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Systém s bajonetem Nikon 
přináší nové obrazové možnosti

Systém s bajonetem Nikon Z představuje mnohem více než jen další systém 

fotoaparátů mirrorless. Je reakcí společnosti Nikon na zvyšující se nároky na 

kvalitu obrazu snímků a videí. Nikon při tom využívá svých zkušeností s výrobou 

optiky, které se věnuje více než sto let.

Nový bajonet Nikon Z dává obrovské možnosti při navrhování optických 

konstrukcí objektivů. Výsledkem jsou špičkové objektivy NIKKOR Z, které 

poskytují snímky s nevídanou obrazovou kvalitou, vysokým rozlišením  

a úžasnou prostorovou hloubkou.

Tento systém znamená maximální soustředění společnosti Nikon na 

budoucnost představovanou fotoaparáty mirrorless. Nikon se vydal cestou 

investování do stále se zdokonalující kvality obrazu, cestou inovací  

a spolehlivosti. S převratnou optikou, která je srdcem tohoto systému,  

budete moci popustit uzdu své fantazii a kreativitě.

Vítá vás systém s bajonetem Nikon Z.
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NOVÝ SMĚR

Vítejte v kouzelném světě 
fotografie ve formátu FX.

Fotoaparát Z 5 je odolný, lehký, 
snadno ovladatelný a kompati-
bilní s celou řadou kompaktních 
objektivů formátu FX, díky 
čemuž nabízí celou řadu nových 
možností.

Formát FX, 24,5 MP

ISO 100–51 200

Video 4K/30p

4,5 sn./s

273 zaostřovacích polí

Obvod EXPEED 6

Dva sloty pro paměťové karty  
SD UHS-II

 

Formát FX, 45,7 MP

ISO 64–25 600

Video 8K UHD/30p

120/30/20 sn./s

493 zaostřovacích polí

Obvod EXPEED 7

Dva sloty pro paměťové karty  
XQD a CFexpress

 

Formát FX, 24,5 MP

ISO 100–51 200

Video 4K/60p

14 sn./s

273 zaostřovacích polí

Dva obvody EXPEED 6

Dva sloty pro paměťové karty  
SD UHS-II a XQD nebo CFexpress

 

PROFESIONÁL

Žádné zmeškané snímky.  
Žádné limity. Žádné hranice.

Model Z 9 je první vlajkovou lodí 
fotoaparátů mirrorless řady Z, která 
kombinuje špičkové technologie 
Nikon pro získání nejlepší 
výkonnosti v oblasti statických 
snímků a videa v historii firmy 
Nikon.

Viz str. 8 Viz str. 14
4

Tvořte naprosto realistické 
snímky. Vysoké snímací frekvence. 

Brilantní výkonnost za nízké 
hladiny osvětlení.Fotoaparát Z 7II je evolucí 

oceňovaného modelu Z 7, který se 
vyznačuje lepším zaostřováním, 
vysokým rozlišením a robustní 
spolehlivostí.

Fotoaparát Z 6II navazuje na 
úspěch modelu Z 6 a nabízí 
možnost produkovat  profesionální 
videa kinematografické kvality a 
statické snímky vysoké úrovně.

Formát FX, 45,7 MP

ISO 64–25 600

Video 4K/60p

10 sn./s

493 zaostřovacích polí

Dva obvody EXPEED 6

Dva sloty pro paměťové karty  
SD UHS-II a XQD nebo CFexpress

 

PERFEKCIONISTA VŠESTRANNÝ 
SPOLEČNÍK

NOVÝ ORIGINÁL

Zachyťte ikonické okamžiky ve 
vašem životě.

Model Z fc spojuje design 
klasických fotoaparátů Nikon  
s inovativními technologiemi  
řady Z pro dosažení vynikající 
kvality obrazu a čistého, ničím 
nenarušovaného stylu.

Formát DX, 20,9 MP

ISO 100–51 200

Video 4K/30p

11 sn./s

209 zaostřovacích polí

Obvod EXPEED 6

Jeden slot pro paměťovou 
kartu SD UHS-I

 

SVOBODNÝ DUCH

Rychlý, výkonný a snadno 
ovladatelný. Vaše pojetí 
dokonalosti.

Fotoaparát Z 50, který je malý 
svými rozměry a velký svou 
kvalitou obrazu, vám pomůže 
objevit novou radost v pořizování 
působivých snímků přesně podle 
vašich vizí.

Formát DX, 20,9 MP

ISO 100–51 200

Video 4K/30p

11 sn./s

209 zaostřovacích polí

Obvod EXPEED 6

Jeden slot pro paměťovou 
kartu SD UHS-I

 

Viz str. 10 Viz str. 12 Viz str. 16 Viz str. 18
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Širší potenciál s bajonetem Nikon Z Technologie těla fotoaparátu

Velmi výkonný obvod optimalizovaný pro obrazové snímače s velkým 
počtem pixelů
Díky obvodu pro zpracování obrazu, který je použitý v modelech řady Z, je pocitově práce  
s těmito přístroji srovnatelná s  profesionálními digitálními zrcadlovkami. Obvod rychle  
a účinně zpracovává řadu informací takovým způsobem, který je pro uživatele maximálně 
přirozený. Výkonný systém zpracování obrazu EXPEED 7, využitý v novém fotoaparátu Z 9, 
dále zvyšuje díky své extrémně vysoké rychlosti zpracování dat výkonnost celé řady 
parametrů na zcela novou úroveň.

Dramaticky vylepšený záznam videa
Vysoká kvalita obrazu realizovaná systémem s bajonetem Nikon Z se vztahuje rovněž na 
záznam videa. K dispozici jsou různé funkce zajišťující přirozené působení videí, jako je 
příkazový kroužek, potlačené provozní zvuky a účinná korekce změn ohniskové vzdálenosti 
při přeostřování.

Robustnost umožňující fotografování v různých podmínkách
Fotoaparáty řady Z mají za cíl nabídnout stejnou spolehlivost jako běžné digitální jednooké 
zrcadlovky, aby uživatelům poskytly jistotu při využívání výhody nižší hmotnosti systému  
a získání vysoce kvalitních snímků v širším rozmezí možných nasazení. Název Nikon je 
synonymem spolehlivosti a kvality, která se promítá i do stylového zevnějšku řady Z.

Obrazové snímače maximalizující optický výkon nové úrovně
Obrazové snímače fotoaparátů řady Z maximalizují optickou výkonnost objektivu i kapacitu 
zpracování dat. Spolupracují účinně s každým objektivem NIKKOR Z pro maximální využití 
jeho výkonnosti a společně s obvodem pro zpracování obrazu tvoří komplexní obrazový 
systém.

Elektronický hledáček s velkým zvětšením a rozlišením pro přirozený 
obraz
Společnost Nikon zkombinovala své rozsáhlé optické technologie a různé technologie 
zobrazovačů a vytvořila elektronický hledáček, který umožňuje velmi pohodlnou práci.  
Se zvětšením přibližně 0,8× nabízí tento elektronický hledáček široké zorné pole  
a vtahuje tak uživatele do zaznamenávané scény. Hledáček s živým náhledem bez 
zpoždění zabudovaný ve fotoaparátu Z 9 propojuje fotografa s každým okamžikem  
každého pohybu bez jakéhokoli zpoždění nebo ztemnění obrazu.

Velmi přesné hybridní automatické zaostřování snímků i videí
Řada Z má hybridní systém automatického zaostřování, který využívá kombinaci 
automatického zaostřování s fázovou detekcí v obrazové rovině a automatického 
zaostřování s detekcí kontrastu. Pokrytí zaostřovacími poli v rámci obrazového pole se 
výrazně zvýšilo na přibližně 90 % při použití jednotlivých zaostřovacích polí u fotoaparátů 
formátu FX. Fotoaparát Z 9 je vybaven výkonným automatickým zaostřováním se 
sledováním objektu, které detekuje devět různých typů objektů a spolehlivě zachytí kritické 
okamžiky každé akce.

TECHNOLOGIE SYSTÉMU Z

Zaostřování s detekcí očí / zaostřování s detekcí zvířat pro přirozeně 
působící portréty
Tyto funkce automaticky detekují a sledují oči lidí a zvířat, čímž umožňují dosáhnout 
působivých portrétů beze strachu z nesprávného zaostření. Při záznamu videa fotoaparát 
rovněž pokračuje v rozpoznávání očí nebo tváří.

Systém bajonetu Nikon Z se zaměřuje na budoucnost fotografie
Společnost Nikon investovala po století shromažďované know-how v oblasti optiky a vynikající výrobní technologie do nového systému 

bajonetu Nikon Z a přenesla tak fotografii do nové éry. Ať už jde o snímky nebo videa, nový systém zaznamenává objekty před 

fotoaparátem neobyčejně realisticky a nabízí stejné vysoké rozlišení a tonální gradaci, jako náš vlastní zrak.

Velký upevňovací bajonet s vnitřním průměrem 55 mm a vzdálenost mezi obrazovým snímačem  
a bajonetem pouhých 16 mm
Jak jsme dokázali dostat působivý optický výkon bajonetu Nikon Z do nových dimenzí? Jako optimální řešení se ukázala kombinace 

bajonetu s vnitřním průměrem 55 mm a vzdálenosti obrazového snímače od bajonetu pouhých 16 mm. Tato kombinace nabízí velkou 

flexibilitu optických konstrukcí a dává systému s bajonetem Nikon Z obrovský potenciál překonat požadavky a očekávání fotografů 

nejen pro dnešek, ale také do budoucna. Dokončen byl také vývoj objektivu s velmi vysokou světelností, jaký v minulosti nebylo možné 

vyrobit.

Vysokorychlostní komunikace přenášející velké objemy dat umožňuje přesné zpracování jednotlivých 
snímků 
Tento nový bajonet byl vyvinut tak, aby byl kompatibilní s vysoce rychlou, velkokapacitní komunikací extrémně podrobných informací, 

která je zásadní pro zlepšení kvality produkované obrazovým systémem. Velmi detailní komunikace různých dat objektivu mezi tělem 

fotoaparátu a objektivem přispívá k efektivnějšímu automatickému zaostření a zpracování obrazu u každého snímku, díky čemuž 

působí pořízené snímky mnohem realističtějším dojmem.
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„Po fotografování přístrojem Z 9 a následném návratu k práci  
s mým současným vybavením jsem se cítila, jako kdybych se 
vrátila zpět v čase. Už se moc těším, až budu moci používat  
Z 9 trvale! Tento fotoaparát zcela mění pravidla pro mě a ty  
z nás, kteří doposud nepřešli z digitálních jednookých 
zrcadlovek na fotoaparáty mirrorless. Technologie automa-
tického zaostřování na vozidla nebo oči plus 3D sledování 
objektu tohoto fotoaparátu navždy zcela mění  
způsob mé fotografické práce k lepšímu. Už  
se nemohu dočkat, co vyfotografuji příště.“

„Nejdůležitějším funkčním parametrem je rychlost: rychlost ve 
smyslu počtu snímků za sekundu, ve smyslu automatického 
zaostřování nebo ve smyslu uchopení fotoaparátu a doby jeho 
přípravy k činnosti. Protože máte jen jednu šanci!“

„Jediným omezujícím faktorem jsem já – pokud se rozhodnu 
něco vyfotografovat, fotoaparát je schopen to vždy zvládnout. 
Chci být lepší, takže mohu fotoaparát využívat na hranice 
možností, protože pokud budu využívat na hranice možností 
tento fotoaparát, vytvořím něco zajímavého.“

„Život není statický. Rychle ubíhá. S fotoaparátem Z 9 se mohu 
pohybovat stejně rychle, zachytit každý okamžik a zmrazit jej v 
čase. Představte si, že můžete fotografovat s plně otevřenou 
clonou o hodnotě f/1,2 a mít jistotu perfektního zaostření na 
oči. Při nízkých clonových číslech můžete snížit výkon záblesků 
na minimum, takže jsou dobíjecí doby velmi rychlé. Monitor lze 
vyklápět ve vodorovném i svislém směru a umožňuje tak 
pozorovat obraz libovolným způsobem –  
to vše představuje svobodu.“

První vlajková loď řady Z kombinuje 
nejnovější převratné technologie Nikon

• 45,7 milionu efektivních pixelů a unikátní obrazový snímač 
Nikon typu „stacked“ poskytující špičkové rozlišení.

• Systém zpracování obrazu EXPEED 7 zvyšující výkonnost na 
zcela novou úroveň v rámci řady parametrů.

• Výkonný systém automatického zaostřování detekující největší 
počet*1 objektů devíti typů na světě*2.

• Záznam videa v kvalitě 8K/30p*3 nebo po aktualizaci firmwaru 
možnost záznamu videa v kvalitě 8K/60p*4 přímo ve 
fotoaparátu. Záznam v 8bitové/10bitové barevné hloubce ve 
fotoaparátu využívající kodek H.265 (HEVC) nebo 10bitový 
kodek Apple ProRes 422 HQ. 12bitový záznam ve fotoaparátu, 
zprostředkovaný aktualizací firmwaru, s podporou formátu 
ProRes RAW HQ a nového formátu Nikon N-RAW*5. 

• Hledáček s živým náhledem bez zpoždění propojující fotografa 
s každým okamžikem každého pohybu bez jakýchkoli zpoždění 
nebo ztemnění obrazu.

• Vysoce ergonomický monitor výklopný ve čtyřech osách ve 
vodorovném a svislém směru.

*1 Mezi fotoaparáty mirrorless dostupnými k říjnu 2021, podle průzkumu společnosti Nikon.
*2 Detekce objektu pracuje v režimech velkoplošných zaostřovacích polí (S) a (L), automatické 

volby zaostřovacích polí, 3D sledování objektu a sledování objektu.
*3 Z 9 umožňuje nepřetržitý záznam videa v kvalitě 8K/30p až po dobu 125 minut.
*4 Pro možnost záznamu videa v kvalitě 8K/60p je nutná aktualizace firmwaru (dostupná od 

jara 2022).
*5 Formát N-RAW umožňuje získání souborů s kvalitou formátu RAW při poloviční velikosti 

oproti souborům ProRes RAW. Záznam ve formátu N-RAW je možný pouze po aktualizaci 
firmwaru.

*6 Při použití karet CFexpress ProGrade Digital Cobalt.

• Rychlé sériové snímání frekvencí 20 sn./s pro více než  
1 000 snímků*6.

• Kombinace citlivosti ISO 64 a nejkratšího času závěrky  
1/32 000 s zvětšující rozsah tvůrčích možností objektivů  
s vysokou světelností.

• Nejvyšší třída spolehlivosti Nikon s výjimečnou robustností 
ekvivalentní fotoaparátu D6 a ještě lepší odolností proti  
prachu a kapající vodě.

• Podpora různých funkcí přenosu snímků prostřednictvím 
kabelové sítě LAN 1000BASE-T a vestavěné bezdrátové  
sítě LAN.

© Jered Gruber © Vincent Munier

@vincent_munier_photographer

VINCENT MUNIER
instagram

„Zajímavostí u fotoaparátu Z 9 je fakt, že máte k dispozici vše v 
jediném přístroji: vysokou rychlost, kvalitní výsledky při vysokých 
citlivostech ISO a vysoké rozlišení. Není zde naprosto žádný 
kompromis, což je úžasné!

Hledáček doznal rovněž výrazného zlepšení, není zde žádné 
ztemnění obrazu, žádná překážka mezi vámi a objektem. Takže 
si můžete užívat pohled na scénu, jako kdybyste se dívali 
dalekohledem.

Musím říci, že na mě velice zapůsobily kvalita a jas obrazu  
v hledáčku. Zvykl jsem si na to velmi rychle!“

@matthewjordansmith

MATTHEW JORDAN SMITH
instagram @amyshorephotography

AMY SHORE
instagram

© Matthew Jordan Smith © Amy Shore

@ashleygruber

ASHLEY & JERED GRUBER
instagram @jeredgruberinstagram
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Fotoaparát mirrorless formátu FX
s vysokým rozlišením, nespoutaným

výkonem a rychlostí pro další obohacení
vaší tvořivosti

Vždy na mě velmi působila skvělá ergonomie výrobků řady Z. Je to obzvláště design, který mě zaujal při 
fotografování s přístrojem Z 7II a novým battery packem napomáhajícím pevnému a stabilnímu držení 
fotoaparátu. Každé tlačítko je tam, kde má být, a fotoaparát se skvěle drží. Je velmi snadno použitelný, se 
systémem menu umožňujícím snadno nalézt vše potřebné. Fotoaparát pro mě musí být nástrojem pomáhajícím 
mi v mé práci, aniž by mi přitom překážel. Přístroj Z 7II je přesně takový a navíc poskytuje snímky s vynikající 
ostrostí a prostorovou hloubkou. Rovněž se mohu spolehnout na výkonnost jeho automatického zaostřování, 
které nikdy nezklame. Nikon Z 7II je fotoaparát, na který se mohu spolehnout, a to jak při mé osobní práci, tak 
i při mé každodenní profesionální fotografické praxi.

@marieb.photography

MARIE BÄRSCH
instagram

© Marie Bärsch

© Marie Bärsch

•  Obrazový snímač CMOS formátu Nikon FX  
s 45,7 milionu efektivních pixelů a rozsahem citlivostí  
ISO 64–25 600 (s možností rozšíření na ekvivalent  
ISO 32–102 400).

•  Dva obvody pro zpracování obrazu EXPEED 6 umožňující 
sériové snímání frekvencí přibližně 10 sn./s*1 s automatickým 
řízením expozice / automatickým zaostřováním až do pořízení 
série cca 77 snímků*2.

•  Systém hybridního automatického zaostřování  
s 493 zaostřovacími poli*3 pro přesné zaostření objektu  
v rámci 90 % obrazového pole.

•  Vylepšené zaostřování s detekcí očí a zaostřování s detekcí 
zvířat s možností použití velkoplošných zaostřovacích polí pro 
statické snímky i videa.

•  Záznam videa 4K UHD/60p ve formátu FX.

•  12bitový výstup videa RAW*4 a 10bitový formát HLG/N-Log.

•  Systém Picture Control s parametrem doostření ve středních 

jasech a 20 dalšími kreativními předvolbami Creative Picture 
Control.

•  Dva sloty pro paměťové karty s podporou karet CFexpress 
(typu B)/XQD a SD UHS-II.

•  Elektronický hledáček (EVF) s cca 3 690 000 pixely (Quad VGA).

•  Mechanismus redukce vibrací (VR) v těle fotoaparátu  
s účinkem ekvivalentním použití o 5 EV*5 kratšího času závěrky.

•  Podpora napájení prostřednictvím USB během fotografování.

•  Podpora multifunkčního battery packu MB-N11.

„Nikon Z 7 II je fotoaparát, na který se mohu spolehnout, a to jak při mé osobní 
práci, tak i při mé každodenní profesionální fotografické praxi.“

*1  Při rychlém sériovém snímání (rozšířeném) 
a použití jednotlivých zaostřovacích polí.

*2  Při použití 12bitového nekomprimovaného 
formátu RAW a paměťové karty 
CFexpress Sony CEB-G128.

*3  Ve formátu FX s jednotlivými 
zaostřovacími poli.

*4  Volitelně za poplatek.
*5  Podle standardů CIPA. Této hodnoty lze 

dosáhnout při nasazení objektivu 
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S  
a nastavení nejdelší ohniskové 
vzdálenosti.
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Všestranný hybridní fotoaparát
mirrorless, který vám umožní

komfortní fotografickou tvorbu

@loeildanslaboite

FRANCOIS 
LAMOUREUX

instagram

Podle mých zkušeností jsou objektivy NIKKOR Z nepřekonatelné. Mám velmi rád zejména kresbu objektivu 35 
mm f/1,8 S – tento objektiv mám vždy při sobě. Ostrost obrazu je skvělá při všech clonách a objektiv umožňuje 
hladké a tiché fotografování, které je u svatební fotografie základem. Fotoaparát Z 6II je důstojným partnerem 
objektivů řady Z. Jeho barevná reprodukce v souvislosti s formátem ProRes RAW je skutečně vynikající, zatímco 
působivý dynamický rozsah fotoaparátu znamená, že pracuje dobře za nízké hladiny osvětlení. Dva sloty pro 
paměťové karty jsou rovněž zárukou bezpečnosti a pomáhají snížit úroveň stresu při fotografování svatby. A, 
konečně; dříve jsem nepoužíval automatické zaostřování při snímání, ale účinnost detekce očí při záznamu 
videa je skutečně působivá. Nyní se mohu plně soustředit na pár a kompozici a nemusím se starat o 
zaostřování. Tento fotoaparát je nyní stěžejní součástí mého fotografického vybavení.

„Dříve jsem nepoužíval automatické zaostřování při snímání, ale účinnost detekce 
očí při záznamu videa je skutečně působivá. Nyní se mohu soustředit na pár a 
kompozici.“

•  Obrazový snímač CMOS formátu Nikon FX s 24,5 milionu 
efektivních pixelů a rozsahem citlivostí ISO 100–51 200  
(s možností rozšíření na ekvivalent ISO 50–204 800).

•  Dva obvody pro zpracování obrazu EXPEED 6 umožňující 
sériové snímání frekvencí přibližně 14 sn./s*1 s automatickým 
řízením expozice / automatickým zaostřováním až do pořízení 
série cca 124 snímků*2.

•  Systém hybridního automatického zaostřování  
s 273 zaostřovacími poli*3 pro přesné zaostření objektu v rámci 
90 % obrazového pole.

•  Vylepšené zaostřování s detekcí očí a zaostřování s detekcí 
zvířat s možností použití velkoplošných zaostřovacích polí pro 
statické snímky i videa.

•  Záznam videa 4K UHD/60p*4 ve formátu FX.

•  12bitový výstup videa RAW*5 a 10bitový formát HLG/N-Log.

•  Automatické generování časosběrných videí ve fotoaparátu  
s využitím intervalového snímání.

•  Dva sloty pro paměťové karty s podporou karet CFexpress 

*1 Při rychlém sériovém snímání (rozšířeném) a použití jednotlivých zaostřovacích polí.
*2 Při použití 12bitového bezeztrátově komprimovaného formátu RAW (L) a paměťové karty 

CFexpress Sony CEB-G128.
*3 Ve formátu FX s jednotlivými zaostřovacími poli. 
*4 K dispozici od února 2021 prostřednictvím aktualizace firmwaru.
*5 Volitelně za poplatek.
*6 Podle standardů CIPA. Této hodnoty lze dosáhnout při nasazení objektivu NIKKOR Z 24–70 

mm f/4 S a nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti.

(typu B)/XQD a SD UHS-II.

•  Elektronický hledáček (EVF) s cca 3 690 000 pixely (Quad 
VGA).

•  Mechanismus redukce vibrací (VR) v těle fotoaparátu s 
účinkem ekvivalentním použití o 5 EV*6 kratšího času závěrky.

•  Podpora napájení prostřednictvím USB během fotografování.

•  Podpora multifunkčního battery packu MB-N11.

© Francois Lamoureux

Pozn.: vzorový snímek byl zachycen z videa.

© Francois Lamoureux
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JORDI KOALITIC
@jordi.koaliticinstagram

Nikon Z 5 je výrobek tvořící svou vlastní kategorii. Je to velmi všestranný a tvůrčí nástroj – dává uměleckou 
licenci každému, kdo jej používá. Rád fotografuji každodenní objekty a propůjčuji jim velkolepý vzhled, což je s 
tímto fotoaparátem zcela snadné. Stisknutím tlačítka fotoaparát pořídí ostré a krásné snímky, které perfektně 
padnou mému fotografickému stylu. Odolné a lehké tělo přístroje rovněž znamená, že jde o vynikající přístroj 
pro cestování, což pro mě představuje zcela zásadní výhodu. Velmi na mě zapůsobilo fungování fotoaparátu 
za nízké hladiny osvětlení. Široký rozsah citlivostí ISO znamená, že se nemusíte strachovat ztráty světla nebo 
fotografování na tmavém místě – snímky jsou vždy působivé,  s minimem šumu. Bez ohledu na to, jestli 
fotografuji statické nebo pohyblivé objekty, získané výsledky mě vždy uchvátí.

„Velmi na mě zapůsobilo fungování fotoaparátu za nízké hladiny osvětlení.“

© Jordi Koalitic

© Jordi Koalitic

Fotoaparát mirrorless formátu FX, který
v sobě skrývá působivý tvůrčí výkon

a spolehlivost systému bajonetu
Nikon Z bez jakýchkoli kompromisů

•  Obrazový snímač CMOS formátu Nikon FX s 24,3 milionu 
efektivních pixelů.

•  Systém zpracování obrazu EXPEED 6 s podporou 
standardního rozsahu citlivostí ISO 100–51 200 (s možností 
rozšíření až na hodnoty ISO 50–102 400).

•  Systém hybridního automatického zaostřování  
s 273 zaostřovacími poli*1 pro přesné zaostření objektu  
v rámci 90 % obrazového pole.

•  Zaostřování s detekcí očí a zaostřování s detekcí zvířat pro 
automatickou detekci a zaostření očí lidí a zvířat.

•  Záznam videa 4K UHD/30p.

•  Současný záznam časosběrného videa během intervalového 
snímání.

•  20 kreativních předvoleb Creative Picture Control  
s přizpůsobitelnými úpravami jejich účinku.

•  Elektronický hledáček (EVF) s cca 3 690 000 pixely (Quad 
VGA).

•  Mechanismus redukce vibrací (VR) v těle fotoaparátu  
s účinkem ekvivalentním použití o 5 EV*2 kratšího času 
závěrky.

•  Podpora napájení prostřednictvím USB během fotografování.

•  Dva sloty pro paměťové karty SD.

*1  Ve formátu FX s jednotlivými zaostřovacími poli.
*2  Podle standardů CIPA. Této hodnoty lze dosáhnout při nasazení objektivu  

NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S a nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti.
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Fotoaparát mirrorless, který spojuje 
vysokou výkonnost a klasický design  

a přináší radost z fotografování  
a potěšení z jeho vlastnictví

•  Vnější design inspirovaný ikonickou filmovou 
jednookou zrcadlovkou Nikon FM2.

•  Obrazový snímač Nikon CMOS formátu DX  
s 20,9 milionu efektivních pixelů a pixely pro 
automatické zaostřování s fázovou detekcí  
v obrazové rovině.

•  Systém zpracování obrazu EXPEED 6 podporující 
standardní rozsah citlivostí ISO 100–51 200 (při 
záznamu videa až do hodnoty ISO 25 600).

•  Systém hybridního automatického zaostřování  
s 209 zaostřovacími poli*1 pro přesné zaostření 
objektu v rámci obrazového pole – cca 87 % ve 
vodorovném a 85 % ve svislém směru.

•  Vylepšené zaostřování s detekcí očí a zaostřování  
s detekcí zvířat s možností použití velkoplošných 
zaostřovacích polí pro statické snímky i video.

•  Výklopný a otočný dotykový monitor pro širší 
možnosti fotografování z různých úhlů pohledu.

•  Systém Picture Control obsahující parametr 
doostřování ve středních jasech a 20 dalších 
kreativních předvoleb Picture Control.

•  Video 4K UHD (3 840 × 2 160)/30p ve formátu FX 

s brilantní a ostrou stopáží.

•  Elektronický hledáček (EVF) s cca 2 360 000 pixely.

•  Rychlé sériové snímání frekvencí až cca 11 sn./s.*2

•  Podpora napájení prostřednictvím USB během 
fotografování.

*1 Ve formátu DX  
s jednotlivými 
zaostřovacími poli.

*2 Při použití 
mechanické 
závěrky, rychlého 
sériového snímání 
(rozšířeného)  
a formátu NEF 
(12bitový formát 
RAW) + JPEG.

CONSTANTIN
SCHILLER

@constantin.schillerinstagram

© Constantin Schiller

© Constantin Schiller

Hledal jsem fotoaparát, který nejen dobře vypadá, ale je rovněž kompaktní, lehký a všestranný – a 
přístroj Z fc mi poskytuje vše, co jsem hledal. Je kompaktnější než jeho velcí sourozenci, nabízí stylový 
design, nejnovější technologie a možnost snadno přepínat mezi fotografováním a režimem videa. 
Zatímco přitažlivé tělo přístroje reflektuje minulost, uvnitř jsou nejnovější technologie, které mi umožňují 
dokonale zachytit každý okamžik. S fotoaparátem Nikon Z fc mám konečně k dispozici stylový 
fotoaparát, který si mohu brát kamkoli a ukazovat ho ostatním.

„S fotoaparátem Z fc mohu zachytit ty nejkrásnější okamžiky nejen ve formě 
snímků, ale rovněž jako vysoce kvalitní video. Navíc za použití jediného 
tlačítka!“
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První fotoaparát Nikon mirrorless 
formátu DX nabízí vynikající kresbu  

a širokou škálu výrazů, to vše  
v kompaktním, lehkém  

a současně odolném těle ALEX STEAD
@alex_steadinstagram

Měl jsem skvělou příležitost vzít si Z 50 na cestu po Itálii. Hned při rozbalení mne překvapilo, jak je 
malý a lehký. Neumím vymyslet lepší kombinaci pro cesty za dobrodružstvím. Přístroj Z 50 se navíc 
vyznačuje ergonomií, pro kterou mám rád fotoaparáty Nikon. Bral jsem ho jako ideálního 
společníka na cestu do Itálie. Dva objektivy ze sady mi daly potřebný rozsah ohniskových 
vzdáleností, abych mohl pořizovat širokoúhlé záběry nebo si přiblížit detaily vzdálených objektů. 
Ohromila mne nejenom kvalita fotografií, ale i kvalita videí v rozlišení 4K. Pro každého, kdo chce 
začít fotografovat nebo přejít na fotoaparáty mirrorless, je model Z 50 rozhodně správnou volbou.

„Pro začínajícího fotografa je model Z 50 rozhodně správnou volbou.“

© Alex Stead

© Alex Stead

• Obrazový snímač Nikon CMOS formátu DX s 20,9 milionu 
efektivních pixelů a pixely pro automatické zaostřování  
s fázovou detekcí v obrazové rovině.

• Systém zpracování obrazu EXPEED 6 s podporou 
standardního rozsahu citlivostí ISO 100–51 200 (při záznamu 
videí až ISO 25 600).

• Systém hybridního automatického zaostřování  
s 209 zaostřovacími poli*1 pro přesné zaostření objektu  
v rámci obrazového pole – cca 87 % ve vodorovném  
a 85 % ve svislém směru.

• Funkce zaostřování s detekcí očí*2 automaticky detekující  
a zaostřující oči osob.

• Monitor výklopný v úhlu 180 ° pro snadné a zábavné snímání 
autoportrétů.

• Systém Picture Control s parametrem doostření ve středních 
jasech a 20 dalšími kreativními předvolbami Creative Picture 
Control.

*1 Ve formátu DX s jednotlivými zaostřovacími poli.
*2 Při fotografování s automatickou volbou zaostřovacích polí.
*3 Při použití mechanické závěrky, rychlého sériového snímání (rozšířeného) a formátu NEF 

(12bitový formát RAW) + JPEG.

• Video 4K UHD (3840 × 2160)/30p ve formátu FX s brilantní  
a ostrou stopáží.

• Elektronický hledáček (EVF) s cca 2 360 000 pixely.

• Rychlé sériové snímání frekvencí až cca 11 sn./s*3.

• Manuálně výklopný vestavěný blesk se směrným číslem 
přibližně 7 (m).
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Sada                 pro videology

Více svobody při tvorbě 
Je jedno, jestli jste profesionál nebo 
teprve začínáte. Základní sada pro 
profesionální video Nikon Z 6II vám 
nabízí hlavní nástroje potřebné pro 
pozvednutí videoobsahu na vyšší 
úroveň. Díky takto silnému  
a všestrannému základu se můžete 
vydat kterýmkoli směrem.

*1 NINJA a ATOMOS jsou 
registrované ochranné známky 
společnosti ATOMOS.

*2 K dispozici jsou adaptéry od 
nezávislých dodavatelů.

• Nikon Z 6II produkuje vynikající stopáž 4K 
převzorkovanou z 6K s plným počtem pixelů. Můžete 
zaznamenávat vysoce kvalitní video libovolnou snímací 
frekvencí a optická redukce vibrací ve fotoaparátu, 
která je účinná v pěti osách, zaručuje společně  
s elektronickou redukcí vibrací perfektně ostré záběry. 
Podporovaný otevřený protokol Atomos umožňuje 
bezproblémovou integraci monitoru / záznamového 
zařízení Atomos Ninja V, který je součástí dodávky.*1

• Opatříte-li fotoaparát adaptérem bajonetu FTZ, budete 
moci využívat objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F. 
Nedochází k žádnému zhoršení kvality obrazu.  
A objektivy bez redukce vibrací získají díky fotoaparátu 
s vestavěnou redukcí vibrací novou úroveň ostrosti.

• Systém bajonetu Nikon Z umožňuje využívat širokou 
nabídku kinematografických objektivů. Od vašeho 
oblíbeného objektivu s pevnou ohniskovou vzdáleností 
až po zoom doporučený v této kategorii. Vše,  
co potřebujete, je správný adaptér bajonetu.*2

• Využijte možnosti flexibilního monitorování a záznamu 
ve formátech ProRes a DNxHR vhodných k editaci. 
Zaznamenávejte v rozlišení 4K a 10bitech s formátem 
N-log. Nebo zaznamenávejte nekomprimované 8bitové 
soubory videa 4K/UHD na paměťovou kartu  
a dodávané záznamové zařízení Atomos Ninja V.  
Pokud budete posílat 12bitový výstup videa RAW přímo  
z fotoaparátu do zařízení Atomos, zaznamená se video 
ve formátu ProRes RAW. Získejte maximální flexibilitu při 
barevných korekcích.

• Upevňovací klec SmallRig pro fotoaparát a grip 
upevňovaný v horní části jsou vybaveny upevňovacími 
otvory dvou velikostí a otvory pro umístění rozšiřovacích 
bloků kompatibilních se systémem Arri. Klec pro 
fotoaparát obsahuje rychloupínací systém kompatibilní 
s výrobky Manfrotto, upevnění fotoaparátu na stativ 
nebo jednonohý stativ je tak stejně jako jeho sejmutí 
věcí pouhých sekund.

• Monitor se záznamovým zařízením Atomos Ninja V lze 
na klec s fotoaparátem upevnit pomocí ramene Magic 
Arm. Seřízením dvou propojených kulových kloubů se 
svorkou získáte perfektně stabilní monitorování obrazu v 
libovolném úhlu. Celé rameno zajišťuje a uvolňuje 

centrální křídlová matice.

• Dvě baterie 5 600 mAh a rychlá nabíječka udrží 
monitor Atomos v provozu. Další baterie EN-EL15c se 
postará o to, aby byl fotoaparát Nikon Z 6II vždy 
připraven na další záběr. Součástí balení je napájecí 
adaptér a rámeček pro pevný disk.

Videology v profesionální kvalitě
Sada fotoaparátu Z 50 pro 
videology poskytuje všechny 
potřebné nástroje pro tvorbu skvěle 
vypadajících videí se skvělým 
zvukem. Tato sada vám pomůže 
lépe zprostředkovat vaše příběhy 
bez ohledu na to, jestli chcete 
vytvářet videology vyšší kvality nebo 
se v této oblasti teprve začínáte 
pohybovat.

• Profesionální videology jsou s fotoaparátem Nikon Z 50 
hračkou. Kombinace velkého obrazového snímače 
fotoaparátu, bajonetu Nikon Z s velkým průměrem  
a dodávaného objektivu 16–50 mm poskytnou 
pořizovaným videologům působivou ostrost, 
prostorovou hloubku a barvy.

• Můžete zaznamenávat stopáž ve formátu 4K/UHD  
s frekvencí 30p a pořizovat zpomalená videa v rozlišení 
Full HD. Systém hybridního automatického zaostřování 
je rychlý, přesný, sametově hladký – a velmi tichý, což 
je ideální, pokud nechcete rušit snímaný objekt.

• Lehké tělo přístroje Z 50 je snadno přenosné  
a vybavené odolnou horní a přední částí z hořčíkové 
slitiny. Objektiv NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR 
obsáhne záběry od širokoúhlých po portréty a po 
zasunutí je extrémně plochý.

• Stačí otočit dolů nebo vyklopit velký monitor 
fotoaparátu Z 50 s vysokým rozlišením a pořizovat 
stopáž s perfektně zvoleným záběrem. Dotykové 
ovládací prvky ve stylu chytrého telefonu umožňují 
snadné snímání a nabídka kreativních efektů ve 
fotoaparátu vám umožní tvůrčím způsobem upravit 
výsledný vzhled videí.

• Rychlá připojení Wi-Fi a Bluetooth umožňují pořídit klip 
4K/UHD, sestříhat jej ve fotoaparátu, odeslat na 
mobilní zařízení a přenést na web. To vše bez 
zbytečných zdržení. Aplikace Nikon SnapBridge 
usnadňuje sdílení videa v akci.

• Fotoaparát Z 50 lze upevnit na dodávaný ministativ 
Manfrotto s monitorem otočeným dolů v pozici pro 
videology/autoportréty. Dodávaná lišta obsahuje 
rovněž sáňky pro upevnění mikrofonu nebo světla.

• Chcete-li svůj videolog opatřit profesionálním zvukem, 
stačí nasadit na fotoaparát Nikon Z 50 dodávaný 
kompaktní mikrofon Rode. Tento směrový mikrofon 
zaznamenává vysoce kvalitní zvuk s minimálním nebo 
zcela eliminovaným periferním šumem. Součástí 
dodávky je rovněž luxusní kožešinový kryt proti větru, 
nárazuvzdorný držák Rycote Lyre a kabel TRS s 3,5mm 
konektory.

• Přenosný ministativ Manfrotto se snadno ovládá jednou 
rukou. Stačí jen stisknout tlačítko pro umístění 
fotoaparátu nebo lze složit nohy stativu k sobě pro 
vytvoření gripu pro natáčení z ruky. Elegantní italský 
design stativu zaručuje, že vaše sada vybavení bude 
mít stejně dobrý vzhled, jako vaše videology.

Základní sada  
pro profesionální video

© Jarno Schurgers 
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50 mm f/1,2 S58 mm f/0,95 S Noct

Z TELECONVERTER TC–2,0×*Z TELECONVERTER TC–1,4×*

14–24 mm f/2,8 S 70–200 mm  
f/2,8 VR S

24–70 mm f/2,8 S 14–30 mm f/4 S

20 mm f/1,8 S 35 mm f/1,8 S 50 mm f/1,8 S 85 mm f/1,8 S24 mm f/1,8 S

24-50 mm f/4–6,328 mm f/2,8 28 mm f/2,8 (SE) 40 mm f/2

24–200 mm f/4–6,3 VR DX 16–50 mm  
f/3,5–6,3 VR

DX 18–140 mm f/3,5–6,3 VR

DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR MC 50 mm f/2,8

24-70 mm f/4 S 24-120 mm f/4 S 100-400 mm f/4,5-5,6 VR S MC 105 mm f/2,8 VR S

Vytvořeny speciálně pro systém Nikon Z s novým upevňovacím bajonetem o větším průměru

Objektivy NIKKOR Z mají bajonet Nikon Z, který nabízí zcela nové vlastnosti, například velký vnitřní průměr 55 mm a vzdálenost 
pouhých 16 mm mezi bajonetem a obrazovým snímačem. Tyto vlastnosti nabízejí mnohem flexibilnější konstrukci objektivu, která 
umožňuje optický výkon nových rozměrů.
Objektivy NIKKOR Z značně rozšiřují možnosti obrazového výrazu a otevírají pozoruhodný potenciál díky integraci tradičních 
optických technologií postupně přebíraných z konceptu NIKKOR s dynamikou neustále se rozvíjejících technologií Nikon.

OBJEKTIVY NIKKOR Z

Antireflexní vrstvy ARNEO skvěle potlačující výskyt reflexů a závoje
ARNEO je systém antireflexních vrstev, který zajišťuje extrémně nízkou odraznost světla 
dopadajícího na povrch čočky ze svislého směru. Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat 
spolehlivě zajišťují brilantní a ostrý obraz s minimálními reflexy a závojem, i když je v záběru 
zdroj světla.

Kombinovaný zaostřovací systém zlepšující obrazový výkon
Poloha zaostřovacích skupin je velmi přesně řízena díky kombinaci několika pohonných 
jednotek automatického zaostřování, a dosahuje tak extrémně přesného a rychlého 
automatického zaostřování. Účinným potlačením obrazových vad se rovněž podařilo 
dosáhnout vynikajícího obrazového výkonu v celém zaostřovacím rozsahu včetně krátkých 
vzdáleností.

Broušené asférické optické členy s velkým průměrem efektivně zlepšující 
korekci vad zobrazení
Pro účinnější korekci různých vad zobrazení jsou nasazeny asférické čočky ze skla s vysokým 
indexem lomu, které bylo dříve v případě lisovaných asférických čoček obtížně využitelné. 
Výsledkem aktuálních technologií jsou čočky s rovnoměrnější přesností povrchů křivosti jejich 
ploch.

Optické členy SR potlačující projevy barevné vady
Originální optický člen Nikon SR (optický člen se zvýšenou lámavostí v oblasti krátkých 
vlnových délek) je optický člen ze skla se speciálně upraveným rozptylem světla ve smyslu 
větší lámavosti u vlnových délek kratších, než tvoří modré světlo. Kontrolou krátkovlnného 
světla lze účinněji soustředit různé konkrétní vlnové délky světla a dosáhnout tak vysoce 
přesné korekce barevné vady.

Nejlepší modely řady S: 
kulminace cesty značky NIKKOR 
k převratnému optickému výkonu

Tyto objektivy jsou schopny 
zobrazovat objekty nebývalým 
způsobem, například je 
reprodukovat s extrémně malou 
hloubkou ostrosti.

Všestranné objektivy otevírající 
novou dimenzi optického výkonu 

Tyto objektivy nabízejí vyšší 
obrazový výkon a dokonalou 
reprodukci obrazu s vysokým 
rozlišením i v okrajových částech 
obrazového pole a naplno 
využívají svůj potenciál i při 
nejnižším clonovém čísle  
a u libovolného objektu.

Dobře vyvážené výkonné 
objektivy

Tyto objektivy představují 
optimální rovnováhu mezi 
pokročilými funkcemi, 
kompaktností a cenou. Přitom si 
zachovávají základní koncepci 
řady S. 

Výkonné telekonvertory

Tyto telekonvertory prodlužují 
ohniskovou vzdálenost objektivu 
1,4× nebo 2×, a rozšiřují tak 
možnosti fotografování 
teleobjektivy/superteleobjektivy

*Kompatibilní s objektivem:  
NIKKOR Z 70–200 mm f/2,8 VR S

NIKKOR Z 100–400mm f/4.5-5.6 VR S 

Tabulka kategorií objektivů NIKKOR Z

Bez antireflexní vrstvy ARNEO

Antireflexní vrstva ARNEO

Dopadající světlo

Odražené světlo

Běžná vícenásobná 
antireflexní vrstva

Čočka

Dopadající světlo

Odražené světlo

Antireflexní vrstva 
ARNEO

Čočka

Optický výkon pro příští generaci: objektivy NIKKOR Z řady S
Pro objektivy NIKKOR Z řady S byly stanoveny vyšší konstrukční standardy a ještě striktnější 
procesy kontroly kvality. Označení S-Line je vyhrazeno pouze pro objektivy, které splňují tyto 
přísnější standardy pro různé vlastnosti, například charakteristiky MTF, bokeh a výkon  
u videosekvencí.
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NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct

• Špičková rozlišovací schopnost již od nejnižšího clonového čísla 
prostřednictvím výrazné korekce různých obrazových vad.

• Optimální průběh neostrosti obrazu (bokeh), která jemně 
nastupuje od zaostřené roviny.

• Vysoce přesný broušený asférický optický člen s velkým 
průměrem účinně korigující různé vady zobrazení.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat a ARNEO umožňující 
pořizovat brilantní snímky s minimálním výskytem reflexů  
a závoje.

• Pohodlné fotografování s vysoce přesným zaostřovacím 
kroužkem a příkazovým kroužkem.

• Informační panel objektivu a tlačítko Fn objektivu.

• Fluorová vrstva pro lepší odolnost proti mastnotám.

Na vrcholu řady S stojí objektiv s manuálním zaostřováním a světelností f/0,95, který plně využívá potenciál 
bajonetu Nikon Z

camera Z 7   © Christian Ammann   

NIKKOR Z 20 mm f/1,8 S

• Dynamická perspektiva extrémně širokoúhlého obrazu s vysokým 
rozlišením.

• Věrná reprodukce malých zdrojů světla ve formě bodů i na 
okrajích obrazového pole.

• Kombinovaný zaostřovací systém poskytující vynikající obrazový 
výkon účinným potlačením obrazových vad.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat účinně potlačující výskyt 
reflexů a závoje a poskytující snímky s vysokou brilancí.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek pro komfortní 
fotografování a záznam videa.

• Excelentní výkon v oblasti záznamu videa díky výrazné 
pozornosti k detailům.

Světelný extrémně širokoúhlý objektiv s vynikající kresbou a vysokým rozlišením v celém rozsahu  
zaostřitelných vzdáleností.

camera Z 7   © Taylor Gray
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NIKKOR Z 24 mm f/1,8 S

• Možnost použití kratších časů závěrky i v interiérech a za nízké 
hladiny osvětlení pro minimalizaci rozmazání obrazu.

• Vynikající obrazový výkon v rámci kompletního rozsahu 
zaostřitelných vzdáleností díky kombinovanému zaostřovacímu 
systému.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat účinně potlačující výskyt 
reflexů a závoje a poskytující snímky s vysokou brilancí.

• Věrná reprodukce malých zdrojů světla ve formě bodů i na 
okrajích obrazového pole.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek pro komfortní 
fotografování a záznam videa.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
tichého automatického zaostřování a vysoké kvality obrazu  
v rámci celého obrazového pole.

Širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou světelností, který zaručuje reprodukci detailů ve 
vysokém rozlišení v celém obrazovém poli při libovolné zaostřené vzdálenosti

camera Z 7   © Ong Ying Sin

NIKKOR Z 28 mm f/2,8

• Vynikající optický výkon soustředěný v nejkratším* a nejlehčím* těle z řady 
objektivů NIKKOR Z s pevnou ohniskovou vzdáleností.

• Vysoká světelnost f/2,8 snižující účinky chvění fotoaparátu i při fotografování 
z ruky.

• Malá nejkratší zaostřitelná vzdálenost 
0,19 m umožňující uživatelům více se 
přiblížit k objektu.

• Kombinovaný zaostřovací systém  
s dvěma krokovými motory zaručující 
tiché, rychlé a přesné automatické 
zaostřování.

• Tiché automatické zaostřování  
a brilantní kvalita obrazu v celém 
obrazovém poli zaručující pořízení 
špičkových videí. 

Kompaktní a lehký širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností, 
ideální pro každodenní momentky

camera Z 5   © Dondre Green

NIKKOR Z 28 mm f/2,8 (SE)

• Objektiv ve speciálním provedení s klasickým designem odpovídajícím 
provedení fotoaparátu Z fc, perfektní pro každého, kdo hledá snadno 
přenosný, všestranný objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou 
kvalitou obrazu pro bezstarostné fotografování.

• Vlastnosti a specifikace ekvivalentní 
objektivu NIKKOR Z 28 mm f/2,8  
a soustředěné do výjimečně lehkého  
a kompaktního těla.

camera Z fc   © Yansu Kim

Širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a ikonickým 
designem zvyšujícím motivaci uživatele fotografovat

* Mezi objektivy NIKKOR Z s pevnou ohniskovou vzdáleností pro 
fotoaparáty mirrorless s výměnnými objektivy, dostupnými  
k listopadu 2021.
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NIKKOR Z 40 mm f/2

• Vynikající obrazový výkon soustředěný v lehkém a kompaktním 
těle.

• Ideální příslušenství pro uživatele, kteří chtějí pořizovat momentky 
a portréty s vysokou kvalitou obrazu.

• Vysoká světelnost f/2 pro dosažení výrazně měkké reprodukce 
neostrých míst obrazu (bokeh) na snímcích.

• Malá nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,29 m umožňující 
uživatelům všestrannější přiblížení k objektu.

• Nově vyvinutý krokový motor s malým průměrem a vysokým 
krouticím momentem (STM) pro vynikající automatické 
zaostřování.

• Tiché automatické zaostřování a brilantní kvalita obrazu v celém 
obrazovém poli zaručující pořízení špičkových videí.

Lehký a kompaktní základní objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a působivou reprodukcí neostrých míst obrazu 
(bokeh) na snímcích

camera Z 5   © Laura Pritchett

NIKKOR Z 35 mm f/1,8 S

• Vysoká rozlišovací schopnost, vynikající kvalita obrazu, měkká  
a přirozená reprodukce neostrých míst obrazu (bokeh)  
a potlačená barevná vada polohy.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat pro ostrý a brilantní obraz  
i v protisvětle.

• Kombinovaný zaostřovací systém pro lepší optický výkon.

• Krokový motor (STM) pro tiché a přesné automatické zaostřování.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
tichého automatického zaostřování a vysoké kvality obrazu  
v rámci celého obrazového pole.

• Příkazový kroužek s vynikajícím chodem pro komfortní 
fotografování.

Širokoúhlý objektiv s vysokou světelností pro široké rozmezí situací a s obrazovým výkonem překonávajícím jiné 
objektivy 35 mm f/1,8

camera Z 7   © Ross Harvey
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NIKKOR Z 50 mm f/1,2 S

• Vysoká světelnost f/1,2 poskytující dramatický obrazový účinek při 
současném vynikajícím rozlišení a jemné reprodukci neostrých 
míst obrazu (bokeh).

• Ostré a brilantní snímky s vysokým rozlišením a minimálními 
vadami zobrazení díky ideální konstrukci objektivu.

• Příjemné odstupňování neostrosti od zaostřené roviny pro účinné 
zvýraznění hlavního objektu.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat a ARNEO zajišťující ostrý  
a brilantní obraz i za nepříznivých podmínek v protisvětle.

• Kombinovaný zaostřovací systém s krokovými motory umožňující 
rychlé a přesné automatické zaostřování i při použití clony f/1,2.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

Základní objektiv s automatickým zaostřováním, vysokou světelností f/1,2 a nejvyšší úrovní optické výkonnosti řady S 
v oblasti statických snímků a videí

camera Z 7   © Kyoko Munakata

NIKKOR Z 50 mm f/1,8 S

• Vysoká rozlišovací schopnost, měkká a přirozená reprodukce 
neostrých míst obrazu (bokeh), výrazně potlačená barevná vada 
polohy a vynikající reprodukce bodových zdrojů světla.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat pro ostrý a brilantní obraz  
i v protisvětle.

• Výkonný krokový motor (STM) pro tiché automatické zaostřování 
a vysoký optický výkon.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Příkazový kroužek s vynikajícím chodem pro komfortní 
fotografování.

Světelný objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vynikající reprodukcí obrazu, který mění dosavadní pohled na 
možnosti objektivu 50 mm f/1,8

camera Z 7   © Kenta Aminaka
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NIKKOR Z 85 mm f/1,8 S

• Účinné zvýraznění objektů na přirozeně rozmazaném pozadí.

• Vynikající reprodukce neostrých míst obrazu (bokeh) s kruhovými 
bodovými jasy a sytými barvami i při použití nejnižšího 
clonového čísla.

• Kombinovaný zaostřovací systém poskytující extrémně ostrou 
rovinu ostrosti v celém rozsahu zaostřitelných vzdáleností.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat pro ostrý a brilantní obraz  
i v protisvětle.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek pro komfortní 
fotografování a záznam videa.

Střední teleobjektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou světelností, který je ideální pro portréty s přirozenou 
reprodukcí neostrých míst obrazu (bokeh) a vysokým rozlišením v zaostřené rovině

camera Z 7   © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 14–24 mm f/2,8 S

• Vynikající mobilita díky výjimečně krátkému a lehkému tělu.

• Skvělý obrazový výkon s vysokým rozlišením i při nejnižším 
clonovém čísle.

• Malá hloubka ostrosti při cloně f/2,8 pro působivou reprodukci 
neostrých míst obrazu (bokeh).

• Tři asférické optické členy pro vynikající reprodukci obrazu.

• Vynikající tolerance protisvětla díky antireflexním vrstvám Nano 
Crystal Coat a ARNEO.

• Podpora dvou typů filtrů: konvenčních šroubovacích a zadních 
želatinových.

• Krásná perspektiva obrazu i při záznamu videa.

• Fluorová vrstva pro vynikající odolnost proti mastnotám.

Kompaktní a lehký extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem, světelností f/2,8 a zcela novým spektrem obrazových 
výrazů

camera Z 7   © Adrien Barakat
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NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S

• Vynikající optický výkon v lehkém a kompaktním těle.

• Kombinovaný zaostřovací systém poskytující extrémně ostrou 
rovinu ostrosti v celém rozsahu zaostřitelných vzdáleností.

• Výrazná reprodukce neostrých míst obrazu (bokeh) při cloně 
f/2,8 s přirozeným působením a minimální barevnou vadou.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat a ARNEO zajišťující ostrý  
a brilantní obraz i za nepříznivých podmínek  
v protisvětle.

• Samostatný zaostřovací kroužek, nezávislý na příkazovém 
kroužku.

• Fluorová vrstva pro vynikající odolnost proti mastnotám.

Světelný základní objektiv se zoomem je všestranným objektivem s vynikající kvalitou obrazu u libovolné 
fotografované scény

camera Z 7   © Ami Vitale

NIKKOR Z 70–200 mm f/2,8 VR S

• Výjimečný optický výkon s optickým členem SR, 
fluoritovým optickým členem, šesti optickými členy ze skel 
ED a dvěma asférickými optickými členy.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat a ARNEO zajišťující 
ostrý a brilantní obraz i za nepříznivých světelných 
podmínek.

• Redukce vibrací s účinkem ekvivalentním použití až  
o 5,5 EV kratšího času závěrky*.

• Kombinovaný zaostřovací systém poskytující extrémně 
ostrou rovinu ostrosti v celém rozsahu zaostřitelných 
vzdáleností.

• Malá nejkratší zaostřitelná 
vzdálenost 0,5 m při nastavení 

Teleobjektiv se zoomem a vysokou světelností, který poskytuje široké spektrum obrazových perspektiv a vynikající 
obrazový výkon

nejkratší ohniskové vzdálenosti.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené 
prostřednictvím špičkové kvality obrazu  
a ergonomického ovládání objektivu.

• Fluorová vrstva pro vynikající odolnost proti mastnotám.

• Kompatibilita s TELEKONVERTOREM Z TC-1,4×  
a TELEKONVERTOREM Z TC-2×. Další informace viz 
strana 47.

* Této hodnoty se dosáhne při nasazení objektivu na fotoaparát formátu FX a nastavení 
nejdelší ohniskové vzdálenosti objektivu.

camera Z 7   © Chris McLennan
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camera Z 7II   © Katarína Jenčová

NIKKOR Z MC 50 mm f/2,8

• Vhodný pro různé motivy od makrosnímků až po momentky.

• Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,16 m a největší měřítko 
zobrazení 1 : 1.

• Systém s bajonetem Nikon Z umožňující dosažení lepší optické 
výkonnosti a ostrého obrazu až do krajů obrazového pole.

• Účinné potlačení reflexů a závoje díky flexibilnějším 
konstrukčním možnostem.

• Funkce omezení rozsahu zaostřitelných vzdáleností zkracující 
dobu zaostřování při pořizování makrosnímků.

• Fluorová vrstva pro vysokou odolnost proti mastnotám.

Kompaktní a lehký základní makroobjektiv pro tvůrčí zpracování nejrůznějších motivů od blízkých objektů až po 
každodenní momentky

camera Z 6II   

NIKKOR Z MC 105 mm f/2,8 VR S

• Optimální vyvážení vysokého rozlišení od malých až po velké 
zaostřené vzdálenosti a vynikající reprodukce neostrých míst 
obrazu (bokeh).

• Možnost fotografovat kromě makrosnímků i široké spektrum 
různých dalších motivů.

• Účinné potlačení reflexů a závoje s využitím exkluzivních 
antireflexních vrstev Nikon Nano Crystal Coat a ARNEO.

• Extrémně rychlé a přesné automatické zaostřování s nově 
vyvinutým krokovým motorem (STM) a kombinovaným 
zaostřovacím systémem.

• Vysoce účinná optická redukce vibrací (VR) ekvivalentní 4,5 
EV*.

• Špičková odolnost proti prachu a kapající vodě a fluorová 
vrstva pro vyšší spolehlivost.

• Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,29 m a největší měřítko 
zobrazení 1 : 1.

Nedostižný makroobjektiv s ohniskovou vzdáleností středního teleobjektivu zobrazující i ty nejjemnější detaily na 
krásně rozostřeném pozadí

* Této hodnoty se dosahuje při nasazení objektivu na fotoaparát formátu FX.
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• Lehké a kompaktní tělo s mechanismem teleskopického tubusu 
objektivu.

• Vynikající optický výkon se 4 optickými členy ze skla ED  
a 4 asférickými optickými členy.

• První* extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem a ohniskovou 
vzdáleností 14 mm umožňující nasazení filtrů pro větší tvůrčí 
možnosti.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Příkazový kroužek s vynikajícím chodem pro komfortní 
fotografování.

• Fluorová vrstva pro vysokou odolnost proti mastnotám.

camera Z 7   © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S
Extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem a možností použití filtrů nabízí snadnou přenosnost,  
vysokou kvalitu obrazu a rozšířené fotografické možnosti

camera Z 7   © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S

• Vynikající optický výkon s jedním asférickým optickým členem ze 
skla ED a třemi asférickými optickými členy.

• Lehké tělo s mechanismem teleskopického tubusu objektivu pro 
lepší přenosnost a operativnost.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat pro ostrý a brilantní obraz  
i v protisvětle.

• Příkazový kroužek s vynikajícím chodem pro komfortní 
fotografování.

• Fluorová vrstva pro vysokou odolnost proti mastnotám.

Snadno přenosný, vysoce výkonný základní objektiv se zoomem a vynikající kresbou, která přemění každou  
scénu v umělecké dílo

* Mezi výměnnými objektivy formátu Nikon FX pro digitální fotoaparáty s výměnnými objektivy a ohniskovou 
vzdáleností začínající 14 mm nebo nižší hodnotou, dostupnými k 8. lednu 2019. Na základě průzkumu 
společnosti Nikon.
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NIKKOR Z 24–120 mm f/4 S

• Velký rozsah zoomu umožňující fotografovat nejrůznější objekty  
v libovolných scénách při nekompromisní kvalitě obrazu.

• Dosažení snímků s vysokým rozlišením a účinně potlačenou 
barevnou vadou polohy v celém obrazovém poli při 
fotografování libovolných motivů.

• Využití antireflexních vrstev Nano Crystal Coat a ARNEO pro 
ostrý a brilantní obraz i za nepříznivých světelných podmínek.

• Velké největší měřítko zobrazení 1 : 2,5 (při nejkratší zaostřitelné 
vzdálenosti 0,35 m) pro makrosnímky pořizované teleobjektivem.

• Kombinovaný zaostřovací systém s krokovým motorem pro rychlé 
a přesné automatické zaostřování.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Špičková odolnost proti prachu a kapající vodě a fluorová vrstva 
pro vyšší spolehlivost.

• Rozsah zoomu až do ohniskové vzdálenosti 120 mm, která je 
delší než u konkurenčních výrobků, při současném dosažení 
nejnižší hmotnosti* cca 630 g.

Snadno přenosný základní objektiv s 5× zoomem pokrývajícím větší rozsah v oblasti delších ohniskových vzdáleností 
pro pokročilou tvorbu v různých situacích

camera Z 6II   © Erik McRitchie

*1 Mezi objektivy se 
zoomem o rozsahu 
100–400 mm pro 
digitální fotoaparáty  
s výměnnými objektivy 
dostupnými k 28. říjnu 
2021. Údaj založen na 
průzkumu společnosti 
Nikon.

*2 Této hodnoty se 
dosáhne při nasazení 
objektivu na 
fotoaparát formátu 
FX a nastavení 
nejdelší ohniskové 
vzdálenosti objektivu.

NIKKOR Z 100–400 mm f/4,5–5,6 VR S

• Vynikající estetická i technická kvalita obrazu ve všech 
pozicích zoomu, i s nasazeným telekonvertorem.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat a ARNEO zajišťující 
ostrý a brilantní obraz i za nepříznivých světelných 
podmínek.

• Výrazně zlepšená ovladatelnost s pokročilým vybavením, 
jako je technologie vnitřního vyvažování pro podporu 
spolehlivého fotografování teleobjektivy se zoomem.

• Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,75 m při nejkratší 
ohniskové vzdálenosti – nejkratší ve své třídě*1

Superteleobjektiv se 4× zoomem, vynikající optickou výkonností a komfortním ovládáním umožňujícím plné 
soustředění fotografa na fotografování

camera Z 9   © Shannon Wild

• Funkce redukce vibrací s vysokou účinností ekvivalentní 
fotografování o 5,5 EV*2 kratším časem závěrky.

• Pečlivé provedení těla objektivu s vysokou pozorností 
věnovanou odolnosti proti prachu a kapající vodě a 
odolnosti proti mastnotám.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené 
prostřednictvím špičkové kvality obrazu a ergonomického 
ovládání objektivu.
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* Mezi objektivy se zoomem pro digitální fotoaparáty kategorie mirrorless s výměnnými objektivy a obrazovým 
snímačem formátu FX, ohniskovou vzdáleností začínající širokoúhlou hodnotou 24 mm a končící hodnotou 
105–120 mm v oblasti teleobjektivu a světelností f/4 nebo vyšší, dostupnými k 28. říjnu 2021. Údaj založen na 
průzkumu společnosti Nikon.
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NIKKOR Z 24–50 mm f/4–6,3

• Extrémně malá délka pouze 51 mm a nízká hmotnost  
přibližně 195 g.

• Dva optické členy ze skla ED pro účinnou korekci barevné vady.

• Malá nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,35 m v celém rozsahu 
zoomu.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek pro komfortní 
fotografování.

• Fluorová vrstva pro vysokou odolnost proti mastnotám.

Základní objektiv se zoomem, který nabízí vysokou kvalitu obrazu systému Z,  
soustředěnou v kompaktním a lehkém těle

camera Z 5   © Mattia Bonavida

NIKKOR Z 24–200 mm f/4–6,3 VR

• Vyvážená konstrukce s kompaktními rozměry a velkým rozsahem 
zoomu.

• Optický systém s asférickým optickým členem ze skla ED pro 
vynikající rozlišení.

• Antireflexní vrstvy ARNEO pro brilantní snímky s minimem reflexů 
a závoje.

• Redukce vibrací s účinkem ekvivalentním použití až o 5 EV 
kratšího času závěrky*.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Fluorová vrstva pro vysokou odolnost proti mastnotám.

Lehký a kompaktní objektiv s velkým rozsahem zoomu, který umožňuje zachytit všechny možné scény v každodenním 
životě

* Této hodnoty se dosáhne při nasazení objektivu na fotoaparát formátu FX a nastavení nejdelší ohniskové 
vzdálenosti objektivu.

camera Z 6   © Céline Jentzsch

O
B

JE
K

TI
V

Y
 N

IK
K

O
R

 Z
 F

O
R

M
Á

TU
 F

X

42 43



camera Z 50   © Shawn Corrigan

NIKKOR Z DX 18–140 mm f/3,5–6,3 VR

• Vynikající estetická i technická kvalita obrazu ve všech pozicích 
zoomu. 

• Funkce redukce vibrací s vysokou účinností ekvivalentní 
fotografování o 5 EV* kratším časem závěrky.

• Extrémně malá nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,2 m (v pozici 
zoomu 18 mm).

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Pečlivé provedení těla objektivu s vysokou pozorností věnovanou 
odolnosti proti prachu a kapající vodě pro spolehlivé použití i za 
nepříznivých klimatických podmínek.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek pro komfortní 
fotografování a záznam videa.

Objektiv formátu DX s velkým rozsahem zoomu 7,8× a kompaktním a lehkým tělem pro pokrytí nejrůznějších motivů 
při fotografování i záznamu videa 

camera Z 50   

NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR

• Využití mechanismu teleskopického tubusu objektivu pro 
vynikající přenosnost.

• Extrémně malá nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,2 m  
(v pozici zoomu 24 mm).

• Redukce vibrací s účinkem ekvivalentním použití až o 4,5 EV 
kratšího času závěrky*.

• Působivé možnosti záznamu videa dosažené prostřednictvím 
špičkové kvality obrazu a ergonomického ovládání objektivu.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek pro komfortní 
fotografování a záznam videa.

Snadno přenosný základní objektiv formátu DX se zoomem a vysokým optickým výkonem pro vynikající kvalitu obrazu 
kdykoli a kdekoli

* Této hodnoty lze dosáhnout při nasazení objektivu na fotoaparát mirrorless s obrazovým snímačem velikosti 
APS-C a nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti zoomu.

* Této hodnoty se dosáhne při nasazení objektivu na fotoaparát formátu DX a nastavení nejdelší ohniskové 
vzdálenosti objektivu.O
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Stříbrné barevné provedení
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Adaptér bajonetu FTZII umožňuje dlouholetým uživatelům digitálních 

jednookých zrcadlovek Nikon využívat jejich stávající objektivy NIKKOR 

s bajonetem Nikon F i na nových fotoaparátech mirrorless s bajonetem 

Nikon Z. Fotografování s využitím automatické expozice je možné  

s celkem přibližně 360 typy objektivů NIKKOR s bajonetem Nikon F, 

počínaje provedením se systémem AI. Fotografování s využitím 

automatické expozice a automatického zaostřování je možné s více 

než 90 typy objektivů v provedení AF-P/AF-S/AF-I. Zjednodušená 

konstrukce usnadňuje nasazení a použití battery packu pro 

fotografování na výšku nebo různého příslušenství pro video.

• Kvalita obrazu a výkon automatického zaostřování a řízení expozice 

jsou ekvivalentní použití objektivů NIKKOR F  

s digitálními jednookými zrcadlovkami Nikon.

NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR

• Vynikající rozlišení již od nejnižšího clonového čísla bez ohledu 
na ohniskovou nebo zaostřenou vzdálenost.

• Redukce vibrací s účinkem ekvivalentním použití až o 5 EV* 
kratšího času závěrky.

• Malá nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,5 m (v pozici zoomu  
50 mm).

• Optimální výkon v oblasti záznamu videa díky výrazné 
pozornosti k detailům.

• Využití mechanismu teleskopického tubusu objektivu pro 
snadnou přenosnost.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek pro komfortní 
fotografování a záznam videa.

Teleobjektiv se zoomem formátu DX, který umožňuje perfektní zachycení různých scén s využitím jediného objektivu  
s širokým rozsahem zoomu a účinnou redukcí vibrací

camera Z 50   © Gabriela Herman

* Této hodnoty lze dosáhnout při nasazení objektivu na fotoaparát mirrorless s obrazovým snímačem velikosti 
APS-C a nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti zoomu.

• Vestavěná redukce vibrací modelů Z 9, Z 7 II, Z 6 II a Z 5 je  

k dispozici pro objektivy NIKKOR F s vestavěným CPU bez vestavěné 

redukce vibrací.

• Pohyblivé části a další části jsou účinně utěsněny pro maximální 

odolnost proti prachu a kapající vodě na úrovni odpovídající 

fotoaparátům Z 9, Z 7 II, Z 6 II a Z 5.

• Exteriér je navržen tak, aby odpovídal objektivům NIKKOR G, které 

nemají clonový kroužek.

• Lehké hmotnosti těla je dosaženo použitím hořčíkové slitiny aniž by 
byla ovlivněna odolnost.

Poznámka:  Podrobnosti o podporovaných funkcích a nekompatibilních objektivech a příslušenství 

najdete na webových stránkách společnosti Nikon.
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Adaptér bajonetu FTZII

Cesta k vašim objektivům s bajonetem Nikon F

Adaptér bajonetu FTZ II

• Prodloužení ohniskové vzdálenosti použitého objektivu 1,4× nebo 2× a rozšíření 
fotografických možností při práci s teleobjektivy/superteleobjektivy.

• Konzistentní zachování vynikající kresby a výkonnosti automatického 
zaostřování / redukce vibrací použitého objektivu.

• Excelentní odolnost proti prachu a kapající vodě a fluorová vrstva pro vyšší 
spolehlivost.

Poznámka: Při nasazení těchto telekonvertorů na objektiv se sníží efektivní clona o 1 EV (TELEKONVERTOR Z TC-1,4×) nebo o 2 EV 
(TELEKONVERTOR Z TC-2×).

TELEKONVERTOR Z TC-1,4× / TELEKONVERTOR Z TC-2×

Příklady použití telekonvertoru

Bez telekonvertoru S telekonvertorem Z TC-1,4× S telekonvertorem Z TC-2×

Výkonné telekonvertory zvyšující dosah při fotografování teleobjektivem  
a rozšiřující potenciál použitého objektivu

Kompatibilní objektivy* 1: 
NIKKOR Z 70–200 mm f/2,8 VR S
NIKKOR Z 100–400 mm f/4,5–5,6 VR S*2

*1: Je nutná aktualizace firmwaru fotoaparátu na nejnovější verzi.
*2: Výkonnost automatického zaostřování se může v závislosti na 

objektu, jasu a pozici zaostření snižovat bez ohledu na tělo 
fotoaparátu, a způsobit nepřesné zaostření, snížení rychlosti 
zaostřování nebo blikání zaostřovacího pole.
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SnapBridge*

NX Studio*NX Field*

Camera Control Pro 2*

NX Tether*

Wireless Transmitter* Webcam Utility*

NX MobileAir*

SB-5000 SB-700 SB-500

Z 9 Z 7II

Z 6 II Z 5

Z fc Z 50
Kabel HDMI HC-E1

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

• Síťový zdroj EH-5b/5c/5d/6d (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5) 

• Síťový zdroj/nabíječka EH-7P (Z 9/Z 7II/Z 6II)

• Síťový zdroj/nabíječka EH-73P (Z fc/Z 50)

Dobíjecí lithium-iontová 
baterie EN-EL15c (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Dobíjecí lithium-iontová 
baterie EN-EL25 (Z fc/Z 50)

Nabíječka baterií  
MH-32 (Z fc/Z 50)

Nabíječka baterií 
MH-25A (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Battery Pack 
MB-N10 (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Multifunkční Battery Pack 
MB-N11 (Z 7II/Z 6II)

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-1 

(Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5)

Kabelová spoušť 
MC-DC2

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Dálkové ovládání ML-L7 
(Z fc/Z 50)

Očnice hledáčku 
DK-32
(Z fc)

Očnice hledáčku 
DK-33

(Z 9)

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-R11b 

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

• Příslušenství s desetikolíkovým konektorem (Z 9)

Dobíjecí lithium-iontová 
baterie EN-EL18d (Z 9)

Nabíječka baterií 
MH-33 (Z 9)

Očnice hledáčku 
DK-29

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Očnice hledáčku 
DK-30
(Z 50)

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-R11a 

(Z 9)

Bezdrátové síťové rozhraní  
WT-7/A/B/C (Z 7II/Z 6II)

• Kabel USB UC-E25 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• Kabel USB UC-E24 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• Kabel USB UC-E21 (Z 50)

Úplná integrace systému

BLESKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

TV A VIDEO PŘÍSLUŠENSTVÍ

FOTOAPARÁTY ŘADY Z

Tento výběr příslušenství 
Nikon poskytuje nástroje, které 
bezproblémově spolupracují  
s fotoaparáty Nikon pro dosažení 
optimální výkonnosti. Každá součást  
příslušenství se vyznačuje vysokým 
standardem kvality a pomáhá  
v realizaci vašich současných idejí 
a při inspiraci nových. Příslušenství 
je konstruováno tak, aby vyhovělo 
i těm nejnáročnějším podmínkám 
a zaručilo naprostou spolehlivost 
každému uživateli od začátečníků 
až po profesionály.

BATERIE, NABÍJEČKY A SÍŤOVÉ ZDROJE

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJ ÍCÍ  
S POČÍTAČEM

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

• Bezdrátově ovládaný blesk SB-R200
• Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800

*K dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Nikon

APLIKACE PRO PŘENOS PRO 
CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

SOFTWARE
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Informace o sadách

Najděte si sadu odpovídající vašemu fotografickému stylu

Ať již patříte mezi začátečníky nebo profesionály, studiové fotografy, sportovní fotografy nebo 
videografy, Nikon má k dispozici vhodnou sadu pro každého z vás. Sady zahrnují fotoaparát, 
jeden nebo více objektivů či volitelné příslušenství. Další informace viz místní webové stránky 
společnosti Nikon.

FOTOAPARÁTY

OBJEKTIVY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍKLADY SAD

Nejprve si vyberte správný 
fotoaparát pro váš fotografický 
styl. Potřebujete fotoaparát 
formátu FX? Nebo vám stačí 
přístroj s menším obrazovým 
snímačem?

Dále si vyberte jeden nebo více 
objektivů. Trávíte většinu času 
fotografováním ve studiu nebo 
venku ve městě či v horách?

Pro dokončení výběru vaší sady 
popřemýšlejte o příslušenství, 
které byste si rádi pořídili 
a které by vás provázelo 
na vašich fotografických a 
videografických cestách.

Z 6 II + Základní sada pro profesionální video

Sada Z 50 pro videology

Z fc + NIKKOR Z 16-50 mm VR +  
NIKKOR Z 50–250 mm f/4,5–5,6 VR

Z 7 II + NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S
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SPECIFIKACE: FOTOAPARÁTY

• XQD je ochranná známka společnosti Sony Corporation.    • Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.
• Ostatní názvy produktů a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Obrazový snímač Snímač CMOS formátu Nikon FX Snímač CMOS formátu Nikon FX Snímač CMOS formátu Nikon DX

Počet efektivních pixelů 45,7 milionu 24,5 milionu 24,3 milionu 20,9 milionu

Velikost obrazu (v pixelech)

• Vybrané obrazové pole [FX (36×24)]: 8 256 × 5 504 
(Velký (L): 45,4 milionu pixelů), 6 192 × 4 128 (Střední 
(M): 25,6 milionu pixelů), 4 128 × 2 752 (Malý (S): 
11,4 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [DX (24×16)]: 5 392 × 3 592 
(Velký (L): 19,4 milionu pixelů), 4 032 × 2 688 (Střední 
(M): 10,8 milionu pixelů), 2 688 × 1 792 (Malý (S): 
4,8 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [1:1 (24×24)]: 5 504 × 5 504 
(Velký (L): 30,3 milionu pixelů), 4 128 × 4 128 (Střední 
(M): 17 milionů pixelů), 2 752 × 2 752 (Malý (S): 7,6 
milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [16:9 (36×20)]: 8 256 × 4 640 
(Velký (L): 38,3 milionu pixelů), 6 192 × 3 480 (Střední 
(M): 21,5 milionu pixelů), 4 128 × 2 320 (Malý (S): 9,6 
milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [FX (36×24)]: 8 256 × 5 504 
(Velký (L): 45,4 milionu pixelů), 6 192 × 4 128 (Střední 
(M): 25,6 milionu pixelů), 4 128 × 2 752 (Malý (S): 
11,4 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [DX (24×16)]: 5 408 × 3 600 
(Velký (L): 19,5 milionu pixelů), 4 048 × 2 696 (Střední 
(M): 10,9 milionu pixelů), 2 704 × 1 800 (Malý (S): 
4,9 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [5:4 (30×24)]: 6 880 × 5 504 
(Velký (L): 37,9 milionu pixelů), 5 152 × 4 120 (Střední 
(M): 21,2 milionu pixelů), 3 440 × 2 752 (Malý (S): 
9,5 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [1:1 (24×24)]: 5 504 × 5 504 
(Velký (L): 30,3 milionu pixelů), 4 128 × 4 128 (Střední 
(M): 17 milionů pixelů), 2 752 × 2 752 (Malý (S): 
7,6 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [16:9 (36×20)]: 8 256 × 
4 640 (Velký (L): 38,3 milionu pixelů), 6 192 × 3 480 
(Střední (M): 21,5 milionů pixelů), 4 128 × 2 320 (Malý 
(S): 9,6 milionu pixelů)

• Snímky pořízené během záznamu videí s velikostí 
obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160

• Snímky pořízené během záznamu videí s jinou 
velikostí obrazu: 1 920 × 1 080

• Vybrané obrazové pole [FX (36×24)]: 6 048 × 
4 024 (Velký (L): 24,3 milionu pixelů), 4 528 × 
3 016 (Střední (M): 13,7 milionu pixelů), 3 024 
× 2 016 (Malý (S): 6,1 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [DX (24×16)]: 3 936 × 
2 624 (Velký (L): 10,3 milionu pixelů), 2 944 × 
1 968 (Střední (M): 5,8 milionu pixelů), 1 968 × 
1 312 (Malý (S): 2,6 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [1:1 (24×24)]: 4 016 × 
4 016 (Velký (L): 16,1 milionu pixelů), 3 008 × 
3 008 (Střední (M): 9 milionů pixelů), 2 000 × 
2 000 (Malý (S): 4 miliony pixelů)

• Vybrané obrazové pole [16:9 (36×20)]: 6 048 
× 3 400 (Velký (L): 20,6 milionu pixelů), 4 528 
× 2 544 (Střední (M): 11,5 milionu pixelů), 
3 024 × 1 696 (Malý (S): 5,1 milionu pixelů)

• Snímky pořízené během záznamu 
videí s velikostí obrazu 3 840 × 2 160: 
3 840 × 2 160

• Snímky pořízené během záznamu videí 
s jinou velikostí obrazu: 1 920 × 1 080

• Vybrané obrazové pole [FX (36×24)]: 6 016 × 
4 016 (Velký (L): 24,2 milionu pixelů), 4 512 × 
3 008 (Střední (M): 13,6 milionu pixelů), 3 008 
× 2 008 (Malý (S): 6 milionů pixelů)

• Vybrané obrazové pole [DX (24×16)]: 3 936 × 
2 624 (Velký (L): 10,3 milionu pixelů), 2 944 × 
1 968 (Střední (M): 5,8 milionu pixelů), 1 968 × 
1 312 (Malý (S): 2,6 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [1:1 (24×24)]: 4 016 × 
4 016 (Velký (L): 16,1 milionu pixelů), 3 008 × 
3 008 (Střední (M): 9 milionů pixelů), 2 000 × 
2 000 (Malý (S): 4 miliony pixelů)

• Vybrané obrazové pole [16:9 (36×20)]: 6 016 
× 3 384 (Velký (L): 20,4 milionu pixelů), 4 512 
× 2 536 (Střední (M): 11,4 milionu pixelů), 
3 008 × 1 688 (Malý (S): 5,1 milionu pixelů)

• Snímky pořízené při během záznamu videí s 
velikostí obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160

• Snímky pořízené během záznamu videí s 
jinou velikostí obrazu: 1 920 × 1 080

• Vybrané obrazové pole [DX (24×16)]: 5 568 × 3 712 (Velký (L): 20,7 milionu pixelů), 4 176 × 2 784 
(Střední (M): 11,6 milionu pixelů), 2 784 × 1 856 (Malý (S): 5,2 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [1:1 (16×16)]: 3 712 × 3 712 (Velký (L): 13,8 milionu pixelů), 2 784 × 2 784 
(Střední (M): 7,8 milionu pixelů), 1 856 × 1 856 (Malý (S): 3,4 milionu pixelů)

• Vybrané obrazové pole [16:9 (24×14)]: 5 568 × 3 128 (Velký (L): 17,4 milionu pixelů), 4 176 × 2 344 
(Střední (M): 9,8 milionu pixelů), 2 784 × 1 560 (Malý (S): 4,3 milionu pixelů)

 • Snímky pořízené během záznamu videí s velikostí obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
 • Snímky pořízené během záznamu videí s jinou velikostí obrazu: 1 920 × 1 080

Formát souborů

• NEF (RAW): 14bitů; možnost volby bezeztrátové 
komprese, vysoce účinné komprese✮ a 
možností vysoce účinné komprese:

• JPEG: standardní algoritmus JPEG s kompresí Jemný 
(cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16); 
volitelná komprese upřednostňující velikost souboru 
nebo optimální kvalitu

• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve 
formátech NEF (RAW) a JPEG

• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů (bezeztrátově 
komprimované, komprimované nebo 
nekomprimované); dostupné velké, střední a malé 
snímky (střední a malé snímky jsou zaznamenávány 
s barevnou (bitovou) hloubkou 12 bitů s využitím 
bezeztrátové komprese)

• JPEG: standardní algoritmus JPEG s kompresí Jemný 
(cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16); 
volitelná komprese upřednostňující velikost souboru 
nebo optimální kvalitu

• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve 
formátech NEF (RAW) a JPEG

• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů (bezeztrátově 
komprimované, komprimované nebo 
nekomprimované); dostupné velké, střední 
a malé snímky (střední a malé snímky 
jsou zaznamenávány s barevnou (bitovou) 
hloubkou 12 bitů s využitím bezeztrátové 
komprese)

• JPEG: standardní algoritmus JPEG s kompresí 
Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a 
Základní (cca 1 : 16); volitelná komprese 
upřednostňující velikost souboru nebo 
optimální kvalitu

• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně 
ve formátech NEF (RAW) a JPEG

" NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezeztrátově 
komprimované nebo komprimované)

• JPEG: standardní algoritmus JPEG s kompresí 
Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a 
Základní (cca 1 : 16); volitelná komprese 
upřednostňující velikost souboru nebo 
optimální kvalitu

• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně 
ve formátech NEF (RAW) a JPEG

• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů
• JPEG: standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a 

Základní (cca 1 : 16)
• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG

Systém zpracování obrazu EXPEED 7 Dva obvody EXPEED 6 Dva obvody EXPEED 6 EXPEED 6

Citlivost ISO 64 až 25 600 (rozšiřitelná na 32–102 400) 100 až 51 200 (rozšiřitelná na 50–204 800) 100 až 51 200 (rozšiřitelná na 50–102 400) 100 až 51 200 (rozšiřitelná na 204 800)

Měření expozice TTL měření expozice pomocí obrazového snímače fotoaparátu

Automatické zaostřování Hybridní automatické zaostřování s fázovou detekcí/detekcí kontrastu a pomocným světlem AF

Zaostřovací pole 493 (jednotlivá zaostřovací pole) 273 (jednotlivá zaostřovací pole) 209 (jednotlivá zaostřovací pole)

Pracovní rozsah
–6,5 až +19 EV (–8,5 až +19 EV v režimu zobrazení 

hvězd)

–3 až +19 EV (–4 až +19 EV při použití 
automatického zaostřování pro nízkou hladinu 

osvětlení)

–4,5 až +19 EV (–6 až +19 EV při použití 
automatického zaostřování pro nízkou 

hladinu osvětlení)

–3 až +19 EV (–2 až +19 EV při použití 
automatického zaostřování pro nízkou 

hladinu osvětlení)

–4 až +19 EV (–2 až +19 EV při použití automatického zaostřování pro nízkou hladinu 
osvětlení)

Přibližná maximální snímací frekvence 20 sn./s 10 sn./s 14 sn./s 4,5 sn./s 11 sn./s

Počet snímků v jedné sérii při použití sériového snímání (RAW) 79 (12bitové bezeztrátově komprimované) 77 (12bitové bezeztrátově komprimované) 124 (12bitové bezeztrátově komprimované) 100 (12bitové bezeztrátově komprimované) 35 (12bitové)

Časy závěrky
1/32000 až 30 s, s možností  

prodloužení na 900 s v režimu M
1/8000 až 30 s, s možností  

prodloužení na 900 s v režimu M
1/8000 až 30 s, s možností  

prodloužení na 900 s v režimu M
1/8000 až 30 s 1/4 000 až 30 s

Synchronizační čas pro práci s bleskem X = 1/250 s nebo 1/200 s X=1/200 s

Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací

Systém kreativního osvětlení Nikon Ano

Vestavěná redukce vibrací Vychylování obrazového snímače v 5 osách Vychylování obrazového snímače v 5 osách –

Monitor

8cm/3,2˝ vodorovně a svisle výklopný 
dotykový monitor TFT LCD  

s cca 2 100 000 pixely a pozorovacím 
úhlem 170 °

8cm/3,2˝ výklopný dotykový monitor 
TFT LCD s cca 2 100 000 pixely  
a pozorovacím úhlem cca 170 °

8cm/3,2˝ výklopný dotykový monitor 
TFT LCD s cca 2 100 000 pixely  
a pozorovacím úhlem cca 170 °

8cm/3,2˝ výklopný dotykový monitor TFT LCD s cca 1 040 000 pixely a pozorovacím úhlem 170 °

Hledáček
Elektronický hledáček OLED s cca 3 690 000 pixely (Quad VGA),  

zobrazením cca 100 % obrazového pole a zvětšením cca 0,8×
Elektronický hledáček OLED s cca 3 690 000 pixely (Quad VGA),  

zobrazením cca 100 % obrazového pole a zvětšením cca 0,8×
Elektronický hledáček OLED s cca 2 360 000 pixely (XGA), zobrazením cca 100 % 

obrazového pole a zvětšením cca 1,02×

USB
Konektor USB typu C (SuperSpeed USB);  

doporučuje se připojení k vestavěnému portu USB
Konektor USB typu C (SuperSpeed USB);  

doporučuje se připojení k vestavěnému portu USB
Hi-Speed USB s mikrokonektorem typu B;  

doporučuje se připojení k vestavěnému portu USB

Výstup HDMI Konektor HDMI typu A Konektor HDMI typu C Konektor HDMI typu D

Bezdrátové vybavení Vestavěné připojení Wi-Fi/Bluetooth (SnapBridge)

Videa

8K UHD/30p, 4K UHD/120p, Full HD/120p, 
 časosběrná videa, 

10bitové video N-Log a video HDR (HLG), 
elektronická redukce vibrací

4K UHD/60p, Full HD/120p, 
 časosběrná videa, 

10bitové video N-Log a video HDR (HLG), 
elektronická redukce vibrací

4K UHD/60p, Full HD/120p,  
časosběrná videa, 

10bitové video N-Log a video HDR (HLG), 
elektronická redukce vibrací

4K UHD/30p, Full HD/60p, 
 časosběrná videa, 

elektronická redukce vibrací

4K UHD/30p, Full HD/120p,  
časosběrná videa, 

elektronická redukce vibrací

Sloty pro paměťová média Dva (CFexpress/XQD)
Dva (CFexpress/XQD/SD a SDHC/SDXC  

s podporou standardu UHS-II)
Dva (CFexpress/XQD/SD a SDHC/SDXC  

s podporou standardu UHS-II)
Dva (SD a SDHC/SDXC s podporou 

standardu UHS-II)
Jeden (SD a SDHC/SDXC s podporou standardu UHS-I)

Baterie Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18d Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15c Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL25

Výdrž baterie (podle standardů CIPA) 740 380 400 470 280

Battery Pack –
Battery Pack MB-N10,  

multifunkční Battery Pack MB-N11
Battery Pack MB-N10,  

multifunkční Battery Pack MB-N11
Battery Pack MB-N10 –

Rozměry (Š × V × H) Cca 149 × 149,5 × 90,5 mm Cca 134 × 100,5 × 69,5 mm Cca 134 × 100,5 × 69,5 mm Cca 134 × 100,5 × 69,5 mm Cca 134,5 × 93,5 × 43,5 mm Cca 126,5 × 93,5 × 60 mm

Hmotnost Cca 1 340 g Cca 705 g Cca 705 g Cca 675 g Cca 445 g Cca 450 g
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SPECIFIKACE: OBJEKTIVY

Název objektivu

Konstrukce 
objektivu 

[počet členů/ 
počet čoček]

Obrazový 
úhel na foto-
aparátech 
formátu FX

Obrazový 
úhel na foto-
aparátech 
formátu DX

Systém 
zaostřování

Redukce vibrací (VR)
Počet 
lamel 
clony

Nejvyšší 
clonové 

číslo

Nejkratší 
zaostřitelná  
vzdálenost

Zvětšení Hmotnost Průměr × délka
Průměr  

filtrového 
závitu

Typ krytky 
objektivu

Sluneční clona
Pouzdro na 

objektivÚčinnost  
v EV*1

Režimy  
redukce 
vibrací

Redukce 
vibrací 

pro stativ

NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct 10/17 40°50´ 27°20´ Zaostřování 
předním členem – – – 11 16 0,5 m 0,19×  2 000 g 102 × 153 mm 82 mm Zaklapá-

vací
HN-38 (součást 

dodávky)
CT-101 (součást 

dodávky)

NIKKOR Z 20 mm f/1,8 S 11/14 94 ° 70 °
Kombinovaný 

zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

– – – 9 16 0,2 m 0,19× 505 g 84,5 × 108,5 mm 77 mm Zaklapá-
vací

HB-95 (součást 
dodávky)

CL-C1 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 24 mm f/1,8 S 10/12 84 ° 61 °

Kombinovaný 
zaostřovací systém, 
zaostřování zadním 

členem

– – – 9 16 0,25 m 0,15× 450 g 78 × 96,5 mm 72 mm Zaklapá-
vací

HB-88 (součást 
dodávky)

CL-C1 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 28 mm f/2,8 8/9 75 ° 53 ° Vnitřní 
zaostřování – – – 7 16 0,19 m 0,2× 155 g 70 x 43 mm 52 mm Zaklapá-

vací – CL-C4 (volitelné)

NIKKOR Z 28 mm f/2,8 (SE) 8/9 75 ° 53 ° Vnitřní 
zaostřování – – – 7 16 0,19 m 0,2× 160 g 71,5 × 43 mm 52 mm Zaklapá-

vací – CL-C4 (volitelné)

NIKKOR Z 35 mm f/1,8 S 9/11 63 ° 44 °

Kombinovaný 
zaostřovací systém, 
zaostřování zadním 

členem

– – – 9 16 0,25 m 0,19× 370 g 73 × 86 mm 62 mm  Zaklapá-
vací

HB-89 (součást 
dodávky)

CL-C1 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 40 mm f/2 4/6 57 ° 38°50´ Vnitřní 
zaostřování – – – 9 16 0,29 m 0,17× 170 g 70 × 45,5 mm 52 mm Zaklapá-

vací – CL-C4 (volitelné)

NIKKOR Z 50 mm f/1,2 S 15/17 47 ° 31°30´
Kombinovaný 

zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

– – – 9 16 0,45 m 0,15× 1 090 g 89,5 × 150 mm 82 mm Zaklapá-
vací

HB-94 (součást 
dodávky)

CL-C2 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 50 mm f/1,8 S 9/12 47 ° 31°30´ Vnitřní 
zaostřování – – – 9 16 0,4 m 0,15× 415 g 76 × 86,5 mm 62 mm Zaklapá-

vací
HB-90 (součást 

dodávky)
CL-C1 (součást 

dodávky)

NIKKOR Z 85 mm f/1,8 S 8/12 28°30´ 18°50´
Kombinovaný 

zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

– – – 9 16 0,8 m 0,12× 470 g 75 × 99 mm 67 mm Zaklapá-
vací

HB-91 (součást 
dodávky)

CL-C1 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 14–24 mm f/2,8 S 11/16 114 ° – 84 ° 90 ° – 61 ° Vnitřní 
zaostřování – – – 9 22 0,28 m 0,13× 650 g 88,5 × 124,5 mm 112 mm Zaklapá-

vací
HB-96/97 

(součást dodávky)
CL-C2 (součást 

dodávky)

NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S 15/17 84 ° – 34°20´ 61 ° – 22°50´
Kombinovaný 

zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

– – – 9 22 0,38 m 0,22× 805 g 89 × 126 mm 82 mm Zaklapá-
vací

HB-87 (součást 
dodávky)

CL-C2 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 70–200 mm f/2,8 VR S 18/21 34°20´ – 
12°20´ 22°50´ – 8 °

Kombinovaný 
zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

5,5 Normal/Sport ✓ 9 22 0,5 m 0,2× 1 440 g (1 360 g)*2 89 × 220 mm 77 mm Zaklapá-
vací

HB-92 (součást 
dodávky)

CL-C3 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z MC 50 mm f/2,8 7/10 47 ° 31°30´ Zaostřování 
předním členem – – – 9 22-32 0,16 m 1× 260 g 74,5 × 66 mm 46 mm Zaklapá-

vací
HN-41 (součást 

dodávky)
CL-C1 (součást 

dodávky)

NIKKOR Z MC 105 mm f/2,8 VR S 11/16 23°10´ 15°20´
Kombinovaný 

zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

4,5 Normal/Sport ✓ 9 32 0,29 m 1× 630 g 85 × 140 mm 62 mm Zaklapá-
vací

HB-99 (součást 
dodávky)

CL-C2 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S 12/14 114 ° – 72 ° 90 ° – 50 ° Vnitřní 
zaostřování – – – 7 22 0,28 m 0,16× 485 g 89 × 85 mm 82 mm Zaklapá-

vací
HB-86 (součást 

dodávky)
CL-C1 (součást 

dodávky)

NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S 11/14 84 ° – 34°20´ 61 ° – 22°50´ Vnitřní 
zaostřování – – – 7 22 0,3 m 0,3× 500 g 77,5 × 88,5 mm 72 mm Zaklapá-

vací
HB-85 (součást 

dodávky)
CL-C1 (součást 

dodávky)

NIKKOR Z 24–120 mm f/4 S 13/16 84 ° – 20°20´ 61 ° – 13°20´
Kombinovaný 

zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

– – – 9 22 0,35 m 0,39× 630 g 84 × 118 mm 77 mm Zaklapá-
vací

HB-102 (součást 
dodávky)

CL-C2 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 100–400 mm f/4,5–5,6 VR S 20/25 24°20´ – 
6°10´ 16 ° – 4 °

Kombinovaný 
zaostřovací systém, 
vnitřní zaostřování

5,5 Normal/Sport ✓ 9 32–40 0,75 m 0,38× 1 435 g (1 355 g)*2 98 × 222 mm 77 mm Zaklapá-
vací

HB-103 (součást 
dodávky)

CL-C3 (součást 
dodávky)

NIKKOR Z 24–50 mm f/4–6,3 10/11 84 ° – 47 ° 61 ° – 31°30´ Vnitřní 
zaostřování – – – 7 22–36 0,35 m 0,17× 195 g 73,5 × 51 mm 52 mm Zaklapá-

vací HB-98 (volitelná) CL-C4 (volitelné)

NIKKOR Z 24–200 mm f/4–6,3 VR 15/19 84° – 12°20´ 61 ° – 8 ° Vnitřní 
zaostřování 5 Normal/Sport ✓ 7 22–36 0,5 m 0,28× 570 g 76,5 × 114 mm 67 mm Zaklapá-

vací
HB-93 (součást 

dodávky)
CL-C1 (součást 

dodávky)

NIKKOR Z DX 18–140 mm f/3,5–6,3 VR 13/17 – 76 ° – 11°30´ Vnitřní 
zaostřování 5 Normal/Sport ✓ 7 22–40 0,2 m 0,33× 315 g 73 × 90 mm 62 mm Zaklapá-

vací HB-101 (volitelná) CL-C1 (volitelné)

NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR 7/9 – 83 ° – 31°30´ Vnitřní 
zaostřování 4,5 Normal/Sport ✓ 7 22–40 0,2 m 0,2× 135 g 70 × 32 mm 46 mm Zaklapá-

vací HN-40 (volitelná) CL-C4 (volitelné)

NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR 12/16 – 31°30´ – 6°30´ Vnitřní 
zaostřování 5 Normal/Sport ✓ 7 22–32 0,5 m 0,23× 405 g 74 × 110 mm 62 mm Zaklapá-

vací HB-90A (volitelná) CL-C1 (volitelné)

*1  Podle standardů CIPA. Této hodnoty se dosáhne při nasazení objektivů formátu DX na fotoaparáty formátu DX, při nasazení objektivů formátu FX na fotoaparáty formátu 
FX, a při použití objektivů se zoomem v případě nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti objektivu.

*2 Číslo v závorce udává hmotnost bez patice prstence se stativovým závitem.
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