané
údaje na monitoru LCD; v hledáčku se
zobrazuje indikace bočního náklonu foto
aparátu. Tato funkce je užitečná zejména
při fotografování objektů, jako je zátiší,
krajina a architektura.

SB-910
Snímač okolního jasu pro automatickou
regulaci jasu monitoru

Vestavěný blesk nabízí režim řídicí
jednotky s podporou pokrokového
bezdrátového osvětlení.

Inteligentní správa energie a baterie
s dlouhou životností
Účinná správa energie, vysoce energeticky
účinný systém EXPEED 3 a další funkce
snižují spotřebu energie fotoaparátu D610.
K napájení fotoaparátu slouží dobíjecí lithiumiontová baterie EN-EL15, stejná jako ve
fotoaparátech série D800 a D7100. Na jedno
nabití baterie lze pořídit přibližně 900 statických
snímků*, a to i při odpálení záblesku u každého
druhého snímku. Jako zdroj energie lze použít
jednu baterii EN-EL15, síťový zdroj EH-5b
(s konektorem pro připojení síťového zdroje
EP-5B) a multifunkční Battery Pack MB-D14.

Velký, inovativní monitor LCD
Rozměrný 8cm (3,2“) monitor LCD s cca
921 000 pixely nabízí jasný a brilantní
obraz. Antireflexní provedení zaručuje
brilantní zobrazení bez reflexů i za jasného
osvětlení. Pokud je navíc nastaven jas
monitoru na „Automaticky“, upravuje
fotoaparát automaticky jas monitoru LCD
po jeho zapnutí podle okolních světelných
podmínek a usnadňuje tak kontrolu snímků
za vysoké i nízké hladiny osvětlení.

Robustní tělo z hořčíkové slitiny
a závěrka testovaná na 150 000 cyklů

sestavených fotoaparátech a osvědčuje tak
svou vysokou přesnost a odolnost. Závěrka
nabízí časy v rozmezí 1/4000 s až 30 s a je
vybavena inteligentním autodiagnostickým
systémem, který automaticky monitoruje
a koriguje možné rozdíly mezi zvoleným
a aktuálním časem po celou dobu život
nosti závěrky. Díky samostatnému náhonu
závěrky, zrcadla a clony se navíc dosahuje
rychlého sériového snímání až 6 obr./s.
Můžete tak fotografovat s jistotou i za
náročných klimatických podmínek.

Fotoaparát D610 využívá lehkou a odolnou
hořčíkovou slitinu v konstrukci horní
a zadní části těla fotoaparátu pro ochranu
citlivých technologií v případě náhodných
nárazů. Rozsáhlá sada těsnění proti
klimatickým vlivům – včetně důležitých
krytek konektorů – navíc poskytuje přístroji
ochranu proti vnikání prachu a vlhkosti,
která je stejně spolehlivá jako u dražších
modelů série Nikon D800. Závěrka
fotoaparátu D610 je testována na
150 000 pracovních cyklů na plně

*Podle standardů CIPA.
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13

Full HD videosekvence D-Movie včetně kvalitního zvukového záznamu
Úchvatné časosběrné snímání jednoduše
Časosběrné snímání je unikátní technika, odlišná od pořizování
statických snímků a videosekvencí, která umožňuje automaticky
fotografovat v určených intervalech a ukládat série statických
snímků ve formě videosekvencí přehrávajících následně pomalu
probíhající děje vysokou rychlostí. Tvorba časosběrných záznamů
vyžadovala dříve složité výpočty a úpravy. Nyní lze pomocí menu

Stereofonní mikrofon
ME-1 (volitelný)

jednoduše nastavit interval mezi snímky a dobu záznamu pro
získání videosekvence ve fotoaparátu, která se přehrává 24× až
36 000× rychleji, než činí standardní přehrávání. Budete moci
zaznamenat dramatické sekvence přírodních jevů, jaké představuje
například pohyb mraků, pohyb hvězd či rozvírání květů, nebo pohyb
automobilů a lidí v městském prostředí.
Poznámka: Videosekvence vytvořené ze snímků pořízených v režimu časosběrného
snímání jsou ukládány s poměrem stran 16 : 9.

Pro získání kvalitnějšího
zvuku je k dispozici volitelný
stereofonní mikrofon ME-1,
který zaznamenává vysoce
kvalitní stereofonní zvuk
s minimální úrovní hluku
vnášeného systémem
automatického zaostřování.

Záznam časosběrné videosekvence s výchozím
intervalem 5 s a dobou fotografování 25 min.

Současné zobrazení videosekvence a výstupu živého náhledu pro
videosekvence na externích monitorech prostřednictvím HDMI

Sluchátka zobrazená na této stránce pocházejí
od jiného výrobce.

Kvalita Full HD s využitím 24,3 milionu efektivních pixelů
Fotoaparát D610 podporuje formát obrazu Full HD 1920 × 1080;
30p. Systém EXPEED 3 optimálně zpracovává data s vysokým
počtem cca 24,3 milionu pixelů pro získání videosekvencí s vysokým
rozlišením a potlačeným výskytem zubatých obrysů a moaré.
Funkce redukce šumu optimalizovaná pro záznam videosekvencí
účinně potlačuje šum při zachování vysokého rozlišení a jemné
gradace (s minimem blokového šumu způsobeného kompresí
dat) a potlačení výskytu náhodného šumu při použití vysokých
citlivostí ISO. Soubory jsou komprimované do formátu H.264/
MPEG-4 AVC a poskytují maximální dobu záznamu přibližně 29 min
59 s*. K dispozici je rovněž formát 1280 × 720; 60p vhodný pro
zachycení akcí s rychlými pohyby. Tlačítko záznamu videosekvence
je umístěné vedle tlačítka spouště pro možnost stejně snadného
spuštění a zastavení záznamu videosekvence jako při pořizování
statických snímků.

Možnosti pro ovládání zvuku a konzistentní kvalitu
videosekvencí
Fotoaparát D610 je vybaven konektorem pro sluchátka sloužícím
k monitorování zvuku pomocí volitelných stereofonních sluchátek.
Indikace úrovně zvuku na monitoru LCD umožňují vizuálně
kontrolovat úroveň zvuku v režimu živého náhledu. Hlasitost
zvuku ve sluchátkách lze jemně nastavovat v 30 krocích, zatímco
citlivost mikrofonu lze přesně ovládat v 20 krocích. Volitelný
kompaktní stereofonní mikrofon ME-1 umožňuje zaznamenat
vysoce kvalitní zvuk s výrazně
potlačenými mechanickými
zvuky fotoaparátu.
Poznámka: Během záznamu
videosekvence nelze měnit citlivost
mikrofonu a hlasitost sluchátek.

*Nejdelší doba záznamu se mění v závislosti na nastavení snímací frekvence, velikosti
obrazu a kvality obrazu. Maximální doba záznamu u časosběrného snímání je 20 minut.
Velikost obrazu

Snímací frekvence

Velikost obrazu

1920 × 1080

25p (25 obr./s)
24p (23,976 obr./s)

Konektory pro stereofonní sluchátka
(vlevo) a stereofonní mikrofon (vpravo)

Snímací frekvence
60p (59,94 obr./s)

30p (29,97 obr./s)
1280 × 720

Celkový počet snímků výsledné videosekvence je vypočten
automaticky vydělením doby časosběrného snímání
v sekundách intervalem (např. 25 min × 60 : 5 s = 300
snímků).

Fotoaparát D610 je vybaven minikonektorem
HDMI typu C umožňujícím současné
zobrazení na monitoru LCD a na externím monitoru. V režimu
živého náhledu pro videosekvence je možný výstup obrazových
dat ve stejném rozlišení, jako má zaznamenávaná videosekvence
(max. 1920 × 1080*). Během záznamu videosekvence nebo
v režimu živého náhledu pro videosekvence si můžete zvolit,
aby se informace o nastavení přístroje zobrazované na monitoru
LCD nezobrazovaly na vybavení připojeném pomocí HDMI. To je
praktické pro pozorování celého obrazového pole, pokud chcete
obraz zaznamenávaný fotoaparátem kontrolovat v reálném čase
na větším externím monitoru. Dále je možné zaznamenávat data
nekomprimovaného výstupu živého náhledu pro videosekvence
přímo na externí zařízení namísto jejich zaznamenání na paměťovou
kartu SD, což splňuje požadavky profesionálů vyžadujících vysoce
kvalitní nekomprimovaný výstup videa. Pokud je fotoaparát připojen
k televizoru kompatibilnímu s HDMI-CEC, je možné rovněž dálkové
ovládání fotoaparátu
pomocí dálkového ovládání
televizoru.
*Při záznamu videosekvence
pomocí rozhraní HDMI může být
výstupní obraz menší než hodnota
nastavená pomocí menu „velikost
obrazu/snímací frekvence“.

50p (50 obr./s)
30p (29,97 obr./s)
25p (25 obr./s)

Poznámka: Jednotlivé volitelné možnosti podporují vysokou i normální kvalitu obrazu.

Citlivost mikrofonu lze za pomoci
stereofonních sluchátek a zobrazených
indikací úrovně zvuku nastavovat i během
živého náhledu pro videosekvence.
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Menu citlivostí mikrofonu

Externí monitor na obrázku výše je produktem jiného výrobce.

Například videosekvence obsahující 300 snímků
a zaznamenaná při nastavení 1920 × 1080; 30p bude
mít délku přibližně deset sekund.

Funkce D-Movie Full HD s více formáty obrazu
Funkce záznamu videosekvencí fotoaparátu D610 nabízí dvě obrazová
pole volitelná podle tvůrčích záměrů uživatele. Formát obrazového
pole založený na formátu FX* produkuje díky svým velkým rozměrům
optimálně limitovanou hloubku ostrosti a krásně reprodukuje neostrá
místa obrazu (bokeh). Při použití formátu založeného na formátu
DX je možné přiblížit se díky menším rozměrům obrazového pole
dostatečně blízko k objektu pomocí objektivu s kratší ohniskovou
vzdáleností. Dva různé formáty obrazového pole v jediném
fotoaparátu – a arzenál objektivů NIKKOR včetně objektivů formátu
DX – nabízí mnohem více prostoru pro tvůrčí práci.
*Poměr stran obrazu videosekvencí je bez ohledu na zvolený formát obrazového pole 16 : 9.

Ovládací prvky živého náhledu:
kontrola snímků ve vysokém zvětšení
Fotoaparát D610 obsahuje nezávislé ovládací
prvky pro režim živého náhledu, které
byly speciálně zkonstruovány pro záznam
statických snímků a videosekvencí. Možnost
až cca 19× zvětšit obraz nabízí přesnou
kontrolu zaostření během fotografování. Při
pořizování statických snímků nabízí živý náhled
rychlé automatické zaostřování s detekcí
kontrastu, které pracuje stejně rychle jako
u přístrojů D4 a série D800. Při pořizování
videosekvencí umožňují specializované
ovládací prvky fotoaparátu měnit expozici
a dosáhnout plynulých expozičních přechodů
u pohyblivých objektů. Pořízené snímky lze
zobrazit až přibližně 38× zvětšené*, aby
bylo možné s jistotou zkontrolovat dosažení
výsledků splňujících nároky vaší představivosti.

Normální zobrazení

Zobrazení během fotografování
( oblast v poli je zvětšena 19x)

Zobrazení během přehrávání
( oblast v poli je zvětšena 38x)*

*Pouze při přehrávání statických snímků (při použití velikosti obrazu Velký (L) a formátu FX)
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NIKKOR: klíč k uvolnění skutečného potenciálu fotoaparátu D610
S rostoucím rozlišením obrazových snímačů je stále důležitější optická kvalita
použitých objektivů. Společnost Nikon jako výrobce optiky a její konstruktéři
prosazují při tvorbě každého objektivu nejpřísnější technické standardy
s ohledem na ostrost, barevné podání, tonalitu i jemné nuance, jaké
představuje například reprodukce neostrých míst obrazu (bokeh).
Nejmodernější objektivy NIKKOR formátu FX odhalují plný
potenciál vysoké rozlišovací schopnosti fotoaparátu

D610. Většina kombinací fotoaparátu a objektivů je pozoruhodně lehká
a kompaktní, což usnadňuje fotografování z ruky. Objektivy NIKKOR od
modelů s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou světelností až po
všestranné modely se zoomem – všechny pečlivě optimalizované
pro digitální fotografii a některé rovněž ve výrazně kompaktním
provedení – posouvají hranice vaší tvořivosti na novou úroveň
produkcí těch nejkvalitnějších možných snímků.

AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G

AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G

AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4 G [NOVINKA]

Širokoúhlý objektiv s vysokou světelností, který
nabízí vynikající reprodukci neostrých míst obra
zu při velkém obrazovém úhlu a malé zkreslení
obrazu v okrajových částech obrazového pole.
Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat pomáhají
dosáhnout brilantních snímků s minimem reflexů
a závoje. Ideální objektiv pro krajinu a interiéry.

Kompaktní a lehký základní objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a asférickými optickými členy pro
korekci obrazových vad a získání vynikající ostrosti
a dokonalé reprodukce neostrých míst obrazu (bokeh).
Objektiv zvládá výjimečně dobře situace za nízké
hladiny osvětlení. A je vhodný pro fotografování téměř
libovolných motivů – od portrétů a zátiší až po krajiny.

Kompaktní objektiv s pevnou ohniskovou
vzdáleností, vysokým rozlišením, krásnou
reprodukcí neostrých míst obrazu (bokeh)
a přirozenou prostorovou hloubkou. Objektiv reprodukuje bodové světelné zdroje
v nekonečnu jako body. Ideální objektiv
pro zátiší nebo portréty.

AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED

AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G

AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR

Kompaktní a všestranný makroobjektiv
s antireflexními vrstvami Nano Crystal
Coat. Objektiv reprodukuje s vynikající
ostrostí blízké objekty a poskytuje příjemně
působící reprodukci neostrých míst obrazu
(bokeh). Je vhodný rovněž pro portréty
a zátiší.

Vysoce světelný střední teleobjektiv
s pevnou ohniskovou vzdáleností a řezavě
ostrým obrazem v překvapivě lehkém
a kompaktním těle. Působivá reprodukce
neostrých míst obrazu (bokeh) činí objektiv
vhodným pro tvůrčí portréty.

Kompaktní a všestranný objektiv pokrývající
nejčastěji používané ohniskové vzdálenosti.
Systém redukce vibrací (VR) umožňuje
fotografovat z ruky až o 4 EV* delšími časy
závěrky než obvykle a je vhodný pro široké
rozmezí motivů – od portrétů a zátiší až po
snímky krajin.

AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR

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

Všestranný objektiv s výkonným 11×
zoomem a systémem redukce vibrací
s účinností až 3,5 EV*. Objektiv nabízí
vynikající integritu obrazu v širokém
rozmezí ohniskových vzdáleností. Ideální
objektiv pro cestování.

Teleobjektiv se zoomem vybavený působivým
systémem redukce vibrací s účinností až 4 EV*,
který nabízí rozsáhlé příležitosti pro fotografování
z ruky. Nejkratší zaostřitelná vzdálenost objektivu
1 m vede k překrásné reprodukci neostrých míst
obrazu (bokeh), zatímco antireflexní vrstvy Nano
Crystal Coat minimalizují výskyt reflexů a závoje.

Hbitý superteleobjektiv s 5× zoomem a systémem redukce
vibrací s účinností až 4 EV*. Nabízí vysoký optický výkon
podporovaný využitím jednoho optického členu ze skel
Super ED, čtyř optických členů ze skel ED a antireflexních
vrstev Nano Crystal Coat. Tento objektiv s nedostižnou
kvalitou obrazu je vhodný zejména pro fotografování sportů,
zvířat v přírodě a pro fotografování na cestách.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR + AF-S telekonvertor TC-14E II • Kvalita obrazu: 12bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: Režim [A], 1/125 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy: Výběr barevné teploty (5000 K)
• Citlivost ISO: ISO 1600 • Předvolba Picture Control: Standardní © Junichi Noguchi

*Podle standardu CIPA. Dosaženo při nasazení objektivu na digitální jednookou zrcadlovku formátu FX a nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti objektivu.

Využijte své objektivy formátu DX pro získání ještě vyšší všestrannosti a hbitosti
DX
FX
Obrazové pole formátu DX je
vizuálně vymezeno v hledáčku.
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Díky nezměněnému provedení upevňovacího bajonetu Nikon F společnosti Nikon je fotoaparát D610 kompatibilní rovněž s objektivy
formátu DX, které již můžete vlastnit. Relativní kompaktnost objektivů DX pomáhá uchovávat nízkou celkovou hmotnost a malé rozměry
fotoaparátu – jasná výhoda v případech, kdy chcete spontánně fotografovat nebo cestovat nalehko. Fotoaparát automaticky rozpozná
použití objektivů DX a nastaví odpovídající obrazové pole formátu DX, ve kterém stále nabízí kvalitní snímky s přibližně 10 miliony pixelů.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expoziční režim: Režim [M], 1/125 s, f/4 • Vyvážení bílé barvy: Výběr barevné teploty (5000 K) • Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní © Hideki Kono
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Rozšiřte své možnosti pomocí exkluzivního příslušenství Nikon
Bezdrátový mobilní adaptér WU-1b (volitelné příslušenství) pro dálkové fotografování a přenos snímků na
chytrá zařízení

Bezdrátový mobilní
adaptér WU-1b

Nasazení volitelného bezdrátového mobilního adaptéru WU-1b do konektoru USB fotoaparátu D610 umožní
obousměrnou komunikaci mezi fotoaparátem a chytrým zařízením, jako je chytrý telefon nebo tablet s vestavěnou
bezdrátovou komunikací. Tímto způsobem lze dálkově spouštět závěrku nebo používat monitor chytrého zařízení
jako zobrazovač pro živý náhled a fotografovat z nejvhodnějších úhlů. Pořízené snímky lze následně bezdrátově
přenášet do chytrých zařízení a dále na sociální sítě, resp. je použít jako přílohy k e-mailům. Adaptér WU-1b je
kompatibilní s chytrými zařízeními využívajícími operační systém Android™ OS a iOS.
Poznámka: Tato funkce vyžaduje před použitím nainstalování softwaru Wireless Mobile Utility do chytrého zařízení.

ČÁSTI PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
^ ] \[ @

Software Wireless
Mobile Utility

Poznámka: K dispozici zdarma ke stažení v obchodech s aplikacemi.

>

1
2
3
4
5

Bezdrátové dálkové ovládání
WR-R10 (vysílač/přijímač)

Bezdrátové dálkové ovládání
WR-T10 (vysílač)

Poznámka: Záznam videosekvencí je možný v kombinaci s fotoaparáty D4, série D800, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A a COOLPIX P7700.

6
7

Jednotka GPS GP-1A (volitelná) pro ukládání informací o poloze

Volitelná jednotka GPS GP-1A ukládá data o poloze, jako je zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská
výška a čas UTC (univerzální čas), ve formě dat Exif do snímků pořízených fotoaparátem D610. Snímky
opatřené daty o poloze lze zobrazit na pracovní ploše GeoTag softwaru ViewNX 2. Informace lze využít
rovněž při použití služby Nikon pro online sdílení a ukládání snímků, NIKON IMAGE SPACE, stejně jako
dalších komerčně dostupných služeb pro on-line sdílení snímků nebo digitálního mapového softwaru.
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Indikace v hledáčku
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Kontrolní panel

e f g h

BLESKY

Okulárové korekční čočky DK-20C
(−5 až +3 m−1)
Hledáčková
lupa
DG-2

OBJEKTIVY NIKKOR

Okulárový adaptér DK-22

Blesk
SB-910

Zvětšující okulár
DK-21M

Blesk
SB-400

http://nikonimagespace.com

Blesk
SB-300

Adaptér se synchronizačním
konektorem AS-15

TTL kabel
SC-28, 29

Gumová očnice
DK-21*

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DIGISCOPING

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

MIKROFON

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TV A VIDEO

Bezdrátové
dálkové ovládání
WR-T10

Bezdrátové
dálkové ovládání
WR-1

Adaptér Fieldscope FSA-L1 pro
digitální jednooké zrcadlovky
Adaptér Fieldscope FSA-L2 pro
digitální jednooké zrcadlovky

Stereofonní
mikrofon ME-1

Televizor**

Kabel HDMI s minikonektorem HDMI (Typ C) pro
spojení s fotoaparátem**

Bezdrátové dálkové ovládání WR-1

SLUCHÁTKA
Videorekordér vybavený
vstupem HDMI**

Jednotka
GPS GP-1A

Kabelová
spoušť MC-DC2

Dálkové ovládání
ML-L3

Bezdrátové
dálkové ovládání
WR-T10 (vysílač)

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10
(vysílač/přijímač)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A BATTERY PACKY
Dobíjecí lithiumiontová baterie
EN-EL15*

Nabíječka baterií
MH-25*

Konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5B

Šest tužkových
baterií R6/AA**

Síťový zdroj EH-5b

Paměťové karty SD**

POUZDRO
Software Wireless
Mobile Utility†

Multifunkční Battery
Pack MB-D14
Polotuhé
pouzdro
CF-DC5

Sluchátka**

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

Bezdrátový
mobilní adaptér
WU-1b

Chytré zařízení**
(se systémem iOS/
Android)
* Dodávané příslušenství

18

Blesky
SB-910/700/
400/300

Studiové
blesky**

Sada makroblesků
Close-up Speedlight
Commander Kit R1C1

Blesk
SB-700

Krytka okuláru
hledáčku DK-5*

Úhlový
hledáček
DR-6

Bezdrátová řídicí
záblesková jednotka
SU-800

Vysoce výkonný
Battery Pack
SD-9

Jednotka GPS GP-1A

NIKON IMAGE SPACE je zdarma dostupná online služba
pro sdílení a ukládání snímků. Rychlé a pohodlné uživatelské
rozhraní a jednoduchý pracovní postup umožňují přenášet/stahovat, procházet, třídit a sdílet snímky
a videosekvence a snadno a jednoduše je koordinovat se sociálními sítěmi. Pro všechny registrované
uživatele je k dispozici základní účet „Basic account“ s max. 2 GB prostoru pro ukládání dat.
Majitelé digitálních fotoaparátů Nikon mají k dispozici speciální účet „Special account“, který
nabízí až 20 GB prostoru pro ukládání dat včetně různých praktických funkcí, jako je zabezpečení
heslem. K dispozici je rovněž aplikace pro chytré telefony.

] Kontrolní panel
^ Značka obrazové roviny
_ Tlačítko aretace voliče
snímacích režimů
{ Tlačítko přehrávání
| Tlačítko Menu
} Tlačítko retušování / tlačítko
předvoleb Picture Control
* Tlačítko nápovědy / tlačítko
ochrany snímků / tlačítko
vyvážení bílé barvy
a Tlačítko zvětšení výřezu snímku /
tlačítko kvality obrazu / tlačítko
velikosti obrazu
b Tlačítko zmenšení výřezu
snímku / tlačítko náhledů /
tlačítko citlivosti ISO / tlačítko
dvoutlačítkového resetu
c Stativový závit
d Monitor
e Tlačítko obrazovky provozních informací
f Krytka kontaktů pro volitelný
Battery Pack MB-D14
g Krytka prostoru pro baterii
h Aretace krytky prostoru pro baterii
i Reproduktor
j Infračervený přijímač (zadní strana)
k Kontrolka přístupu na
paměťovou kartu
l Volič režimů živého náhledu
m Tlačítko živého náhledu
n Snímač okolního jasu
o Krytka slotu pro paměťovou kartu
p Aretace volby zaostřovacích polí
q Tlačítko OK
r Multifunkční volič
s Hlavní příkazový volič
t Konektor pro připojení
e xterního mikrofonu
u Konektor pro sluchátka
v Konektor USB
w Minikonektor HDMI
x Konektor pro připojení
příslušenství

PŘEHLED SYSTÉMU

Multifunkční Battery Pack MB-D14 (volitelné příslušenství) pro komfortní fotografování na výšku

Multifunkční Battery Pack MB-D14
(nasazený na fotoaparát D610)

v

(

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D14 podporuje dva typy baterií (jednu dobíjecí lithium-iontovou baterii
EN-EL15 a šest alkalických (R6), nikl-metal hydridových nebo lithiových tužkových baterií velikosti AA) a síťový
zdroj EH-5b (s konektorem pro připojení síťového zdroje EP-5B). Pokud je ve fotoaparátu D610 i v Battery
Packu MB-D14 vložena baterie EN-EL15, lze snadno přepínat mezi oběma bateriemi, což umožňuje uživateli
pořídit přibližně dvakrát větší počet snímků než při použití samostatného fotoaparátu D610. Multifunkční
Battery Pack MB-D14 obsahuje tlačítka a ovladače pro fotografování na výšku a nabízí komfortní držení, které
je zvláště nápomocné při pořizování portrétů. Tělo Battery Packu je vytvořeno z hořčíkové slitiny.

u

)

|

Volitelná bezdrátová dálková ovládání WR-1 a WR-R10/WR-T10 využívají rádiové frekvenční pásmo 2,4 GHz a výrazně rozšiřují
možnosti dálkového ovládání fotoaparátů. Na rozdíl od podobných zařízení využívajících infračervené paprsky umožňují dálkové
ovládání fotoaparátů na větší vzdálenosti a lze je použít ke spouštění závěrky i v případě výskytu překážek v přímém výhledu
na fotoaparát, jaké představují například stromy. Možné je rovněž automatické zaostřování a sériové snímání. Díky schopnosti
ovládání většího počtu fotoaparátů lze tato dálková ovládání využít pro množství různých fotografických scénářů: umožňují
současně fotografovat nebo zaznamenávat videosekvence prostřednictvím několika fotoaparátů vybavených různými objektivy
nebo rozmístěných v odlišných pozicích; pokud se fotoaparáty rozdělí do skupin a každé skupině se přidělí komunikační kanál,
lze jednotlivé skupiny ovládat nezávisle na sobě a pomocí jedné skupiny například pořizovat statické snímky a ihned poté
pomocí jiné skupiny zaznamenávat videosekvence.

t

~

{

Bezdrátová dálková ovládání (volitelná) využívající pro maximální komfort rádiovou komunikaci

1 Tlačítko korekce expozice /
tlačítko pro dvoutlačítkový reset
2 Tlačítko spouště
3 Hlavní vypínač
4 Pomocný příkazový volič
5 Tlačítko kontroly hloubky ostrosti
6 Krytka průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje
7 Tlačítko mazání / tlačítko formátování paměťových karet
8 Gumová očnice
9 Tlačítko Fn (funkce)
! Okulár hledáčku
" Volič dioptrické korekce hledáčku
# Zrcadlo
$ Tlačítko AE-L/AF-L
% Páčka propojení expozimetru
& Upevňovací bajonet
( Volič zaostřovacích režimů
) Tlačítko režimů automatického
zaostřování
~ Tlačítko aretace bajonetu
+ Montážní značka objektivu
, Tlačítko bracketingu
- Vestavěný mikrofon
. Tlačítko zábleskových režimů /
tlačítko korekce zábleskové
expozice
/ Infračervený přijímač (přední strana)
: Očko pro upevnění popruhu
; Volič snímacích režimů
< Volič expozičních režimů
= Tlačítko aretace voliče
expozičních režimů
> Sáňky pro upevnění příslušenství
(pro volitelné blesky)
? Vestavěný blesk
@ Pomocné světlo AF / kontrolka samospouště / světlo
předblesku proti červeným očím
[ Tlačítko měření expozice /
tlačítko formátování
paměťových karet
\ Tlačítko záznamu videosekvence

=

<
;
:
/
.
,
+

Software Wireless Mobile Utility
Software Nikon Wireless Mobile Utility umožňuje stažení snímků z fotoaparátu do chytrého zařízení či použití
chytrého zařízení jako dálkového ovládání fotoaparátu s nasazeným bezdrátovým mobilním adaptérem WU-1b.
Adaptér WU-1b je kompatibilní s chytrými zařízeními využívajícími operační systémy Android™ OS a iOS.

?

Počítač**

Adaptér PC card**/Čtečka
paměťových karet SD**

Tiskárna**
Kabel USB UC-E15*

Software Capture NX 2

Software ViewNX 2*

Software Camera Control Pro 2

** Nejedná se o produkty společnosti Nikon † Lze stáhnout z obchodu dostupného v každém chytrém zařízení (zdarma).
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Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D610
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu

#

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
24,3 milionu
Snímač CMOS o rozměrech 35,9 × 24 mm (formát Nikon FX)
24,7 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje
volitelný software Capture NX 2)
Velikost obrazu
• Formát FX (36 × 24): 6 016 × 4 016 (L), 4 512 × 3 008 (M), 3 008 × 2 008 (S) • Formát DX (24 × 16):
(v pixelech)
3 936 × 2 624 (L), 2 944 × 1 968 (M), 1 968 × 1 312 (S) • Snímky formátu FX pořízené v režimu živého
náhledu pro videosekvence: 6 016 × 3 376 (L), 4 512 × 2 528 (M), 3 008 × 1 688 (S) • Snímky formátu DX
pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence: 3 936 × 2 224 (L), 2 944 × 1 664 (M), 1 968 × 1 112 (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
19_CZ
Systém Picture Control Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét a Krajina s možností modifikace
parametrů u vybraných předvoleb Picture Control; možnost uložení uživatelských předvoleb Picture Control
Paměťová média
Paměťové karty SD (Secure Digital) a paměťové karty SDHC a SDXC s podporou UHS-I
Dva sloty pro paměťové karty Slot 2 lze použít jako záložní nebo doplňkový (při přeplnění) slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému
ukládání snímků ve formátech NEF+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
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Hledáček
Pevně vestavěný pentagonální hranol
Obrazové pole
• Formát FX (36 × 24): Cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• Formát DX (24 × 16): Cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu vertikálně
Zvětšení
Cca 0,7× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m -1 )
Předsunutí výstupní pupily okuláru 21 mm (−1 m -1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
Dioptrická korekce
−3 až +1 m -1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VIII se značkami oblasti činnosti
automatického zaostřování a možností zobrazení pomocné mřížky
Zrcadlo
Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti Stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti se objektiv zacloní na hodnotu clony předvolenou
uživatelem (režimy A a M) nebo nastavenou fotoaparátem (ostatní režimy)
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Fotoaparát je kompatibilní s objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (pro objektivy typu PC platí určitá
Kompatibilní objektivy
omezení), s objektivy DX [při použití obrazového pole DX (24 × 16)], AI-P NIKKOR a s objektivy typu AI bez
CPU (pouze expoziční režimy A a M); objektivy IX-NIKKOR, objektivy pro F3AF a objektivy bez systému
AI nelze použít; při použití objektivů se světelností f/8 nebo vyšší je k dispozici elektronický dálkoměr
(elektronický dálkoměr podporuje 7 středních zaostřovacích polí v kombinaci s objektivy se světelností f/8
nebo vyšší a 33 středních zaostřovacích polí v kombinaci s objektivy se světelností f/6,8 nebo vyšší)
Závěrka
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
1/4 000 s až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; bulb (B), time (T) (vyžaduje volitelné dálkové ovládání ML-L3), X200
Časy závěrky
Synchronizační čas pro práci s bleskem X=1/200 s; možnost synchronizace při časech závěrky 1/250 s a delších (při použití časů
závěrky v rozmezí 1/250 s až 1/200 s klesá dosah blesku)
Snímací režimy
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice),
Qc (tiché sériové snímání), E (samospoušť), (dálkové ovládání), MUP (předsklopení zrcadla)
Snímací frekvence
Cca 1 až 5 obr./s (CL ), cca 6 obr./s (CH ) nebo 3 obr./s (Qc)
Samospoušť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 snímků 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 2 016 pixelového RGB snímače
Metody měření expozice • Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G, E a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s vestavěným CPU);
Color Matrix – při použití objektivů bez CPU a v případě zadání dat objektivu uživatelem • Integrální měření
se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 12 mm
uprostřed obrazového pole; průměr této plošky lze změnit na 8, 15 nebo 20 mm, resp. lze měřit integrálně
celé obrazové pole (při použití objektivů bez CPU má tato ploška fixní průměr 12 mm nebo se měří integrálně
celé obrazové pole)• Bodové měření: měří kruhovou plošku o průměru 4 mm (cca 1,5 % obrazového pole)
v místě vybraného zaostřovacího pole (při použití objektivů bez CPU – v místě středního zaostřovacího pole)
Pracovní rozsah
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 0 až 20 EV
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)
• Bodové měření: 2 až 20 EV
Propojení expozimetru Kombinované CPU a AI
Plně automatické režimy Auto (i auto; j auto [vypnutý blesk]), motivové programy (k portrét, l krajina,
Expoziční režimy
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, 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 EV nebo 1/2 EV v expozičních režimech P, S, A a M
Expoziční bracketing
2 až 3 snímky v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 nebo 3 EV
Expoziční paměť
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
Citlivost ISO
ISO 100 až 6 400 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo
(doporučený expoziční index)
1 EV (ekvivalent ISO 50) pod ISO 100, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO
25 600) nad ISO 6 400; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Bracketing ADL
2 snímky exponované s využitím předvoleného nastavení funkce ADL pro jeden snímek, nebo
3 snímky s využitím předvolených hodnot pro všechny snímky
Automatické zaostřování AF modul Nikon Multi-CAM 4800 s TTL fázovou detekcí, možností jemného doladění zaostření,
39 zaostřovacími poli (včetně 9 křížových snímačů; 33 středních polí je k dispozici u světelností
nižších než f/5,6 a vyšších než f/8, 7 středních zaostřovacích polí je k dispozici u světelnosti
f/8) a pomocným světlem AF (pracovní rozsah pomocného světla je cca 0,5 až 3 m)
Pracovní rozsah
−1 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C);
Zaostřovací režimy
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 zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9, 21 nebo 39 zaostřovacích polí, 3D 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
Vestavěný blesk
i, k, p, n, o, s, w: Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do pracovní polohy
P , S, A, M, 0 : Manuální vyklopení blesku do pracovní polohy pomocí tlačítka
Směrné číslo
Cca 12; 12 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím 2 016 pixelového RGB snímače v kombinaci s vestavěným bleskem
Řízení záblesku
a blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 a SB-300; i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk
pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s měřením Matrix a integrálním měřením se zdůrazněným
středem; standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením
Zábleskové režimy
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 blesku
s dlouhými časy, synchronizace blesku s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí, synchronizace
blesku na druhou lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu, vypnuto;
podpora automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku
Korekce zábleskové expozice −3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Zábleskový bracketing 2 až 3 snímky v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 nebo 3 EV
Indikace připravenosti k záblesku Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků; bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací
Systém kreativního
Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení v kombinaci s vestavěným bleskem a bleskem SB-910, SB-900, SB-800
osvětlení Nikon (CLS) nebo SB-700 jako hlavním bleskem Master a blesky SB-600 nebo SB-R200 jako blesky Remote, resp. s řídicí jednotkou
SU-800; vestavěný blesk lze použít rovněž jako hlavní blesk v režimu řídicí jednotky; podpora automatické vysoce rychlé
FP synchronizace blesku a modelovacího osvětlení se všemi blesky systému CLS kromě blesku SB-400; podpora
přenosu hodnoty barevné teploty záblesku a podpora blokování zábleskové expozice u všech blesků systému CLS
Synchronizační konektor Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem (dostupný samostatně)
Vyvážení bílé barvy
Automaticky (2 typy), žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk,
zataženo, stín, manuální nastavení (možnost uložení až 4 hodnot), výběr 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
Režimy živého náhledu Živý náhled pro statické snímky, živý náhled pro videosekvence
Režimy zaostřování v režimu • Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)
živého náhledu
• Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti zaostřovacích polí Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, 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)
Měření expozice v režimu videosekvencí TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Metody měření expozice v režimu videosekvencí Měření Matrix
Velikost obrazu (v pixelech) • 1 920 × 1 080; 30p (progresivní), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p
a snímací frekvence
Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97,
25 a 23,976 obr./s; všechny volitelné možnosti podporují H vysokou a normální kvalitu obrazu
Formát souborů
MOV
Komprese videa
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Formát záznamu zvuku Lineární PCM
Zařízení pro záznam zvuku Vestavěný monofonní nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
Max. délka videosekvence Cca 29 min 59 s (20 min v závislosti na nastavení velikosti obrazu/snímací frekvence a kvality videa)
Další možnosti videosekvencí Indexování, časosběrné snímání
Monitor
8cm (3,2“) monitor TFT LCD z nízkoteplotního polymorfního křemíku s cca 921 000 pixely (VGA), pozorovacím úhlem
cca 170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole a automatickou regulací jasu s využitím snímače okolního 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 GPS a automatické otáčení snímků
Rozhraní USB
Hi-Speed USB
Výstup HDMI
Minikonektor HDMI typu C
Konektor pro připojení
Kabelová spoušť: MC-DC2 (dostupná samostatně), zařízení GPS: jednotka GP-1/GP-1A
příslušenství
(dostupná samostatně)
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Zvukový výstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Podporované jazyky
Arabština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština,
francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština,
korejština, norština, polština, portugalština (portugalská a brazilská), rumunština, ruština,
španělština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15
Battery Pack
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D14 napájený jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií
EN-EL15, resp. šesti alkalickými, niklmetalhydridovými 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 141 × 113 × 82 mm
Hmotnost
Cca 850 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla; cca 760 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 MH-25, krytka okuláru hledáčku
(v závislosti na zemi
DK-5, gumová očnice DK-21, kabel USB UC-E15, popruh AN-DC10, krytka LCD monitoru BM-14,
nebo regionu prodeje)
krytka těla BF-1B, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1, disk CD-ROM se 		
softwarem ViewNX 2
• 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 TM je ochranná známka společnosti Google Inc.
• Názvy výrobků a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
• Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech LCD znázorněné v této brožuře jsou simulované.
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