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Systém s bajonetem Nikon Z přináší 

nové obrazové možnosti

Systém s bajonetem Nikon Z představuje mnohem více než jen další mirrorless systém. Je reakcí 

společnosti Nikon na zvyšující se nároky na obrazovou kvalitu snímků a videí. Nikon při tom  

využívá svých zkušeností s výrobou optiky, které se věnuje více než sto let. 

Nový bajonet 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.

V oblasti mirrorless fotoaparátů představuje tento systém velký závazek společnosti Nikon do 

budoucnosti.

Nikon se vydal cestou investování do stále se zdokonalující kvality obrazu, cestou inovací a spolehlivosti. 

S převratnými optickými vlastnostmi, které jsou v samém srdci této techniky budete moci  

popustit uzdu své fantazii a kreativitě.

Vítá vás nový systém s bajonetem Nikon Z.
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Když jsem vzal Nikon Z7 poprvé do ruky, okamžitě mě zaujalo, jak je vyvážený. Má masivní grip, takže si ho nespletete s malou 
digitální zrcadlovkou. Začátky byly snadné - všechna tlačítka byla tam, kde jsem je čekal. Zatímco v hledáčku digitální zrcadlovky 
vidíte, jak vypadá fotografovaná scéna, v elektronickém hledáčku mirrorless fotoaparátu vidíte, jak bude scéna vypadat při 
aktuálním nastavení fotoaparátu. Tedy to, co vidíte, je výsledek, který z fotoaparátu dostanete. Je to úplně jiný způsob fotografování. 
Fotoaparát Z7 jsem používal několik týdnů v prachu na Madagaskaru a vím, že takové podmínky zvládne. Focení s ním je opravdu 
zábavné. Fotoaparát i objektivy NIKKOR Z jsou hodně kompaktní a lehké, takže na ně vždy najdu v cestovní fotobrašně místo.

„Fotoaparát Z7 jsem 
používal v prachu na 

Madagaskaru a vím, že 
takové podmínky 

zvládne.“ 

© Marsel van Oosten

© Marsel van Oosten
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Jsem food a lifestyle fotografka žijící v Austrálii. Patnáct let dokumentuji životní příběhy lidí. Abych přesvědčivě zachytila 
intimní okamžiky, využívám při fotografování přirozené světlo. Můj přístup k tvorbě je svěží a plný temperamentu. Proto 
jsem si vybrala Nikon Z6. Je lehký, dobře se s ním cestuje, je to „mé druhé já“. Umožňuje mi splynout s prostředím. Nabízí 
fantastickou obrazovou kvalitu a podává vynikající výkon ve špatných světelných podmínkách, což mi vyhovuje při 
fotografování v restauracích. Automatické zaostřování s detekcí očí velmi pomáhá při fotografování pohybujících se lidí, 
při pořizování lifestyle fotografií nebo při fotografování v rušném prostředí kuchyně. Praktická je také stabilizace v těle 
fotoaparátu. Je dostupný a všestranný a pomáhá mi zachytit snímky, ve kterých je energie, a které samy o sobě 
vyprávějí příběh.

„Při fotografování 
využívám přirozené světlo. 

Můj přístup k tvorbě je 
svěží a plný temperamentu. 

Proto jsem si vybrala  
Nikon Z6.“
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© Dominique Cherry
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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. 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.“
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TECHNOLOGIE  
SYSTÉMU Z  

55 mm

16 mm

4 Connecting 
clips

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 snímky do nové éry. Ať už jde  
o fotografie nebo videa, nový systém zaznamenává objekty před kamerou neobyčejně realisticky  
a nabízí stejné vysoké rozlišení a tónovou gradaci, jako náš vlastní zrak.

Inovace a kontinuita – od bajonetu Nikon F k bajonetu Nikon Z
Neustále roste touha po takovém systému, který dává nové možnosti co se obrazové kvality týče a dává 
prostor pro další rozvoj do budoucna. Stejně jako bajonet Nikon F vždy držel krok s vývojem  
v zobrazovacích technologiích, i nový bajonet Nikon Z bude v následujících letech neustále reagovat  
na požadavky na dokonalejší obraz. Neuvěřitelný potenciál nového bajonetu zcela jistě pozvedne 
zobrazování na ještě vyšší úroveň.

Velký 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 optické konstrukce a dává systému  
s bajonetem Z obrovský potenciál překonat požadavky a očekávání fotografů nejen pro dnešek, ale také do 
budoucna. Dokonce jsme zkonstruovali objektiv s velmi vysokou světelností, který v minulosti nebylo možné 
vyrobit.

Vysokorychlostní komunikace přenášející velké objemy dat umožňuje přesné 
zpracování jednotlivých snímků
Díky vysokorychlostní komunikaci schopné přenášet velké objemy dat může bajonet Nikon Z přenášet 
mezi tělem fotoaparátu a objektivem extrémně podrobné informace v realném čase. Díky efektivnímu 
dolaďování automatického zaostření a zpracování obrazu pro každý záběr mohou vznikat mnohem 
realističtější snímky. Vysokorychlostní komunikace přenášející velké objemy dat umožňuje také efektivní 
zpracování videí. Přestože video využívá mnohem vyšší snímací frekvenci než sériové snímání statických 
fotografií, je možné využívat velmi přesnou korekci pro každý snímek.

BAJONET NIKON Z
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TECHNOLOGIE 

SYSTÉMU Z

Technologie těla fotoaparátu Technologie objektivů NIKKOR Z

Velmi výkonné jádro optimalizované pro obrazové snímače s velkým 
počtem pixelů
Systém zpracování obrazu EXPEED 6 použitý v modelech řady Z byl vyvinut s ohledem na to, 
aby bylo možné řadu Z používat podobně jako profesionální digitální jednooké zrcadlovky. 
Zpracovává spoustu informací – včetně generování obrazu pro elektronický hledáček, i snímků 
a videí s velkým počtem pixelů – a to rychle a věrně, způsobem, který uživatelé vnímají jako 
přirozený.

Antireflexní vrstvy ARNEO Coat skvěle potlačují výskyt reflexů  
a závoje
ARNEO Coat je systém antireflexních vrstev, který zajišťuje velmi malou odrazivost 
světla dopadajícího na povrch objektivu ze svislého směru. Antireflexní vrstva Nano 
Crystal Coat, která je zvláště účinná u světla dopadajícího z úhlopříčného směru, 
spolehlivě zajišťuje jasný a ostrý obraz s minimálními reflexy a závojem, i když je  
v záběru zdroj světla.

• Například objektivy: NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S, NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct

Výrazně lepší kvalita obrazu videí
Systém bajonetu Z nabízí lepší kvalitu obrazu fotografií i videí díky několika faktorům – díky 
objektivům, které poskytují vysoké rozlišení v celém obrazovém poli, přesnému mechanismu, 
který maximalizuje výkon objektivu a díky přesnému automatickému zaostřování. Navíc rychlé 
přenosy velkého množství dat mezi tělem a objektivem umožňují použít při zpracování obrazu 
podrobné informace z objektivu.

Robustnost umožňuje fotografování v rozličných podmínkách
Cílem řady Z je nabídnout stejnou, nebo dokonce větší, spolehlivost, jakou poskytují běžné 
digitální jednooké zrcadlovky, a přesvědčit uživatele, aby  využili výhod tohoto lehčího systému  
a možnosti pořizovat snímky špičkové kvality v širokém spektru situací. 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 jsou optimalizovány tak, aby bylo dosaženo 
maximálního optického výkonu objektivu a rychlosti zpracování obrazu — prvního i druhého 
kroku v procesu vytváření obrazu. Jsou konstruovány pro skvělou spolupráci se všemi 
budoucími objektivy NIKKOR Z a pro zajištění skvělého výkonu a fungování s obrazovým 
procesorem v celém systému zpracování obrazu.

Kombinovaný zaostřovací systém, který obohacuje obrazový výkon
Poloha zaostřovacích skupin je velmi přesně řízena díky kombinaci několika 
pohonných jednotek automatického zaostřování, které zajišťují vysoký výkon, rychlost  
i přesnost. Výsledkem je velmi přesné a rychlé automatické zaostřování. Efektivním 
snížením obrazových vad se podařilo dosáhnout vynikajícího obrazového výkonu  
v celém rozsahu včetně krátkých vzdáleností. 

• Například objektivy: NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S, NIKKOR Z 35 mm f/1,8 S

Elektronický hledáček s velkým zvětšením a rozlišením nabízí přirozený 
obraz
Zobrazení scény v hledáčku fotoaparátu je velmi důležité pro to, aby se fotograf mohl 
soustředit na fotografování. Společnost Nikon spojila své bohaté optické technologie a bohaté 
zobrazovací technologie a vytvořila elektronický hledáček, který umožňuje velmi pohodlnou 
práci. Broušený asférický optický člen s velkým průměrem efektivně 

zlepšuje korekci vad zobrazení
Povrch členu je rovnoměrný a přesný, a současně je vyrobena ze skleněného 
materiálu s vysokým indexem lomu, který bylo v minulosti obtížné používat na 
lisované skleněné asférické členy, účinně kompenzující různé optické vady s lepšími 
schopnostmi oprav. 

• Například objektiv: NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct

Velmi přesné hybridní automatické zaostřování fotografií 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. Jednou z velkých výhod tohoto systému je široké pokrytí dané 
zaostřovacími body v obrazovém 
poli. V modelech řady Z je tato 
výhoda při použití jednotlivých 
zaostřovacích polí významně 
zvýšena až na 90 %. Zaostřování  
s detekcí očí je výkonným nástrojem 
pro portrétní fotografii. Sleduje  
a zaostřuje na jedno z očí objektu 
– to je zvláštně užitečné, když se 
objekt pohybuje.
* Při fotografování s automatickou volbou 

zaostřovacích polí.

Bez antireflexní vrstvy ARNEO Coat

ARNEO Coat

Dopadající světlo

Odražené světlo

Běžná vícenásobná antire-
flexní vrstva

Čočka

Dopadající světlo

Odražené světlo

ARNEO Coat

Čočka



První fotoaparát mirrorless Nikon 

formátu FX se 45,7 miliony efektivních 

pixelů využívá bezpříkladný optický 

výkon objektivů NIKKOR Z naplno

•  Obrazový snímač Nikon CMOS formátu FX  
s technologií přímého osvětlení fotodiod má  
45,7 milionu efektivních pixelů a pixely pro 
automatické zaostřování s fázovou detekcí  
v obrazové rovině. 

• Systém zpracování obrazu EXPEED 6 podporuje 
standardní rozsah citlivosti ISO 64-25 600  
(s možností rozšíření až na hodnotu  
ISO 32–102 400).

• Systém hybridního automatického zaostřování se 
493 zaostřovacími poli*1 umožňuje široce pokrýt 
přibližně 90 % zobrazovací oblasti ve 
vodorovném i svislém směru.

• Funkce automatického zaostřování s detekcí očí  
v režimu automatické volby zaostřovacích polí 
(AF-S, AF-C) automaticky detekuje lidské oči  
a zaostří na ně (s firmwarem verze 2.0).

• Systém Picture Control má parametr doostřování 
ve střední vzdálenosti a 20 dalších kreativních 
předvoleb Picture Control.

• Videosekvence 4K UHD s obrazovým polem ve 
formátu kinofilmu (3 840 × 2 160)/30p 
zaznamenávají ostrý a jasný obraz a naplno 
využívají dokonalý optický výkon objektivů 
NIKKOR Z.

• Elektronický hledáček Quad-VGA s cca  
3 690 000 pixely využívá špičkové optické 
technologie a technologie zpracování snímků 
Nikon k zajištění brilantního a komfortního 
obrazu.

• Formát N-Log díky rozsáhlé barevné hloubce 
10bitového výstupu HDMI zaznamenává bohatší 
gradaci pro účinnější stupňování barev.

• Mechanismus redukce vibrací ve fotoaparátu 
vychylováním obrazového snímače je ekvivalentní 
použití přibližně o 5 EV kratšího času závěrky*2.

• Rychlé sériové snímání s frekvencí až 9 sn./s*3 
umožňuje spolehlivé zachycení pohybujících se 
objektů.

• Intervalové snímání podporuje časosběrné 
snímání ve formátu 8K*4.

Objektiv: NIKKOR Z 50mm f/1,8 S   © Kenta Aminaka

*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.

*3 Při rychlém sériovém snímání 
(rozšířeném) ve formátu 
12bitových snímků RAW, JPEG 
nebo TIFF. Pevná expozice 
podle prvního snímku.

*4 Vyžaduje software třetích 
stran.

14 15



Pro všechny kreativní potřeby – 
Multifunkční fotoaparát mirrorless 
formátu FX s vysokou citlivostí  
a funkcemi pro snímání videí

*1 Ve formátu FX s jednotlivými 
zaostřovacími poli.

*2 Při rychlém sériovém snímání 
(rozšířeném) ve formátu 
12bitových snímků RAW, JPEG 
nebo TIFF. Pevná expozice 
podle prvního snímku.

*3 Podle standardů CIPA. Této 
hodnoty lze dosáhnout při 
nasazení objektivu NIKKOR Z 
24-70 mm f/4 S a nastavení 
nejdelší ohniskové vzdálenosti.

• Obrazový snímač Nikon CMOS formátu FX  
s technologií přímého osvětlení fotodiod má  
24,5 milionu efektivních pixelů a pixely pro 
automatické zaostřování s fázovou detekcí  
v obrazové rovině.

• Systém zpracování obrazu EXPEED 6 podporuje 
standardní rozsah citlivosti ISO 100-51 200  
(s možností rozšíření až na hodnotu  
ISO 50–204 800).

• Systém hybridního automatického zaostřování se 
273 zaostřovacími poli*1 umožňuje široce pokrýt 
přibližně 90 % zobrazovací oblasti ve vodorovném 
i svislém směru.

• Funkce automatického zaostřování s detekcí očí  
v režimu automatické volby zaostřovacích polí 
(AF-S, AF-C) automaticky detekuje lidské oči  
a zaostří na ně (s firmwarem verze 2.0).

• Videosekvence 4K UHD s obrazovým polem ve 
formátu kinofilmu (3 840 × 2 160)/30p při plném 
počtu pixelů zaznamenávají ostrý a jasný obraz  
a naplno využívají dokonalý optický výkon 
objektivů NIKKOR Z.

• Formát N-Log díky rozsáhlé barevné hloubce 
10bitového výstupu HDMI zaznamenává bohatší 
gradaci pro účinnější stupňování barev.

• Systém Picture Control má parametr doostřování 
ve střední vzdálenosti a 20 dalších kreativních 
předvoleb Picture Control.

• Rychlé sériové snímání s frekvencí až 12 sn./s*2 
umožňuje zachycení pomíjivých okamžiků.

• Elektronický hledáček Quad-VGA s cca  
3 690 000 pixely využívá špičkové optické 
technologie a technologie zpracování snímků 
Nikon k zajištění brilantního a komfortního obrazu.

• Mechanismus redukce vibrací ve fotoaparátu 
vychylováním obrazového snímače je ekvivalentní 
použití přibližně o 5 EV kratšího času závěrky*3.

Objektiv: NIKKOR Z 50mm f/1,8 S   © Dominique Cherry
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Základní sada pro profesionální video Z 6

V ÍCE SVOBODY PŘI 
TVORBĚ
Je jedno, jestli jste profesionál nebo teprve začínáte. Základní 

sada pro profesionální video Nikon Z 6 vám nabízí hlavní 

nástroje potřebné pro pozvednutí videoobsahu na vyšší úroveň. 

Díky takto silnému a všestrannému základu se můžete vydat 

kterýmkoli směrem.

• Fotoaparát Nikon Z 6 nabízí velmi kvalitní video při 
libovolné snímací frekvencí. Zaznamenává vynikající 
video v rozlišení 4K převzorkovaném z 6K při plném 
počtu pixelů. Optická redukce vibrací v pěti osách ve 
fotoaparátu spolupracuje s elektronickou redukcí 
vibrací a zajišťuje neuvěřitelně stabilní videosekvence. 
Podporovaný otevřený protokol Atomos umožňuje 
bezproblémovou integraci monitoru / záznamového 
zařízení Atomos Ninja V, který je součástí dodávky.*1 

• Opatříte-li fotoaparát Z 6 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.

• Bajonet Nikon Z s velkým průměrem fotoaparátu Z 6 
a malá vzdálenost mezi bajonetem a obrazovým 
snímačem umožňují použít širokou škálu filmových 
objektivů. Můžete používat vlastní objektiv s pevnou 
ohniskovou vzdáleností i zoom doporučený v této třídě. 
Stačí k tomu správný adaptér bajonetu.*2

• Využijte možnosti flexibilního monitorování a záznamu 
ve formátech ProRes a DNxHR připravených  
k úpravám. Zaznamenávejte v rozlišení 4K a 10bitech  
s formátem N-log. Další možností je současný záznam 
nekomprimovaných 8bitových videosekvencí v rozlišení 
4K/UHD na paměťovou kartu a do zařízení Atomos. 
Součástí balení je napájecí adaptér a rámeček pro 
pevný disk.

• Tento adaptér na fotoaparát a nahoře připevněný 
grip mají otvory pro šrouby dvou velikostí a otvory pro 
umístění rozšiřovacích bloků kompatibilních s ARRI. 
Grip zajišťuje vyšší stabilitu pohyblivých záběrů, takže 
můžete snadno panorámovat a sledovat objekt.

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

*2 K dispozici jsou adaptéry od 
nezávislých dodavatelů. 

* Tato sada neobsahuje objektiv 
ani pevný disk.

• Rychlé přechody mezi různými režimy snímání.  
V adaptéru na fotoaparát SmallRig je integrován 
rychloupínací systém kompatibilní s výrobky 
Manfrotto, na stativ nebo ze stativu ho tedy 
dostanete během několika sekund. 

• Zařízení Atomos Ninja V můžete na adaptér pro 
fotoaparát namontovat pomocí svorky Magic Arm.  
Po zajištění dvou svorek s kulovou hlavou získáte 
stabilní monitorování s monitorem natočeným do 
libovolného úhlu. Celé rameno upevňuje a uvolňuje 
centrální křídlová matice.

• Nikdy nepřestávejte tvořit. Dvě 5200mAh baterie  
a rychlá nabíječka udrží monitor Atomos v provozu  
i při tom nejdelším natáčení. Další baterie EN-EL15b 
se postará o to, aby byl fotoaparát Z 6 vždy 
připraven na příští záběr. 
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První fotoaparát Nikon mirrorless 
formátu DX nabízí vynikající 
vykreslování a širokou škálu 
výrazů, to vše v kompaktním, 
lehkém, ale odolném těle

* Ve formátu DX s jednotlivými 
zaostřovacími poli. 

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

• Systém zpracování obrazu EXPEED 6 podporuje 
standardní rozsah citlivosti ISO 100-51 200 (při 
záznamu videosekvencí až ISO 25 600).

• Systém hybridního automatického zaostřování se 
209 zaostřovacími poli* umožňuje široce pokrýt 
přibližně 90 % zobrazovací oblasti ve 
vodorovném i svislém směru.

• Funkce automatického zaostřování s detekcí očí 
automaticky detekuje lidské oči a zaostří na ně. 
Můžete tedy vytvářet přirozené portréty ve 
spontánních okamžicích.

• Snadné pořizování kvalitních fotografických  
i filmových autoportrétů po vyklopení monitoru  
o 180° dolů směrem k vám.

• Systém Picture Control má parametr doostřování 
ve střední vzdálenosti a 20 dalších kreativních 
předvoleb Picture Control.

• Video 4K UHD (3 840 × 2 160)/30p bez omezení 
výřezem a prodlužovacím faktorem 
zaznamenávají ostrý a jasný obraz a naplno 
využívají dokonalý optický výkon objektivů 
NIKKOR Z.

• Elektronický hledáček s cca 2 360 000 pixely 
využívá špičkové optické technologie  
a technologie zpracování snímků Nikon k zajištění 
brilantního a komfortního obrazu.

• Rychlé sériové snímání s frekvencí až 11 sn./s  
s AF/AE umožňuje spolehlivé zachycení 
pohybujících se objektů.

• Vestavěný blesk s manuálním vyklápěním  
a směrným číslem cca 7 m vám dodá potřebné 
světlo.
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Objekt ivy NIKKOR Z
Vytvořeny speciálně pro systém Nikon Z s novým 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 děděných z konceptu NIKKOR s dynamikou neustále se rozvíjejících  
technologií Nikon. 

Optický výkon pro příští generaci: objektiv NIKKOR Z řady S

Pro objektivy NIKKOR Z řady S teď platí mnohem vyšší standardy konstrukce a kontroly kvality, 
dokonce ještě přísnější než dlouhodobě uplatňované standardy společnosti Nikon. Označení 
S-Line je vyhrazeno pouze pro objektivy, které splňují tyto přísnější standardy pro různé vlastnosti, 
například charakteristiky MTF, bokeh a výkon u videosekvencí. 

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

Tento objektiv dokáže zobrazovat objekty 
nebývalým způsobem, například je vykreslit 
v extrémně malé hloubce ostrosti.

Všestranné objektivy otevírající novou 
dimenzi optického výkonu 

Tyto objektivy nabízejí lepší obrazový výkon 
a dokonalou reprodukci při vysokém 
rozlišení i v okrajových částech obrazového 
pole a naplno využívají potenciál objektivu  
i při nejnižším clonovém čísle.

Dobře vyvážené výkonné objektivy

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

(NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct)
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NIKKOR Z
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24–70 mm f/2,8 S 

NIKKOR Z
DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR

NIKKOR Z
DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR
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NIKKOR Z 58 mm 
f/0,95 S Noct

• Nový objektiv Noct se světelností f/0,95 disponuje díky novému 
systému bajonetu vykreslovacím výkonem nové generace. 

• Špičková rozlišovací schopnost již od nejnižšího clonového čísla 
vychází z intenzivní kompenzace různých obrazových vad, které 
objektivy s vysokou světelností zpravidla vykazují. 

• Optická konstrukce vylepšující reprodukci neostrých míst obrazu 
(bokeh) dosahuje optimální kontinuity jemného přechodu 
neostrých míst obrazu ze zaostřené roviny. 

• Velmi přesně broušený asférický člen s velkým průměrem ze skla 
s vysokým indexem lomu efektivně koriguje různé optické vady.

• Systém antireflexních vrstev ARNEO Coat dosahuje při rušení 
reflexů téměř stejné účinnosti jako antireflexní vrstvy Nano Crystal 
Coat u světla dopadajícího ze svislého směru. 

• Pohodlné ovládání velmi přesným zaostřovacím kroužkem 
zajišťuje přesné manuální zaostřování díky vhodnému krouticímu 
momentu a velkému úhlu otáčení. Příkazovému kroužku pak lze 
přiřadit funkce jako je nastavení clony nebo korekce expozice. 

• Poprvé v historii najdete na objektivech NIKKOR informační 
panel, na kterém si můžete zkontrolovat clonu, zaostřenou 
vzdálenost a hloubku ostrosti bez pohledu do hledáčku. 

• Tlačítku Fn na objektivu lze nyní přiřadit více funkcí odpovídajících 
tlačítkům Fn1/Fn2 na těle fotoaparátu. 

• Na předním členu je použita fluorová vrstva s vysokou odolností 
proti usazování organických látek.

Na vrcholu řady S stojí objektiv s manuálním 
zaostřováním a světelností f/0,95, který uvolňuje 
plný potenciál bajonetu Nikon Z
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Fotoaparát: Z 7   © Christian Ammann   
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NIKKOR Z 24 mm f/1,8 S

• Kombinovaný zaostřovací systém účinně snižuje vady  
a napomáhá dosažení vynikajícího obrazového výkonu  
v celém rozsahu včetně krátkých vzdáleností.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat řeší problém reflexů  
a závoje způsobených dopadajícím světlem. Výsledkem 
jsou zřetelné snímky i v případech, kdy je světelný zdroj  
v záběru.

• Při plném využití světelnosti f/1,8 lze i při fotografování  
v interiérech či tmavém prostředí využít rychlejší časy  
a minimalizovat rozostření způsobené pohybem objektu.

• Sagitální koma je účinně minimalizována již při nejnižším 
clonovém čísle, a proto objektivy dosahují věrné reprodukce 
bodových zdrojů světla jako jemných kruhových bodů  
i v okrajových částech obrazového pole.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek, kterému lze přiřadit 
funkce jako je zaostřování (M/A), nastavení clony nebo 
korekce expozice, napomáhá pohodlnějšímu fotografování  
i záznamu videosekvencí.

• Výborný výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je minimalizace 
provozních zvuků, stabilní regulace clony a účinná 
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během 
přeostřování.

Širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou světelností umožňuje v jakékoli vzdálenosti 
od objektu vykreslování detailů ve skvělém rozlišení v celém obrazovém poli

Fotoaparát: Z 7   © Ong Ying Sin Fotoaparát: Z 7   © Ross Harvey

NIKKOR Z 35 mm f/1,8 S

• Vynikající optický výkon podporuje vysoká rozlišovací 
schopnost, vynikající reprodukce bodových zdrojů světla, 
měkká a přirozená reprodukce neostrých míst (bokeh)  
a minimalizace barevné vady polohy. 

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat účinně potlačují výskyt 
reflexů a závoje a umožňují zřetelné a ostré vykreslování i při 
fotografování v protisvětle.

• Extrémně přesné a rychlé automatické zaostřování zajišťuje 
kombinovaný zaostřovací systém. I ten přispívá k lepšímu 
optickému výkonu. 

• Dalším stupněm ke zvýšení přesnosti zaostřování je využití 
krokového motoru (STM), který zajišťuje tiché a přesné 
automatické zaostřování.

• Vynikající výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je účinná 
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během přeostřování 
a minimalizace provozních zvuků.

• Příkazový kroužek, kterému lze přiřadit funkce jako je 
zaostřování (M/A), nastavení clony nebo korekce expozice, 
napomáhá mnohem pohodlnějšímu fotografování i záznamu 
videosekvencí.

Širokoúhlý objektiv s vysokou světelností použitelný v široké škále situací,  
s vynikající kresbou, která překonává ostatní 35mm objektivy se světelností f/1,8
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NIKKOR Z 50 mm f/1,8 S

• Vynikající optický výkon podporuje vysoká rozlišovací 
schopnost, měkká a příjemná reprodukce neostrých míst 
(bokeh), výrazně snížená barevná vada polohy a skvělá 
reprodukce bodových zdrojů světla. 

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat účinně potlačují 
výskyt reflexů a závoje a umožňují zřetelné a ostré 
vykreslování i při fotografování v protisvětle.

• Výkonný krokový motor (STM) umožňuje tiché 
automatické zaostřování i vysoký optický výkon 
současně, což je obvykle složitý úkol.

• Skvělý výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je účinná 
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během 
přeostřování a minimalizace provozních zvuků.

• Příkazový kroužek, kterému lze přiřadit funkce jako je 
zaostřování (M/A), nastavení clony nebo korekce 
expozice, napomáhá mnohem pohodlnějšímu 
fotografování i záznamu videosekvencí.

Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou světelností s vynikající reprodukcí,  
který nově definuje vnímání toho, co dokáže 50mm objektiv se světelností f/1,8

NIKKOR Z 85 mm f/1,8 S

• Zbarvení v nezaostřené oblasti bylo pečlivě eliminováno 
a hrany neostrých míst jsou vyhlazeny. Postupná změna 
stupně reprodukce neostrých oblastí (bokeh) dále od 
obrazové roviny efektivněji zvýrazňuje objekt přirozeným 
rozostřením pozadí.

• Dokonalá (kruhová) reprodukce neostrých míst obrazu 
(bokeh) s jasnými a hlubokými obrazy a minimální 
optickou vinětací i na okrajích obrazového pole je 
dosažitelná i při nejnižším clonovém čísle.

• Kombinovaný zaostřovací systém zajišťuje extrémní 
ostrost v obrazové rovině v celém rozsahu včetně 
krátkých vzdáleností a současně zajišťuje velmi přesné  
a rychlé automatické zaostřování.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat účinně potlačují 
výskyt reflexů a závoje a umožňují zřetelné a ostré 
vykreslování i při fotografování v protisvětle.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek, kterému lze 
přiřadit funkce jako je zaostřování (M/A), nastavení clony 
nebo korekce expozice, napomáhá pohodlnějšímu 
fotografování i záznamu videosekvencí.

• Výborný výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je minimalizace 
provozních zvuků, stabilní regulace clony.

Střední teleobjektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou světelností je ideální pro portréty 
zvýrazňující objekt s přirozenou reprodukcí neostrých míst (bokeh) a vysokým rozlišením v obrazové rovině

Fotoaparát: Z 7   © Kenta Aminaka Fotoaparát: Z 7   © Chloé Lapeyssonnie
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NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S

• Snadno přenosné lehké tělo (cca. 485 g) vzniklo díky 
mechanismu teleskopického tubusu, který nabízí 
pozoruhodnou mobilitu a rychlejší fotografování.

• Rozsah ohniskových vzdáleností sahá od extrémně 
širokoúhlých 14 mm po širokoúhlých 30 mm a pořizuje snímky 
s dynamickou perspektivou.

• První extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem, na který lze 
připojit filtr* obsáhne ohniskové vzdálenosti od 14 mm, 
umožňuje kreativnější fotografování s polarizačními filtry  
nebo filtry ND. 

• Působivý výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je účinná  
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během  
přeostřování a minimalizace provozních zvuků.

• Příkazový kroužek, kterému lze přiřadit funkce jako je 
zaostřování (M/A), nastavení clony nebo korekce expozice, 
napomáhá mnohem pohodlnějšímu fotografování i záznamu 
videosekvencí.

• Na předním členu je použita originální fluorová vrstva Nikon  
s vysokou odolností proti usazování organických látek. 

Extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem a možností připojení filtru nabízí přenosnost,  
vysokou kvalitu obrazu a rozšířené možnosti fotografování

* Mezi výměnnými objektivy formátu Nikon FX (kinofilm) pro digitální fotoaparáty  
s výměnnými objektivy s ohniskovou vzdáleností od 14 mm nebo nižší dostupnými 
k 8. lednu 2019. Na základě průzkumu společnosti Nikon.

NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S

• Vynikající optický výkon zajišťuje jeden asférický optický člen 
ze skla ED, jeden optický člen ze skla ED skla a tři asférické 
optické členy. 

• Ostré rozlišení je i při nejnižším clonovém čísle v celém 
rozsahu ohniskových vzdáleností zachováno i v okrajových 
částech obrazového pole, a to jak pro fotografování, tak 
pro záznam videosekvencí.

• Působivý výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je účinná 
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během 
přeostřování a minimalizace provozních zvuků.

• Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat účinně potlačují výskyt 
reflexů a závoje a umožňují zřetelné a ostré vykreslování  
i při fotografování v protisvětle.

• Příkazový kroužek, kterému lze přiřadit funkce jako je 
zaostřování (M/A), nastavení clony nebo korekce expozice, 
napomáhá mnohem pohodlnějšímu fotografování  
i záznamu videosekvencí.

• Na předním členu je použita originální fluorová vrstva Nikon 
s vysokou odolností proti usazování organických látek.

Snadno přenosný, velmi výkonný standardní objektiv se zoomem s vynikajícím vykreslováním,  
které z každé scény udělá umělecké dílo

30 31

Fotoaparát: Z 7   © Jimmy McIntyre Fotoaparát: Z 7   © Tamara Lackey
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• Nejnovější optické technologie a maximalizace flexibility 
konstrukce objektivů umožňují dosáhnout špičkového 
optického výkonu v lehkém a kompaktním provedení.

• Kombinovaný zaostřovací systém zajišťuje extrémní ostrost  
v obrazové rovině v celém rozsahu včetně krátkých 
vzdáleností a současně zajišťuje velmi přesné a rychlé 
automatické zaostřování.

• Velký efekt rozostření při světelnosti f/2,8 a přirozená 
reprodukce neostrých míst obrazu (bokeh) s minimálním 
zbarvením vám umožní zvýraznit hlavní objekty.

• Výborný výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je účinná 
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během 
přeostřování a minimalizace provozních zvuků.

• Tento objektiv využívá nově vyvinutý systém antireflexních 
vrstev ARNEO Coat, který je velmi účinný u světla 
dopadajícího na povrch objektivu ze svislého směru. 

• Mimo příkazový kroužek máte k dispozici samostatný 
zaostřovací kroužek, který slouží k pohodlnému manuálnímu 
zaostřování.

• Na předním a zadním členu je použita originální fluorová 
vrstva Nikon s vysokou odolností proti usazování organických 
látek.

NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S
Standardní zoom s vysokou světelností je ideální všestranný objektiv,  
který poskytuje ohromující kvalitu vykreslování jakékoliv fotografované scény.
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NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR

• Díky velmi praktickému rozsahu ohniskových vzdáleností*1 od 
širokoúhlých 16 mm po střední teleobjektiv (50 mm) je tento 
objektiv ideální pro širokou škálu různých motivů. 

• Zasouvací mechanismus zkracuje při uložení délku objektivu  
a umožňuje snadné přenášení.

• Extrémně malá nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,2 m (při 
ohnisku 24 mm) umožňuje zaostřit na objekty, které jsou blíže.

• Vynikající redukce vibrací s účinky ekvivalentními použití  
o 4,5 EV kratšího času závěrky účinně kompenzuje rozostření 
způsobené chvěním fotoaparátu při pořizování snímků jako 
jsou noční krajiny nebo interiérové snímky za nízké hladiny 
osvětlení*2. 

• Výborný výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je účinná 
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během přeostřování 
a minimalizace provozních zvuků.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek, kterému lze přiřadit 
funkce jako je zaostřování (M/A), citlivost ISO, nastavení clony 
nebo korekce expozice, napomáhá pohodlnějšímu 
fotografování i záznamu videosekvencí.

Snadno přenosný standardní objektiv pro formát DX se zoomem nabízí vynikající  
výkon pro fotografování snímků se skvělou grafikou kdykoli a kdekoli 

*1 Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností  
24-75 mm u kinofilmu / formátu FX.

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

Fotoaparát: Z 7   © Ami Vitale Fotoaparát: Z 50   © Shawn Corrigan
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 21 mm 36 mm 52.5 mm 75 mm 105 mm 127.5 mm 210 mm 300 mm 450 mm 600 mm 900 mm
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NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR

• Rozsah ohniskových vzdáleností od středního teleobjektiv  
(50 mm) po teleobjektiv (250 mm)*1 umožňuje fotografování 
na dálku pro širší škálu různých motivů.

• Bajonet Nikon Z s velkým průměrem spolehlivě zajišťuje 
skvělé rozlišení již od nejnižšího clonového čísla bez ohledu 
na ohniskovou vzdálenost nebo vzdálenost objektu.

• Vynikající redukce vibrací s účinky ekvivalentními použití  
o 5 EV kratšího času závěrky*2 (nejvyšší hodnota v historii 
výměnných objektivů NIKKOR)*3 účinně kompenzuje 
rozostření i při pořizování snímků za nízké hladiny osvětlení.

• Krátká nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,5 m (při ohniskové 
vzdálenosti 50 mm) umožňuje fotografování působivých 
detailů včetně studiových fotografií table-top.

• Výborný výkon při záznamu videosekvencí podporuje 
intenzivní práce i s takovými detaily jako je účinná 
kompenzace změn ohniskové vzdálenosti během 
přeostřování a minimalizace provozních zvuků.

• Zasouvací mechanismus zkracuje při uložení délku objektivu 
a umožňuje pozoruhodnou mobilitu.

• Snadno ovladatelný příkazový kroužek, kterému lze přiřadit 
funkce jako je zaostřování (M/A), citlivost ISO, nastavení 
clony nebo korekce expozice, napomáhá pohodlnějšímu 
fotografování i záznamu videosekvencí.

Teleobjektiv se zoomem pro formát DX, který umožňuje fotografování nádherných různorodých motivů 
jediným objektivem s širokým rozsahem ohniskových vzdáleností a skvělou redukcí vibrací

*1 Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 75–375 mm  
u kinofilmu / formátu FX.

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

*3 K říjnu 2019

Fotoaparát: Z 50   © Shawn Corrigan
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• Nejnovější informace najdete na webu společnosti Nikon: www.europe-nikon.com
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 24–70 mm f/4

Micro
105 mm

Micro
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28 mm 40 mm

 50–250 mm f/4,5–6,3 16–50 mm f/3,5–6,3

 24–105 mm

 100–400 mm

       Objektivy v prodeji jsou uvedeny modře.
       Objektivy, které budou teprve uvedeny na trh, jsou uvedeny žlutě.
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* Efektivní ohnisková vzdálenost pro formát DX.
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Obsah této tabulky se může změnit bez předchozího  
oznámení či závazku ze strany výrobce.

K 10. říjnu 2019.
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Adaptér bajonetu FTZ

Adaptér bajonetu FTZ umožňuje dlouhodobým uživatelům digitálních jednookých zrcadlovek Nikon hladce 
pokračovat v práci se stávajícími objektivy NIKKOR F i na nových fotoaparátech mirrorless s bajonetem 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.

• Kvalita obrazu a výkon automatického zaostřování a řízení expozice jsou ekvivalentní jako při používání 
objektivů NIKKOR F s digitálními jednookými zrcadlovkami Nikon.

• Vestavěná redukce vibrací modelů Z 7 a Z 6 je k dispozici pro objektivy NIKKOR F s vestavěným CPU 
bez vestavěné redukce vibrací. 

• Pohyblivé části a další části objektivů jsou účinně utěsněny pro maximální odolnost proti prachu a vodě, 
odpovídající modelům Z 7 a Z 6.

• Exteriér je navržen tak, aby odpovídal objektivům NIKKOR G, které nemají clonový kroužek. 

• Lehké tělo není provedeno na úkor odolnosti. Tubus objektivu a stativový závit jsou z hořčíkové slitiny.

Podporované funkce jsou označeny značkou zaškrtnutí (✓), nepodporované prvky pomlčkou (—).

Podporované funkce

Rozsáhlá rodina objektivů řady NIKKOR F exceluje i s fotoaparáty Nikon mirrorless

[Poznámka] 
U některých objektivů nemusí elektronický dálkoměr 
fungovat podle očekávání a k získání požadovaných 
výsledků může být nezbytné doladění automatického 
zaostřování. Automatické zaostřování navíc podle 
snímacích podmínek nemusí s následujícími objektivy 
dosáhnout požadovaných výsledků. Opakujte 
automatické zaostřování do okamžiku, kdy je objekt 
zaostřen, nebo zaostřete manuálně.
• AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
• AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR

Adaptér bajonetu FTZ

* Dodávané příslušenství. ** Nejedná se o produkty společnosti Nikon. † Lze stáhnout z obchodu dostupného v každém chytrém zařízení (zdarma). †† K dispozici ke stažení z webových stránek 

společnosti Nikon (zdarma).                                    Nejnovější informace najdete na webu společnosti Nikon. 

OBJEKTIVY NIKKORBLESKY

Blesk 
SB-5000

Televizor**

Videorekordér se 
vstupem HDMI**

Gumová očnice 
DK-30*

Bezdrátové dálkové ovládání  
ML-L7

Tiskárna**

Počítač**Počítač**

Kabel USB UC-E21*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

Server FTP**

TTL kabel SC-28, 29

Vysoce výkonný 
Battery Pack SD-9

Blesk SB-300 

Blesk SB-700 

Blesk SB-500 

Blesk SB-5000 

Blesk SB-700 

Blesk SB-500 

Blesk SB-300 

Bezdrátová řídicí  
záblesková jednotka  
SU-800

Sada makroblesků Close-up 
Speedlight Commander Kit 
R1C1

Flexibilní 
synchronizační kabel 
SC-15 Adaptér se 

synchronizačním 
konektorem AS-15

Studiové blesky**

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

Dobíjecí lithium-
iontová baterie 

EN-EL25*

Nabíječka baterií 
MH-32*

Kabel HDMI** 
(konektor typu D  
konektor typu A)

ADAPTÉR  
BAJONETU

Adaptér bajonetu FTZ 

MIKROFONY

Stereofonní 
mikrofon ME-1

Objektivy NIKKOR Z

Objektivy NIKKOR F

Bezdrátový mikrofon 
ME-W1

Paměťové karty SD**

Čtečka paměťových  
karet SD**

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

TV A VIDEO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K HLEDÁČKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

APLIKACE PRO 
CHYTRÁ  
ZAŘÍZENÍ

SnapBridge† 

Síťový zdroj / nabíječka 
EH-73P

* Dodávané příslušenství. ** Nejedná se o produkty společnosti Nikon.  

† Lze stáhnout z obchodu dostupného v každém chytrém zařízení (zdarma). †† K dispozici ke stažení z webových stránek společnosti Nikon (zdarma).

OBJEKTIVY NIKKORBLESKY

Blesk SB-5000

TV A VIDEO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Televizor**

Spona kabelu 
HDMI*

Videorekordér se 
vstupem HDMI**

Spona 
kabelu 
HDMI*

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K HLEDÁČKU

Gumová očnice  
DK-29*

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-T10

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1 Bezdrátové dálkové

ovládání WR-1

Tiskárna**

LAN-Kabel**

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15  
dobíjecí Li-ion baterie

Počítač**

Počítač** 
(pouze s USB 
portem typu 
C)

Kabel USB UC-E25

Spona kabelu 
HDMI*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

Server FTP**

TTL kabel SC-28, 29

Vysoce výkonný 
Battery Pack SD-9

Blesk SB-300

Blesk SB-700

Blesk SB-500

Blesk  SB-5000

Blesk SB-5000

Blesk SB-700

Blesk SB-700

Blesk SB-500

Blesk SB-500

Blesk SB-300

Blesk SB-R200

Bezdrátová řídicí  
záblesková jednotka  
SU-800

Sada makroblesků Close-
up Speedlight Commander 
Kit R1C1

Flexibilní 
synchronizační kabel 
SC-15 Adaptér se 

synchronizačním 
konektorem AS-15

Studiové blesky**

Blesk  
SB-5000 

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15 
dobíjecí Li-ion baterie

Battery Pack MB-N10

EH-7P napájecí adaptér*

EN-EL15b dobíjecí Li-ion baterie*

Konektor pro připojení 
síťového zdroje EP-5B

Síťový zdroj 
EH-5c/ EH-5b

Nabíječka baterií 
MH-25a*/MH-25

Kabel HDMI** (konektor typu C  
konektor typu A)

SLUCHÁTKA

POUZDRO

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-R10

ADAPTÉR  
BAJONETU

Adaptér bajonetu FTZ 

MIKROFONY

Stereofonní 
mikrofon ME-1

Objektivy NIKKOR Z

Objektivy NIKKOR F

Bezdrátový mikrofon 
ME-W1

Paměťové karty XQD** Čtečka paměťových  
karet XQD**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ A GPS 

Kabel USB UC-E24*

Bezdrátové síťové
rozhraní WT-7/A/B/C

Konektor pro
připojení síťového
zdroje EP-5B

Síťový zdroj 
EH-5c/EH-5b

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ A GPS 

Jednotka GPS
GP-1A

Kabelová spoušť
MC-DC2

Polotuhé pouzdro
CF-DC8

Sluchátka**

APLIKACE PRO 
CHYTRÁ  
ZAŘÍZENÍ

SnapBridge† 

Chytré zařízení** 
(se systémem 
iOS/Android)

PŘEHLED 
SYSTÉMU  
Z 7/ Z 6

PŘEHLED  
SYSTÉMU  
Z 50

Chytré zařízení** 
(se systémem 
iOS/Android)

Režimy

Objektiv

Zaostřovací režim Režim fotografování
Režim měření 

expoziceAF
MF (s elek-

tronickým dál-
koměrem)

MF AUTO, P, S A, M

Au
to

m
at

ic
ké

 
za

os
tř

ov
án

í

CP
U

AF-S, typ G, E a D;
AF-P, typ G a E;
AF-I, typ D

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AF, typ G a D — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ostatní objektivy AF — — ✓ ✓ ✓

M
an

uá
ln

í z
ao

st
řo

vá
ní

CP
U

Řada NIKKOR PC-E,
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED

— — ✓ ✓ ✓ ✓

PC Micro 85 mm f/2,8D — — ✓ — ✓* ✓

Objektivy AI-P — — ✓ ✓ ✓ ✓

O
bj

ek
tiv

y 
be

z C
PU AI-, AI-modifikované

Objektivy NIKKOR nebo 
Nikon řady E

— — ✓ — ✓ ✓

* Pouze režim M.
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• Sada Z 7 + 24–70 f/4 
Tato všestranná sada s obrazovým polem ve 
formátu kinofilmu obsahuje fotoaparát Z 7  
a kompaktní objektiv NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S 
se zoomem. Zachyťte více detailů, hloubky a barev 
v celém obrazovém poli. Užívejte si výhod 
snadného a tichého zaostřování a výjimečné 
ostrosti až do krajů obrazového pole

• Sada Z 7 + 24–70 f/4 + FTZ
Tato sada fotoaparátu s objektivem se zoomem  
a adaptérem obsahuje fotoaparát Z 7, objektiv 
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S se zoomem a adaptér 
bajonetu FTZ. Kompaktní objektiv s obrazovým 
polem ve formátu kinofilmu a zoomem vás 
doprovodí na libovolné místo. Adaptér umožňuje 
používat objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F  
na fotoaparátech Nikon Z bez dopadu na kvalitu 
obrazu.

• Sada Z 7 + 14–30 f/4
Přibližte se k dění s ideální cestovní sadou obsahující 
extrémně širokoúhlý objektiv. Obsahuje fotoaparát 
mirrorless Z 7 s obrazovým snímačem ve formátu 
kinofilmu a objektiv NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S. 
Kompaktní a lehký objektiv se zoomem umožňuje 
používat 82mm filtry a snadno ho uložíte do malé 
brašny. Působivé snímky a videosekvence můžete 
pořizovat naprosto kdekoli.

• Sada Z 7 + 14–30 f/4 + FTZ
Nevzdávejte se žádných možností. Tato sada 
fotoaparátu s extrémně širokoúhlým objektivem se 
zoomem a adaptérem obsahuje fotoaparát 
mirrorless Z 7 s obrazovým snímačem ve formátu 
kinofilmu, objektiv NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S  
a adaptér bajonetu FTZ. Kompaktní objektiv se 
zoomem umožňuje používat 82mm filtry. Adaptér 
umožňuje používat objektivy NIKKOR s bajonetem 
Nikon F na fotoaparátech Nikon Z bez dopadu na 
kvalitu obrazu.

• Sada Z 7 + FTZ
Tato sada obsahuje fotoaparát Z 7 a robustní  
a současně lehký adaptér bajonetu FTZ. Adaptér 
umožňuje používat objektivy NIKKOR s bajonetem 
Nikon F na fotoaparátech Nikon Z bez dopadu na 
kvalitu obrazu. A objektivy s bajonetem Nikon F bez 
redukce vibrací dosáhnou nové úrovně ostrosti díky 
redukci vibrací vestavěné ve fotoaparátu.

• Sada Z 50 + 16–50 VR
Tady. Tam. Všude. Fotoaparátem mirrorless Z 50  
s extrémně kompaktním objektivem NIKKOR Z DX  
16–50 mm f/3,5–6,3 VR můžete vyprávět každý příběh, 
který uvidíte. Tento rychle zaostřující širokoúhlý zoom  
s funkcí optické redukce vibrací zachytí s ohromujícími 
detaily, hloubkou i barvami širokoúhlé snímky i portréty. 

• Sada Z 50 + FTZ
Máte objektivy NIKKOR pro digitální jednooké zrcadlovky  
a rádi je používáte? Tato sada fotoaparátu mirrorless Z 50  
a adaptéru bajonetu FTZ umožňuje s fotoaparátem 
používat objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F. Nyní se 
můžete těšit z vynikající kvality obrazu fotoaparátu Nikon Z 
50 a přitom i nadále používat objektivy pro digitální 
jednooké zrcadlovky, které máte rádi.

K dispozici jsou různé kombinace.

Sada fotoaparátu mirrorless Z 50, širokoúhlého 
objektivu pro fotoaparáty mirrorless se zoomem  
a adaptéru bajonetu FTZ přináší rozsáhlé 
možnosti. Mimořádně kompaktní objektiv NIKKOR 
Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR umožňuje se 
skvělými barvami a detaily fotografovat vše od 
širokoúhlých motivů až po portréty. Tento adaptér 
umožňuje používat na fotoaparátu objektivy 
NIKKOR s bajonetem Nikon F pro digitální 
jednooké zrcadlovky.

Tato sada obsahuje fotoaparát Z 6, objektiv  
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S se zoomem a adaptér 
bajonetu FTZ. Tento kompaktní objektiv  
s obrazovým polem ve formátu kinofilmu se 
zoomem vás doprovodí na libovolné místo. 
Adaptér umožňuje používat objektivy NIKKOR  
s bajonetem Nikon F na fotoaparátech Nikon Z 
bez dopadu na kvalitu obrazu. A objektivy  
s bajonetem Nikon F bez redukce vibrací 
dosáhnou nové úrovně ostrosti díky redukci vibrací 
vestavěné ve fotoaparátu.

• Sada Z 6 + FTZ
Tato sada obsahuje fotoaparát Z 6 a robustní  
a současně lehký adaptér bajonetu FTZ. Adaptér 
umožňuje používat objektivy NIKKOR s bajonetem 
Nikon F na fotoaparátech Nikon Z bez dopadu na 
kvalitu obrazu. A objektivy s bajonetem Nikon F bez 
redukce vibrací dosáhnou nové úrovně ostrosti díky 
redukci vibrací vestavěné ve fotoaparátu.

• Sada Z 6 + 24–70 f/4
Pořizujte detailnější a barevnější statické snímky  
a videosekvence s větší prostorovou hloubkou  
s touto všestrannou sadou fotoaparátu a objektivu se 
zoomem s obrazovým polem ve formátu kinofilmu. 
Sada obsahuje fotoaparát Z 6 a kompaktní objektiv 
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S se zoomem. Užívejte si 
výhod snadného a tichého zaostřování a výjimečné 
ostrosti až do krajů obrazového pole.

• Sada Z 6 + 14–30 f/4
Cestujte nalehko. Exponujte s širokým záběrem. 
Tato všestranná sada s extrémně širokým 
objektivem se zoomem obsahuje fotoaparát 
mirrorless Z 6 a objektiv NIKKOR Z 14–30 mm f/4 
S. Kompaktní objektiv se zoomem umožňuje 
používat 82mm filtry a snadno ho uložíte do malé 
brašny. Působivé snímky a videosekvence můžete 
pořizovat naprosto kdekoli.

Ukažte více. Tato sada fotoaparátu s extrémně 
širokoúhlým objektivem se zoomem a adaptérem 
obsahuje fotoaparát mirrorless Z 6 s obrazovým 
snímačem ve formátu kinofilmu, objektiv NIKKOR Z 
14–30 mm f/4 S a adaptér bajonetu FTZ. Kompaktní 
objektiv se zoomem umožňuje používat 82mm filtry. 
Adaptér umožňuje používat objektivy NIKKOR  
s bajonetem Nikon F na fotoaparátech Nikon Z bez 
dopadu na kvalitu obrazu.

Více svobody při tvorbě. Tato dokonalá základní 
sada pro nezávislé filmaře obsahuje fotoaparát 
mirrorless Nikon Z 6 s obrazovým polem ve formátu 
kinofilmu, adaptér bajonetu FTZ, monitor Atomos 
Ninja V, adaptér na fotoaparát SmallRig  
s rychloupínacím systémem a různé příslušenství. 
Posuňte své videosekvence na novou úroveň.

• Sada Z 50 + 16–50 VR + 50–250 VR 
Přibližte si objekt. Použijte širokoúhlý objektiv. Podívejte se do 
dálky. Tato sada obsahuje fotoaparát mirrorless Z 50 a dva 
rychle zaostřující objektivy se zoomem a redukcí vibrací. 
Objektiv NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR obsáhne 
záběry od širokoúhlých po portréty a po zasunutí je zcela 
plochý. NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR pokrývá 
ohniskové vzdálenosti od krátkého až po dlouhý 
teleobjektiv. Pro snadnější přenášení se také zasouvá.

• Sada Z 6 + 24–70 f/4 + FTZ

Sada Z 6 + 14–30 f/4 + FTZ

• Z6 a základní sada pro  
profesionální video

• Sada Z 50 + 16–50 VR + FTZ
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• XQD je ochranná známka společnosti Sony Corporation. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky, resp. ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. • Název Wi-Fi® a logo Wi-Fi 
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance®. • 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. • Obrázky v hledáčcích, na displejích LCD a monitorech znázorněné v tomto materiálu jsou simulované.

Počet efektivních pixelů

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

Obrazový snímač

Obrazový snímač Snímač CMOS o rozměrech 35,9 × 23,9 mm (formát Nikon FX) Snímač CMOS o rozměrech 23,5 × 15,7 mm (formát Nikon DX)

Armazenamento

Velikost obrazu (v pixelech)

• Obrazové pole FX (36 × 24): 
8 256 × 5 504 (L: 45,4 milionu), 
6 192 × 4 128 (M: 25,6 milionu), 
4 128 × 2 752 (S: 11,4 milionu)
• Obrazové pole DX (24 × 16): 
5 408 × 3 600 (L: 19,5 milionu), 
4 048 × 2 696 (M: 10,9 milionu),  
2 704 × 1 800 (S: 4,9 milionu)

• Obrazové pole 5 : 4 (30 × 24): 
6 880 × 5 504 (L: 37,9 milionu), 
5 152 × 4 120 (M: 21,2 milionu),  
3 440 × 2 752 (S: 9,5 milionu)

• Obrazové pole 1 : 1 (24 × 24): 
5 504 × 5 504 (L: 30,3 milionu), 

4 128 × 4 128 (M: 17 milionu),  
2 752 × 2 752 (S: 7,6 milionu)

• Obrazové pole 16 : 9 (36 × 20): 
8 256 × 4 640 (L: 38,3 milionu), 
6 192 × 3 480 (M: 21,5 milionu),  
4 128 × 2 320 (S: 9,6 milionu)

• Snímky pořízené během záznamu 
videosekvence s velikostí obrazu 

3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
• Snímky pořízené během záznamu 

videosekvence s jinou velikostí obrazu: 
1 920 × 1 080

• Obrazové pole FX (36 × 24): 
6 048 × 4 024 (L: 24,3 milionu), 
4 528 × 3 016 (M: 13,7 milionu), 
3 024 × 2 016 (S: 6,1 milionu)

• Obrazové pole DX (24 × 16): 
3 936 × 2 624 (L: 10,3 milionu), 
2 944 × 1 968 (M: 5,8 milionu), 
1 968 × 1 312 (S: 2,6 milionu)

• Obrazové pole 1 : 1 (24 × 24): 
4 016 × 4 016 (L: 16,1 milionu), 
3 008 × 3 008 (M: 9 milionu), 
2 000 × 2 000 (S: 4 milionu)

• Obrazové pole 16 : 9 (36 × 20): 
6 048 × 3 400 (L: 20,6 milionu), 
4 528 × 2 544 (M: 11,5 milionu), 
3 024 × 1 696 (S: 5,1 milionu)

• Snímky pořízené během záznamu 
videosekvence s velikostí obrazu 

3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
• Snímky pořízené během záznamu 

videosekvence s jinou velikostí obrazu: 
1 920 × 1 080

• Obrazové pole DX (24 × 16):  
5 568 × 3 712 (L: 20,7 milionu) 
4 176 × 2 784 (M: 11,6 milionu),  
2 784 × 1 856(S: 5,2 milionu)

• Obrazové pole 1 : 1 (16 × 16):  
3 712 × 3 712 (L: 13,8 milionu) 

2 784 × 2 784 (M: 7,8 milionu),  
1 856 × 1 856 (S: 3,4 milionu)

• Obrazové pole 16 : 9 (24 × 14):  
5 568 × 3 128 (L: 17,4 milionu) 
4 176 × 2 344 (M: 9,8 milionu),  
2 784 × 1 560 (S: 4,3 milionu)

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

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

Formát souborů

• 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)
• TIFF (RGB) • JPEG: Standardní algoritmus JPEG s možností komprese Jemný (cca 1 : 4), 

Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16); možnost použití komprese pro 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 možností komprese 

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 

Paměťová média Paměťové karty XQD Paměťové karty SD (Secure Digital), paměťové karty SDHC a 
SDXC s podporou UHS-I

Systém souborů DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Hledáček

Elektronický hledáček 1,27cm (0,5“) elektronický hledáček OLED s cca 3 690 000 pixely (Quad VGA), 
vyvážením barev a automatickým a manuálním (11 úrovní) nastavením jasu

0,99cm (0,39“) elektronický hledáček OLED
s cca 2 360 000 pixely (XGA), vyvážením barev a automatickým

a manuálním (7 úrovní) nastavením jasu

Obrazové pole Cca 100 % obrazu vertikálně i horizontálně

Zvětšení Cca 0,8× (objektiv 50 mm zaostřený na nekonečno, −1 m−1) Cca 1,02× (objektiv 50 mm zaostřený na nekonečno, −1 m−1)

Závěrka

Časy závěrky 1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, Bulb (B), Time (T), X200 1/4000 až 30 s (v krocích po 1/3 a 1/2 EV), Bulb (B), Time (T)

Synchronizační čas pro práci s bleskem X = 1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími; podpora automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku

Snímání

Snímací režimy Jednotlivé snímky, pomalé sériové snímání, rychlé sériové snímání, rychlé sériové snímání (rozšířené), samospoušť

Přibližná maximální snímací frekvence
(podle testovacích podmínek společnosti 

Nikon)

• Pomalé sériové snímání: 1 až 5 sn./s
• Rychlé sériové snímání: 5,5 sn./s (14bitové 

soubory NEF/RAW: 5 sn./s)
• Rychlé sériové snímání (rozšířené): 9 sn./s 

(14bitové soubory NEF/RAW: 8 sn./s)

• Pomalé sériové snímání: 1 až 5 sn./s
• Rychlé sériové snímání: 5,5 sn./s

• Rychlé sériové snímání (rozšířené): 12 sn./s 
(14bitové soubory NEF/RAW: 9 sn./s).

• Pomalé sériové snímání: 1 až 4 sn./s
• Rychlé sériové snímání: 5 sn./s

• Rychlé sériové snímání (rozšířené): 11 sn./s

Expozice

Režim měření expozice TTL měření expozice pomocí obrazového snímače fotoaparátu

Režimy měření expozice

• Měření expozice Matrix
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je orientováno do 

kruhové plošky o průměru 12 mm uprostřed obrazu; možnost integrálního měření 
celého obrazového pole.

• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 4 mm (cca 1,5 % obrazového pole) 
v místě zvoleného zaostřovacího pole.
• Měření orientované na nejvyšší jasy:

• Měření expozice Matrix
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je 
orientováno do kruhové plošky o průměru 8 mm uprostřed obrazu; 

možnost integrálního měření celého obrazového pole.
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % 

obrazového pole) v místě zvoleného zaostřovacího pole.
• Měření orientované na nejvyšší jasy:

 Expoziční režimy
Režim Auto (b); programová automatika s flexibilním programem (P); clonová 

automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M); uživatelská nastavení (U1, U2, U3)

• b: Režim Auto, P: programová automatika s flexibilním 
programem;

S: clonová automatika, A: časová automatika, M: manuální 
expoziční režim

• Motivové programy: k portrét, l krajina, p děti, m sporty, 
n makro, o noční portrét, r noční krajina, s párty/interiér, t 
pláž/sníh, d západ slunce, e úsvit/soumrak, f portrét zvířat, 
g světlo svíčky, j kvetoucí příroda, z podzimní barvy a 0 jídlo

• Speciální efekty: 4 noční vidění; V velmi živé; T pop; U 
fotografická ilustrace; 5 efekt dětského fotoaparátu; 6 efekt 
miniatury; 7 selektivní barva; 1 silueta; 2 high-key; 3 low-key

• U1 a U2:: uživatelská nastavení

Citlivost ISO (doporučený expoziční index)

ISO 64 až 25 600 v krocích po 1/3 nebo 
1/2 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 
0,7 nebo 1 EV (ekvivalent ISO 32) pod ISO 
64, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV 
(ekvivalent ISO 102 400) nad ISO 25 600; 

možnost automatické regulace citlivosti ISO

ISO 100 až 51 200 v krocích po 1/3 nebo 
1/2 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 
0,7 nebo 1 EV (ekvivalent ISO 50) pod ISO 
100, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV 
(ekvivalent ISO 204 800) nad ISO 51 200; 

možnost automatické regulace citlivosti ISO

ISO 100 až 51 200 (v krocích po 1/3 a 1/2 EV); lze nastavit 
rovněž na hodnotu o 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO 204 800) 
nad ISO 51 200; možnost automatické regulace citlivosti ISO

Zaostřování

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

Zaostřovací režimy

• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální 
zaostřování (AF-C); nepřetržité zaostřování (AF-F, k dispozici pouze v režimu 

videosekvencí); prediktivní zaostřování
• Manuální zaostřování (M): Lze použít elektronický dálkoměr

• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S), 
kontinuální zaostřování (AF-C), automatická volba režimu (AF-A, 

k dispozici pouze v režimu fotografií); nepřetržité zaostřování (AF-F, 
k dispozici pouze v režimu videosekvencí); prediktivní zaostřování

• Manuální zaostřování (M): Lze použít elektronický dálkoměr

Zaostřování

Zaostřovací pole 493 (jednotlivá zaostřovací pole, režim 
fotografování, obrazové pole formátu FX)

273 (jednotlivá zaostřovací pole, režim 
fotografování, obrazové pole formátu FX)

209 (jednotlivá zaostřovací pole, režim fotografování, obrazové 
pole formátu DX)

Režimy činnosti zaostřovacích polí Přesná zaostřovací pole, jednotlivá zaostřovací pole a dynamická volba zaostřovacích polí (režimy přesných zaostřovacích polí a dynamické volby zaostřovacích 
polí jsou k dispozici pouze v režimu fotografování); velkoplošná zaostřovací pole (S); velkoplošná zaostřovací pole (L); automatická volba zaostřovacích polí

Blokování zaostření Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny 
(jednorázové zaostření) nebo stisknutím středu pomocného voliče

Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště 
do poloviny (jednorázové zaostření) nebo stisknutím tlačítka A (L)

Redukce vibrací (VR)

Redukce vibrací – fotoaparát Vychylování obrazového snímače v 5 osách –

Redukce vibrací – objektiv – Optická (k dispozici s objektivy VR)

Blesk

Řízení záblesku TTL: řízení záblesku i-TTL; v kombinaci s měřením Matrix, integrálním měřením se zdůrazněným středem a měřením orientovaném na nejvyšší jasy se využívá 
i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk, v kombinaci s bodovým měřením se využívá standardní i-TTL vyjasňovací záblesk

Zábleskové režimy

Synchronizace na první lamelu, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace 
na druhou lamelu, redukce efektu červených očí, redukce efektu červených očí 
včetně synchronizace s dlouhými časy; synchronizace s dlouhými časy včetně 

synchronizace na druhou lamelu; vypnuto

Doplňkový záblesk, redukce efektu červených očí, synchronizace 
s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými časy + redukce efektu 

červených očí, synchronizace na druhou lamelu, automaticky, 
automaticky + redukce efektu červených očí, automatická 

aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy závěrky, 
automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými 
časy závěrky + redukce efektu červených očí, vypnutý blesk

Korekce zábleskové expozice -3 až +1 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV v expozičních režimech P, S, A a M -3 až +1 EV (v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV) v expozičních 
režimech P, S, A, M a h

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

Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)

i-TTL řízení záblesku, rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení, optické pokrokové 
bezdrátové osvětlení, modelovací osvětlení, blokování zábleskové expozice, přenos 
hodnoty barevné teploty záblesku, automatická vysoce rychlá FP synchronizace 

blesku, unifikované nastavení blesku

Řízení záblesku i-TTL, optické pokrokové bezdrátové
osvětlení, blokování zábleskové expozice, přenos hodnoty barevné 

teploty záblesku, automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku

Vyvážení bílé barvy

Vyvážení bílé barvy Automaticky (3 typy), automatické vyvážení bílé barvy pro přirozené světlo, přímé sluneční světlo, zataženo, stín, žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů), blesk, 
výběr barevné teploty (2 500 K až 10 000 K), manuální nastavení (možnost uložení až 6 hodnot), vše kromě výběru barevné teploty s možností jemného vyvážení

Bracketing

Typy bracketingu Expoziční, zábleskový, vyvážení bílé barvy a ADL Expoziční, vyvážení bílé barvy a ADL

Videosekvence

Režimy měření expozice Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy

Videosekvence – velikost obrazu (v pixelech) a 
snímací frekvence

• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

• 1 920 × 1 080 (zpomalený záznam); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Přesné snímací 
frekvence pro režimy 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 119,88, 100, 59,94, 

50, 29,97, 25 a 23,976 sn./s; u všech velikostí s výjimkou velikostí 3 840 × 2 160, 
1 920 × 1 080 120p/100p a zpomaleného záznamu 1 920 × 1 080 (kdy je kvalita 

pevně nastavena na hodnotu „vysoká“) možnost volby kvality.

• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

• 1 920 × 1 080 (zpomalené); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5, přesné 
snímací frekvence pro režimy 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p 

a 24p jsou 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 sn./s; u všech 
velikostí s výjimkou velikostí 3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080 120p/100p 

a zpomaleného záznamu 1 920 × 1080 (kdy je kvalita pevně 
nastavena na hodnotu „vysoká“) možnost volby kvality

Citlivost ISO
(doporučený expoziční index)

• 4 : Automatická regulace citlivosti ISO 
(ISO 64 až 25 600)

• P, S, A: Automatická regulace citlivosti 
ISO (ISO 64 až Hi 2)  

s volitelným horním limitem
• M: Dostupná automatická regulace 

citlivosti ISO (ISO 64 až Hi 2) s volitelným 
horním limitem; manuální volba citlivosti 
ISO (ISO 64 až 25 600 v krocích po 1/3 

nebo 1/2  EV) včetně volitelných možností 
ekvivalentních hodnotám o přibližně 0,3, 
0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO 102 

400) nad hodnotou ISO 25 600

• 4 : Automatická regulace citlivosti ISO 
(ISO 100 až 51 200)

• P, S, A: Automatická regulace citlivosti 
ISO (ISO 100 až Hi 2)

s volitelným horním limitem
• M: Dostupná automatická regulace 

citlivosti ISO (ISO 100 až Hi 2) s volitelným 
horním limitem; manuální volba citlivosti 

(ISO 100 až 51 200 v krocích po 1/3 nebo 
1/2 EV) včetně volitelných možností 

ekvivalentních  hodnotám o přibližně 
0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO 

204 800) nad hodnotou ISO 51 200

• M: Manuální volba (ISO 100 až 25 600; v krocích
po 1/3 nebo 1/2 EV); možnost automatické regulace  

citlivosti ISO (ISO 100 až 25 600) s volitelným  horním limitem
• P, S, A: Automatická regulace citlivosti ISO (ISO 100 až 

25 600) s volitelným horním limitem
• b, h, q (s výjimkou 4): Automatická regulace citlivosti

ISO (ISO 100 až 25 600)
• 4 : Automatická regulace citlivosti ISO (ISO 100 až Hi 4)

Videosekvence – maximální doba záznamu 29 min 59 s 

Další možnosti videosekvencí Časosběrné videosekvence, elektronická redukce vibrací, časové kódy, logaritmický 
výstup videosekvencí (N-Log) Časosběrné videosekvence, elektronická redukce vibrací

Monitor

Monitor
Výklopný dotykový monitor TFT LCD s cca 2 100 000 pixely, úhlopříčkou 8 cm (3,2˝) 
a pozorovacím úhlem cca 170°, zobrazením cca 100 % obrazového pole, vyvážením 

barev a manuálním nastavením jasu v 11 úrovních

Výklopný dotykový monitor TFT LCD s cca 1 040 000 pixely, 
úhlopříčkou 8 cm (3,2˝) a pozorovacím úhlem cca 170 °, 
zobrazením cca 100 % obrazového pole a manuálním 

nastavením jasu v 11 úrovních

Přehrávání

Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků), zvětšení výřezu snímku, zvětšení výřezu snímku s oříznutím, přehrávání videosekvencí, prezentace 
snímků a videosekvencí, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů, zobrazení informací o snímku, zobrazení dat o poloze, hodnocení snímků a 

automatické otáčení snímků

rozhraní

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

Hi-Speed USB s mikrokonektorem B; doporučeno
připojení k vestavěnému portu USB

Výstup HDMI Konektor HDMI typu C Konektor HDMI typu D

Konektor pro připojení příslušenství Lze používat s kabelovou spouští MC-DC2 a dalším volitelným příslušenstvím –

Zdroj energie

Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15b; lze použít i baterie EN-EL15a/EN-EL15, ale za 
cenu možného pořízení méně snímků na jedno nabití. Síťový zdroj/nabíječku lze použít pouze 

pro nabíjení baterií EN-EL15b.
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL25

Battery Pack Volitelný Battery Pack MB-N10 s až dvěma bateriemi EN-EL15B 

Síťový zdroj / nabíječka Síťový zdroj / nabíječka EH-7P (pouze s modelem Z 7) Síťový zdroj / nabíječka EH-73P

Síťový zdroj Síťový zdroj EH-5c/EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B 
(dostupný samostatně) –

Rozměry/hmotnost

Rozměry (Š × V × H) Cca 134 × 100,5 × 67,5 mm Cca 126,5 × 93,5 × 60 mm

Hmotnost Cca 675 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla; cca 585 g (pouze 
tělo fotoaparátu)

Cca 450 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky 
těla; cca 395 g (pouze tělo fotoaparátu)

Provozní podmínky

Provozní podmínky Teplota: 0 až 40 °C; Vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
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SPECIF IKACE

Název výrobku NIKKOR Z  
58 mm f/0,95 S Noct

NIKKOR Z  
24 mm f/1,8 S

NIKKOR Z  
35 mm f/1,8 S

NIKKOR Z  
50 mm f/1,8 S

NIKKOR Z  
85 mm f/1,8 S

NIKKOR Z 
14–30 mm f/4 S

NIKKOR Z 
24–70 mm f/4 S

NIKKOR Z 
24–70 mm f/2,8 S

NIKKOR Z DX 
16–50 mm  
f/3,5–6,3 VR

NIKKOR Z DX 
50–250 mm  
f/4,5–6,3 VR

Bajonet Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z Bajonet Nikon Z

Ohnisková vzdálenost 58 mm 24 mm 35 mm 50 mm 85 mm 14–30 mm 24–70 mm 24–70 mm 16–50 mm 50–250 mm

Světelnost f/0,95 f/1,8 f/1,8 f/1,8 f/1,8 f/4 f/4 f/2,8 f/3,5–6,3 f/4,5–6,3

Konstrukce objektivu

17 čoček / 10 členů 
(včetně 4 optických 
členů ze skla ED, 
3 asférických optických 
členů, optických členů 
s antireflexními vrstvami 
Nano Crystal Coat 
a ARNEO a předního 
optického členu 
s fluorovou vrstvou)

12 čoček / 10 členů 
(včetně 1 optického 
členu ze skla ED, 
4 asférických optických 
členů a optických členů 
s antireflexními vrstvami 
Nano Crystal Coat)

11 čoček / 9 členů 
(včetně 2 optických 
členů ze skla ED, 
3 asférických 
optických členů 
a optických členů 
s antireflexními vrstvami 
Nano Crystal Coat)

12 čoček / 9 členů 
(včetně 2 optických 
členů ze skla ED, 
2 asférických 
optických členů  
a optických členů 
s antireflexními 
vrstvami Nano 
Crystal Coat)

12 čoček / 8 členů 
(včetně 2 optických 
členů ze skla ED 
a optických členů 
s antireflexními 
vrstvami Nano Crystal 
Coat)

14 čoček / 12 členů 
(včetně 4 optických 
členů ze skla ED,  
4 asférických členů, 
optických členů 
s antireflexními vrstvami 
Nano Crystal Coat  
a předního optického 
členu s fluorovou 
vrstvou)

14 čoček / 11 členů 
(včetně 1 asférického 
členu ze skla ED, 
1 optického členu ze 
skla ED, 3 asférických 
členů, členů 
s antireflexními vrstvami 
Nano Crystal Coat  
a předního optického 
členu s fluorovou 
vrstvou)

17 čoček / 15 členů 
(včetně 2 optických 
členů ze skla ED, 
4 asférických optických 
členů, optických 
členů s antireflexními 
vrstvami Nano Crystal 
Coat nebo ARNEO 
a předního a zadního 
optického členu 
s fluorovou vrstvou)

9 čoček / 7 členů 
(včetně 1 optického 
členu ze skla ED  
a 4 asférických 
optických
členů)

16 čoček / 12 členů 
(včetně 1 optického 
členu ze skla ED)

Obrazový úhel 40°50' (formát FX) 
27°20' (formát DX)

84° (formát FX) 
61° (formát DX)

63° (formát FX) 
44° (formát DX)

47° (formát FX) 
31°30' (formát DX)

28°30' (formát FX) 
18°50' (formát DX)

114°–72° (formát FX) 
90°–50° (formát DX)

84° – 34°20' (formát FX)  
61° – 22°50' (formát DX)

84° – 34°20' (formát FX)
61° – 22°50' (formát DX) 83°–31°30' (formát DX) 31°30’–6°30’ (formát DX)

Redukce vibrací — — — — — — — — NORMÁLNĚ: 4,5 EV* NORMÁLNĚ: 5 EV* 

Zaostřování

Zaostřování Zaostřování předním 
členem

Zaostřování zadním 
členem (RF)

Zaostřování zadním 
členem (RF) Vnitřní zaostřování (IF) Vnitřní zaostřování (IF) Vnitřní zaostřování (IF) Vnitřní zaostřování (IF) Vnitřní zaostřování (IF) Vnitřní zaostřování (IF) Vnitřní zaostřování (IF)

Kombinovaný 
zaostřovací systém

— Ano Ano — Ano — — Ano — —

Pohon AF Pouze MF STM STM STM STM STM STM STM STM STM

Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,5 m od obrazové 
roviny 

0,25 m od obrazové 
roviny

0,25 m od obrazové 
roviny

0,4 m od obrazové 
roviny

0,8 m od obrazové 
roviny

0,28 m od obrazové 
roviny ve všech pozicích 
zoomu

0,3 m od obrazové 
roviny ve všech pozicích 
zoomu

0,38 m od obrazové 
roviny ve všech pozicích 
zoomu

0,2 m od obrazové 
roviny (při ohnisku 
24 mm)

0,5 m od obrazové 
roviny (při ohnisku 
50 mm)

Největší měřítko zobrazení 0,19× 0,15× 0,19× 0,15× 0,12× 0,16× 0,3× 0,22× 0,2× 0,23×

Počet lamel clony 11 (kruhový otvor clony) 9 (kruhový otvor clony) 9 (kruhový otvor clony) 9 (kruhový otvor 
clony) 9 (kruhový otvor clony) 7 (kruhový otvor clony) 7 (kruhový otvor clony) 9 (kruhový otvor clony) 7 (kruhový otvor clony) 7 (kruhový otvor clony)

Rozsah clony f/0,95–16 f/1,8–16 f/1,8–16 f/1,8–16 f/1,8–16 f/4–22 f/4–22 f/2,8–22

f/3,5–22 (při ohnisku 
16 mm) 
f/6,3–40 (při ohnisku 
50 mm)"

f/4,5–22 (při ohnisku 
50 mm) 
f/6,3–32 (při ohnisku 
250 mm)"

Průměr filtrového závitu 82 mm (P = 0,75 mm) 72 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm) 67 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm) 72 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm) 46 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm)

Rozměry (max. průměr × vzdálenost od 
dosedací plochy bajonetu ve fotoaparátu)

Cca 102 × 153 mm Cca 78 × 96,5 mm Cca 73 × 86 mm Cca 76 × 86,5 mm Cca 75 × 99 mm Cca 89 × 85 mm (při 
zasunutém objektivu)

Cca 77,5 × 88,5 mm (při 
zasunutém objektivu) Cca 89 × 126 mm Cca 70 × 32 mm (při 

zasunutém objektivu)
Cca 74 × 110 mm (při 
zasunutém objektivu)

Hmotnost Cca 2 000 g Cca 450 g Cca 370 g Cca 415 g Cca 470 g Cca 485 g Cca 500 g Cca 805 g Cca 135 g Cca 405 g

Kruhový polarizační 
filtr II

Pouze objektiv Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní — Kompatibilní

Sluneční clona Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Kompatibilní — Kompatibilní

Dodávané příslušenství

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-82B o průměru 
82 mm 

• zadní krytka objektivu 
LF-N1 

• šroubovací sluneční 
clona HN-38 

• transportní kufr CT-101 

• přední krytka objektivu 
LC-72B 

• zadní krytka objektivu 
LF-N1 

• sluneční clona HB-88
• pouzdro na objektiv 

CL-C1

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-62B o průměru 
62 mm 

• zadní krytka objektivu 
LF-N1 

• bajonetovaá sluneční 
clona HB-89 

• pouzdro na objektiv 
CL-C1

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-62B o průměru 
62 mm 

• zadní krytka 
objektivu LF-N1

• bajonetová sluneční 
clona HB-90 

• pouzdro na 
objektiv CL-C1

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-67B o průměru 
67 mm 

• zadní krytka 
objektivu LF-N1 

• bajonetová sluneční 
clona HB-91 

• pouzdro na objektiv 
CL-C1

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-82B o průměru 
82 mm 

• zadní krytka objektivu 
LF-N1 

• bajonetová sluneční 
clona HB-86 

• pouzdro na objektiv 
CL-C1 

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-72B o průměru 
72 mm 

• zadní krytka objektivu 
LF-N1 

• bajonetová sluneční 
clona HB-85 

• pouzdro na objektiv 
CL-C1 

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-82B o průměru 
82 mm 

• zadní krytka objektivu 
LF-N1 

• bajonetová sluneční 
clona HB-87 

• pouzdro na objektiv 
CL-C2 

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-46B o průměru 
46 mm

• zadní krytka objektivu 
LF-N1

• zaklapávací přední 
krytka objektivu 
LC-62B o průměru 
62 mm 

• zadní krytka objektivu 
LF-N1

* Podle standardů CIPA: této hodnoty lze dosáhnout při nasazení objektivu na fotoaparát formátu DX, nastavení redukce vibrací ve fotoaparátu na hodnotu NORMÁLNĚ a nastavení nejdelší ohniskové 
vzdálenosti zoomu
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