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NESPOUTANÝ
Pokročte dále. Miřte výše. Nechte svou inspiraci plout bez hranic.  
S fotoaparátem D750 v rukou osvobodíte svou tvořivost od obvyklých 
kompromisů. Je čas opustit všechna omezení a realizovat váš plný potenciál. 
Věnujte se svým vizím a zachyťte je doposud nevídaným způsobem. Je to váš 
fotoaparát. A vaše vize.
Je čas odstranit hranice kladené vaší představivostí.

Osvoboďte své vize
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Svoboda nového   

a odvážného
Vynikající rozlišení a agilita pro zachycení všech vašich idejí
Uvádíme nejmenší a nejlehčí fotoaparát formátu FX*1, konstruovaný s výrazným gripem pro bezpečné a komfortní 
držení. Fotoaparát D750 v sobě skrývá velký obrazový výkon a vysokou rychlost pro zachycení rozhodujících okamžiků 
prostřednictvím 24,3 milionu efektivních pixelů. Vaše fotografické instinkty jsou podporovány vybavením, jako je osvědčený 
výkonný 51bodový AF systém Nikon s režimem skupinové volby zaostřovacích polí a rychlé sériové snímání s frekvencí až  
cca 6,5 sn./s*2. Můžete se tak soustředit jen na správné načasování a kompozici snímků – vše ostatní provádí fotoaparát.

Fotoaparát D750 je vybaven nejmenším a nejlehčím tělem 
mezi modely formátu FX*1 a jeho plochý design je opatřen 
gripem, který je snadno uchopitelný rukou téměř libovolné 
velikosti. Tato vylepšená ovladatelnost poskytuje v kombinaci 
s vysokým rozlišením 24,3 milionu pixelů uživateli vyšší míru 
svobody v terénu. Fotoaparát rovněž nabízí sériové snímání  
s frekvencí cca 6,5 sn./s*2 až do pořízení 100 snímků JPEG*3 
ve formátu FX i DX a zvyšuje tak schopnost zachycení akce. 

Hustá síť 51 zaostřovacích polí fotoaparátu D750 kompletně 
pokrývá (stejně jako u přístrojů D4S a D810) střed obrazového 
pole pro vynikající zachycení objektu. 15 křížových snímačů je 
uspořádáno tak, aby se dosahovalo rychlé fázové detekce ve 
vertikálním i v horizontálním směru. Všechna zaostřovací pole 
pracují při světelnosti f/5,6.

Zatímco 15 zaostřovacích polí (devět středních zaostřovacích 
polí a tři zaostřovací pole uprostřed na každé straně) je 
kompatibilních se světelností menší než f/5,6 a větší než f/8, 
11 zaostřovacích polí je kompatibilních rovněž se světelností 
f/8. To umožňuje bezproblémové zaostřování při použití 
telekonvertorů 1,4× a 1,7×, resp. v případě kombinované 
efektivní světelnosti f/8 rovněž při použití teleobjektivů 
NIKKOR a telekonvertoru 2×. Kombinace kompaktních 
rozměrů a nízké hmotnosti fotoaparátu D750 s nejnovějšími 
objektivy formátu FX a telekonvertory vytváří systém, který 
má vynikající schopnosti a neočekávaně dobrou přenosnost  
a nabízí vyšší míru fotografických příležitostí.

Fotoaparát D750 nabízí kromě režimů činnosti zaostřovacích 
polí Jednotlivá zaostřovací pole, Dynamická volba zaostřovacích 
polí, 3D sledování objektu a Automatická volba zaostřovacích 
polí nový režim Skupinová volba zaostřovacích polí – stejný 
jako u přístrojů D4S a D810. Zatímco režim dynamické volby 
zaostřovacích polí využívá pouze jedno výchozí zaostřovací 
pole, režim skupinové volby zaostřovacích polí využívá 
současně pět zaostřovacích polí pracujících jako síť a zaostřuje 
přesně na pohyblivé objekty bez nežádoucího zaostření na 
pozadí – a to i v případě malé velikosti objektů.

*Zaostřovací pole 
kompatibilní se 
světelností f/5,6.

*Zaostřovací pole  
kompatibilní  
se světelností 
nižší než f/5,6  
a vyšší než f/8.

*Zaostřovací pole 
kompatibilní se 
světelností f/8.

*1 Mezi modely s vestavěným bleskem a funkcí záznamu videosekvencí.
*2 Podle směrnic CIPA.

*1 Mezi modely s vestavěným bleskem a funkcí záznamu videosekvencí.
*2 Podle směrnic CIPA.
*3 Kromě snímků JPEG Jemný/Velký ve formátu FX (max. 87 snímků).

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR + 
AF-S telekonvertor  TC-20E III + D750

54      Pracují jako křížové snímače.           Pracují jako řádkové snímače

Fotoaparát formátu FX s 24,3 milionu pixelů  
a  vylepšenou ovladatelností

Rychlejší a jistější zaostřování: skupinová volba zaostřo-
vacích polí pro rychlé zachycení pohyblivých objektů

Vysoká agilita: AF systém s 51 hustě rozmístěnými 
zaostřovacími poli na úrovni srovnatelné s vlajkovou 
lodí Nikon D4S 

Automatické zaostřování pracující i při efektivní  
světelnosti f/8

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/1 000 s, f/4 • Vyvážení bílé barvy: Zataženo • Citlivost: ISO 400 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Ray Demski



Nově vyvinutý obrazový snímač a systém EXPEED 4 
překonávající brilancí snímků při vysokých citlivostech 
ISO i fotoaparát D810

Fotoaparát D750 nabízí dobře vyváženou kombinaci  
24,3 milionu efektivních pixelů a formátu FX pro získání 
vysoké úrovně detailů a špičkové kvality obrazu. Jeho nově 
vyvinutý obrazový snímač má velkou rozteč pixelů a velký 
dynamický rozsah, které společně produkují jemnou tonální 
gradaci s bohatstvím odstínů a výjimečnou kvalitu a potlačený 
šum při vysokých citlivostech ISO. Data jsou zpracovávána 
prostřednictvím systému zpracování obrazu EXPEED 4
s využitím nového algoritmu poskytujícího věrnější barvy  
a potlačený šum při vysokých citlivostech ISO. I při 
fotografování objektů s nízkým kontrastem, jaké představují 
vlasy nebo tráva, je možné reprodukovat jemné struktury 
s vynikající úrovní detailů a ostrostí ve světlech i stínech za 
současné minimalizace barevného šumu u statických snímků  
a náhodného šumu u videosekvencí. Brilance obrazu při použití 
vysokých citlivostí ISO překonává i výsledky z fotoaparátu 
D810. Tato výkonnost při vysokých citlivostech ISO zaručuje 
vynikající výsledky i během záznamu videosekvencí.

Výjimečná kvalita obrazu v širokém rozmezí  
citlivostí ISO

Fotoaparát D750 je zkonstruován podle nejpřísnějších 
požadavků společnosti Nikon na kvalitu obrazu a nabízí 
základní rozsah citlivostí ISO 100 až 12 800. Rozsah citlivostí je 
dále rozšiřitelný na hodnoty Lo 1 (ekvivalent ISO 50)  
a Hi 2 (ekvivalent ISO 51 200). Velká rozteč pixelů obrazového 
snímače CMOS formátu 
FX umožňuje reagovat 
na množství náročných 
světelných situací včetně 
silného slunečního světla, 
západu slunce a přítmí, 
slabého osvětlení v interiérech 
a nočních krajin. Ve všech 
případech můžete očekávat 
snímky s vynikající brilancí  
a minimální vizuální degradací.

Plynulé a spolehlivé automatické zaostřování za 
 extrémně nízké hladiny osvětlení

Osvědčený výkonný AF systém  
s 51 zaostřovacími poli byl vylepšen a nyní 
překonává možnosti fotoaparátů D4S a D810. 
Nově vyvinutý pokročilý AF modul Multi-CAM 
3500 II nabízí posílenou schopnost zaostření  
i za velmi nízké hladiny osvětlení −3 EV  
(ISO 100, 20 °C), což je hladina 
osvětlení, při které již má lidský 
zrak potíže s viděním. Díky 
plynulému a spolehlivému 
automatickému zaostřování  
v celém jasovém rozsahu 
včetně situací s nízkou 
hladinou osvětlení je možné 
zcela bezproblémové 
fotografování. Fotografie 
za nízké hladiny osvětlení 
tak dostává díky kombinaci 
vysoké výkonnosti při použití 
vysokých citlivostí ISO  
a schopnostem automatického 
zaostřování fotoaparátu D750 
nový smysl.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/1 000 s, f/2,8 • Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota (2 700 K) • Citlivost: ISO 1 600 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Ray Demski

Svoboda vysoké  

výkonnosti
*ISO 100, 20 °C.

Odhalte svůj potenciál
Fotografové potřebují brilantní obraz v širokém rozmezí citlivostí ISO. Proto je fotoaparát D750 zkonstruován tak, aby 
reprodukoval obraz bez obrazového šumu v širokém rozsahu standardních citlivostí: od ISO 100 do 12 800. Šum je 
účinně kontrolován i při použití vysokých citlivostí ISO za současného uchování vysoké míry detailů a ostrosti obrazu 
s 24,3 milionu pixelů. Výsledkem je kvalita obrazu na úrovni překonávající při vysokých citlivostech ISO i fotoaparát 
D810. A díky automatickému zaostřování schopnému pracovat za nízké hladiny osvětlení až −3 EV* posouvá Nikon D750 
hranice možností fotografování za nízké hladiny osvětlení a umožňuje odhalit váš skutečný tvůrčí potenciál.
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Hi 1 (ekvivalent ISO 25 600)

ISO 6 400

Snímek pořízený v tmavé kavárně po 
západu slunce

Snímek scény osvětlené pouze svě-
tlem měsíce

ISO 12 800



Svoboda

tvorby
videosekvencí

Vylepšená kvalita videa, kreativita a operativnost
Vyhledání správné kompozice je díky novému výklopnému monitoru snazší než doposud. Vaši 
schopnost vyjádření ve formě videosekvencí posiluje možnost volby dvou obrazových polí  
a široká nabídka vynikajících objektivů NIKKOR. Vaše technické a tvůrčí zkušenosti v oblasti tvorby 
videosekvencí podporují a posilují jemnější ovládací prvky pro regulaci zvuku a vynikající obraz  
s vysokým rozlišením a účinným potlačením šumu, moaré a zubatých obrysů. K dispozici je rovněž 
samostatné menu videosekvencí a funkce zobrazení nejvyšších jasů (zebra) – vše pro doplnění  
a podporu vašich filmařských ambicí.

Automatická regulace citlivosti ISO pro záznam při  
použití pevných hodnot času závěrky a clony v  
expozičním režimu M
Zachování správné expozice je v případech, kdy musí fotoaparát 
panorámovat mezi jasnými a tmavými místy, náročné. Zde 
přichází na řadu Nikon D750 a jeho automatické řízení expozice. 
Například při filmování objektu běžícího z tmavé chodby do 
poledního slunce pomáhá automatická regulace citlivosti 
ISO uchovat správnou expozici za současného zachování 
požadované hloubky ostrosti a úrovně pohybové neostrosti 
podle manuálně nastavených expozičních parametrů. Chcete-li 
zamezit nastavení příliš vysoké hodnoty citlivosti fotoaparátem, 
zadejte nejvyšší využitelnou citlivost v rozmezí hodnot ISO 200  
a Hi 2. Tento postup může být extrémně užitečný v případech, 
kdy očekáváte dramatické změny osvětlení.

Ovládání zvuku na úrovni Hi-Fi s ovládacími prvky pro 
monitorování a úpravy nastavení úrovně zvuku během 
záznamu
Fotoaparát D750 obsahuje dva interní mikrofony, které jsou 
nyní umístěny dále od sebe na levé a pravé straně pro získání 
dynamičtějších stereofonních záznamů. Pokud přidáte volitelný 
stereofonní mikrofon ME-1, můžete očekávat ještě brilantnější 
zvuk s minimalizovaným mechanickým hlukem. Citlivost 
mikrofonu lze nastavovat během filmování ve 20 volitelných 
krocích – jak v režimu živého náhledu, tak i během záznamu 
videosekvence – za současné vizuální kontroly 
hlasitosti. Bez ohledu na to, jestli pouze 
vytváříte kompozici scény v živém náhledu 
nebo filmujete, můžete použít konektor pro 
sluchátka k monitorování úrovně zvuku, 
kterou lze nastavovat ve 20 krocích. Vyberte 
si nejvhodnější frekvenční charakteristiku: 
„široký rozsah frekvencí“ je určen pro záznam 
hudebních nástrojů nebo hluku města, zatímco 
rozsah „lidský hlas“ je určen pro záznam 
lidské řeči. Při použití vestavěného 
mikrofonu je k dispozici rovněž 
redukce hluku větru. Hlasitost 
sluchátek lze upravovat  
v režimu živého náhledu 
pro videosekvence 
za pomoci tlačítka 
„P“, zatímco 
citlivost mikrofonu, 
frekvenční 
charakteristiku 
a redukci hluku 
větru lze upravovat 
během záznamu 
videosekvence.

Full HD výstup prostřednictvím HDMI na externí 
 zařízení během záznamu na interní úložiště
Pomocí volitelného kabelu 
HDMI HC-E1 lze přenášet 
nekomprimovaná data 
videosekvencí ve formátu  
1 080/60p na externí rekordér 
vybavený konektorem HDMI. 
Nekomprimované nebo 
bezeztrátově komprimované formáty 
souborů videosekvencí umožňují editaci 
videa v profesionální kvalitě. Tuto stopáž 
lze rovněž současně zaznamenávat na interní paměťovou kartu 
v režimu 1 080/60p (ve formátu MOV, H.264/MPEG-4 AVC) 
jako praktickou zálohu.

Zobrazení nejvyšších jasů pro vizuální identifikaci  
nejjasnějších míst obrazu
Funkce zobrazení nejvyšších  
jasů využívá strukturu „zebra“  
v režimu živého náhledu pro indikaci 
oblastí s nejvyšším jasem, kterou 
lze volitelně zaznamenávat (nebo 
nezaznamenávat) na zařízení na 
výstupu HDMI.  
„Zobrazení nejvyšších jasů“ lze rychle zpřístupnit pomocí 
tlačítka „P“, a to i během záznamu videosekvence.

Funkce indexování pro rychlou a účinnou editaci ve 
fotoaparátu

Za pomoci menu uživatelských 
funkcí lze přiřadit tlačítku kontroly 
hloubky ostrosti (Pv) funkce 
používané často v režimu živého 
náhledu pro videosekvence. 
Jako výchozí je přiřazena funkce 
indexování, která označuje důležité 
snímky během záznamu videosekvence pro rychlé a snadné 
vyhledání konkrétních okamžiků během editace. Pozice indexů 
lze snadno kontrolovat pomocí zobrazení indikátoru průběhu. 
Tuto funkci lze přiřadit rovněž funkčnímu tlačítku (Fn).

Plynulejší expoziční přechody během časosběrného  
a intervalového snímání

Funkce časosběrného snímání fotoaparátu D750 zachytí vše 
na dramatických videosekvencích bez ohledu na to, jestli jde  
o přírodní objekty, jako jsou pohybující se mraky nebo otevírající 
se květy, nebo o městské scenérie, jako je pohyb lidí a dopravy. 
Fotoaparát to umožňuje velmi snadno: stačí nastavit interval  
a délku trvání záznamu, a získáte působivou stopáž bez 
nutnosti dodatečného zpracování nebo editace. A navíc máte 
díky internímu zpracování dat fotoaparátem automaticky 
zaručeny plynulé expoziční přechody. Fotoaparát D750 
účinně potlačuje nežádoucí blikání obrazu, ke kterému někdy 
dochází díky malým rozdílům v expozici u jednotlivých snímků 
časosběrné videosekvence zachycující plynulé změny jasu, 
například za úsvitu nebo soumraku. Toto vyrovnání expozice 
pracuje rovněž při použití intervalového snímání, kde stejným 
způsobem potlačuje kolísání expozice při kombinaci snímků 
do jediné časosběrné videosekvence. Funkce intervalového 

snímání nyní dovoluje pořídit až  
9 999 snímků.

Bez funkce vyrovnání expozice

S funkcí vyrovnání expozice 9

*Pracuje pouze v expozičních režimech A a M. Při použití interního mikrofonu mohou 
být zaznamenány provozní zvuky fotoaparátu. Doporučuje se používat externí 
mikrofon.

Stereofonní  
mikrofon ME-1

Vestavěné stereofonní mikrofony

8

Výklopný monitor LCD s širokým kinematografickým 
potenciálem
Kombinace výklopného monitoru a lehkého těla zvyšuje 
možnost filmování z neobvyklých úhlů pohledu a pomáhá  
s tvorbou výrazného a jedinečného obrazového stylu. 

Funkce D-Movie Full HD s více formáty obrazu v režimu 
1 080/60p
Plynulé videosekvence můžete pořizovat frekvencí 60p při 
plném rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 px). Kombinace systému 
zpracování obrazu EXPEED 4 a nově vyvinutého obrazového 
snímače zvládá komplexní obrazová data videosekvencí s 
vysokým rozlišením a dosahuje vyšší ostrosti obrazu, sníženého 
výskytu moaré a potlačení zubatých obrysů, a umožňuje tak 
posunout vaši představivost do nových, zajímavých směrů. 
Funkce redukce šumu optimalizovaná pro záznam videosekvencí 
poskytuje brilantnější a ostřejší videosekvence při použití 
vysokých hodnot ISO. Tlačítko „P“ umožňuje rychle přepínat 
mezi dvěma dostupnými formáty obrazového pole. Formát 
obrazového pole můžete volit podle vlastních tvůrčích záměrů: 
formát videosekvencí založený na formátu FX reprodukuje 
objekty za současných působivých efektů v neostrých oblastech 
obrazu (bokeh), zatímco formát videosekvencí založený na 
formátu DX umožňuje dosažení většího účinku teleobjektivu.  
S těmito dvěma formáty obrazového pole a širokou nabídkou 
objektivů NIKKOR včetně objektivů DX máte všestranné  
a kinematograficky působící videosekvence na dosah ruky.

Samostatné menu videosekvencí pro efektivnější práci 
[Novinka]
Fotoaparát D750 disponuje novým 
samostatným menu videosekvencí, 
které shromažďuje vámi nejčastěji 
používané funkce pro videosekvence 
na jednom místě. Nyní můžete 
snáze vybrat požadované funkce pro 
videosekvence výběrem značky na 
levé straně obrazovky – stejně jako při 
fotografování. Funkce pro videosekvence tak lze nastavovat  
s vyšší mírou efektivity.

Režimy měření expozice pro každou situaci
Kromě výhod měření expozice Matrix umožňuje fotoaparát 
D750 využívat při záznamu videosekvencí pro získání stabilních 
expozic, které nejsou náchylné na náhlé změny jasu objektu 
uprostřed obrazového pole, integrální měření se zdůrazněným 
středem. Při použití režimu měření orientovaného na nejvyšší 
jasy lze rovněž zamezit ztrátě kresby ve světlech.

Plynulé motorické nastavení clony – i během záznamu 
videosekvence

Fotoaparát D750 umožňuje za pomoci 
menu uživatelských funkcí přiřadit 
funkci motorického nastavení clony* 
funkčnímu tlačítku (Fn) a tlačítku 
kontroly hloubky ostrosti (Pv). Poté 
můžete v režimu živého náhledu 
pro videosekvence a při záznamu 
videosekvencí využívat plynulé  
ovládání clony. Data videosekvencí lze zaznamenávat na externí 
rekordér připojený prostřednictvím HDMI, a v případě fotoaparátu 
D750 lze pro intuitivnější ovládání tuto funkci přiřadit rovněž 
multifunkčnímu voliči. Nastavení je díky tlačítku „P“ snadné  
a rychlé – i během záznamu videosekvence.

Formát videosekvencí 
založený na formátu FX

Formát videosekvencí 
založený na formátu DX

Poznámka: Obrázek 
zobrazuje dvě volitelná 
obrazová pole (s poměrem 
stran 16 : 9) z plného 
formátu FX při fotografování 
s využitím hledáčku nebo 
živého náhledu.



Svoboda 

představivosti
Realizujte nové způsoby fotografování a sdílení
Stačí lehká změna úhlu pohledu a běžná ulice se může proměnit v pozoruhodné a exotické místo. Po pořízení 
snímku je dalším krokem mnoha fotografů ukázání tohoto snímku světu. Fotoaparát D750 tento proces  usnadňuje 
a pomáhá sdílet snímky téměř v reálném čase. Použijte množství dostupných kreativních efektů a povzbuďte 
svou tvořivost. Jedinou hranicí je vaše vlastní představivost.

První fotoaparát formátu FX s výklopným monitorem 
LCD pro fotografování z různých úhlů [Novinka]

Fotoaparát D750 je prvním fotoaparátem formátu FX 
s výklopným monitorem LCD. Nyní můžete rychle 
upravit váš pohled na scénu vyklopením monitoru 
směrem nahoru v úhlu až přibližně 90° nebo sklopením 

dolů v úhlu až přibližně 75° pro všestranné fotografování 
a záznam videosekvencí v režimu živého náhledu. Speciálně 

zkonstruovaný mechanismus monitoru je odolný, lehký  
a vestavěný do těla fotoaparátu pro zachování štíhlého provedení 
přístroje. Monitor samotný se vždy nachází v optické ose 
objektivu pro snadné držení a tvorbu kompozice, a poskytuje pocit 
podobný fotografování s použitím hledáčku. Monitor se vyznačuje 
kompaktním designem a zůstává stále v blízkosti těla fotoaparátu 
pro možnost intuitivního dosažení různých úhlů pohledu 
fotoaparátu. Plynulé a snadné sklopení monitoru dolů v úhlu  
až 75° je k dispozici i v případě upevnění fotoaparátu na stativ.

První fotoaparát formátu FX s vestavěným připojením 
Wi-Fi pro přenos snímků a dálkově ovládané  
fotografování s využitím chytrého zařízení
Fotoaparát D750 je vybaven vestavěným připojením Wi-Fi pro 
interaktivní bezdrátovou komunikaci s chytrým telefonem nebo 
tabletem. Umožňuje tak bezproblémový přenos vysoce kvalitních 

statických snímků do chytrého zařízení pro jejich sdílení s přáteli 
na libovolném místě. Tento nový krok ve tvůrčí komunikaci 
může dále posílit váš zájem o fotografii. Můžete také výhodně 
využívat své chytré zařízení jako dálkovou obrazovku režimu 

živého náhledu a s jeho pomocí fotografovat a kontrolovat 
nejvhodnější úhel a načasování. S fotoaparátem D750 lze 

komfortně zvládat autoportréty, skupinové snímky  
a dálkově ovládané fotografování zachycující například 

ptáky a jiná zvířata.             

Speciální efekty pro rychlou změnu vzhledu a působení 
snímků
Využívejte jednoduchým způsobem vynikající tvůrčí digitální 
efekty aplikací sedmi speciálních efektů, které máte k dispozici 
bez nutnosti použití jakéhokoli editačního softwaru. Při jejich 
použití spolu s výklopným monitorem LCD můžete získat množství 
jedinečných a působivých snímků a videosekvencí. Pokud nastavíte 
fotoaparát D750 do režimu živého náhledu, můžete pozorovat 
účinky použitého efektu v reálném čase a upravit nastavení 
vhodným způsobem před potvrzením výsledného efektu. Unikátní 
režim speciálních efektů Nikon podpoří vaši tvořivost bez ohledu na 
to, jestli jste začátečníky nebo pokročilými amatéry.

Speciální efekty fotoaparátu D750:
Noční vidění, Barevná skica*1, Efekt miniatury*2, Selektivní barva, 
Silueta, High-key a Low-key.
*1  Videosekvence pořízené v tomto režimu jsou přehrávány jako prezentace 

tvořené sériemi statických snímků.
*2  Videosekvence pořízené při aktivní funkci Efekt miniatury jsou přehrávány 

vysokou rychlostí.

Poznámka: Aby bylo možné používat funkci Wi-Fi, musí být  
v chytrém zařízení nainstalována aplikace Wireless Mobile 

Utility (kompatibilní s operačními systémy iOS/AndroidTM). 
Aplikace Wireless Mobile Utility je k dispozici zdarma ke 

stažení prostřednictvím aplikace internetového obchodu 
pro odpovídající operační systém.

1110

Silueta

Barevná skica

High-key

Selektivní barva

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [A], 1/200 s, f/2,2 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost: Automaticky (ISO 4 500) • Předvolba Picture Control: Standardní ©Ryo Ohwada



Kompaktní, lehké a ploché tělo s pevným a odolným 
designem 

Poprvé je u fotoaparátu Nikon formátu FX využito monolitické 
tělo s odolnou zapouzdřenou strukturou, která nevyžaduje 
oddělené díly. Fotoaparát D750 tak splňuje požadované 
standardy odolnosti při menších rozměrech a nižší hmotnosti. 
Ploché konstrukce přístroje bylo dosaženo umístěním 
obrazového snímače do roviny desky integrovaných obvodů, 
jejíž velikost činí přibližně 70 % velikosti konvenčních 
provedení (cca 50 % prostoru je vymezeno pro elektronické 
součástky). Jednotka sekvenčního řídicího mechanismu 
využívá stejně jako u fotoaparátu D810 čtyři motory. Její 
umístění bylo změněno a optimalizováno pro získání prostoru 
potřebného pro hlubší grip za současného zachování potřebné 
tuhosti a odolnosti přístroje. Díky tomu bylo možné zabudovat 
praktické vybavení, jako je vestavěný blesk, funkce záznamu 
videosekvencí a velké množství profesionálních funkcí. Přední 
část těla je vytvořena z nového materiálu obsahujícího uhlíková 
vlákna, zadní a horní kryt jsou vytvořeny z hořčíkové slitiny pro 
získání silného, lehkého a odolného rámu.

Vylepšená ovladatelnost s gripem zaručujícím bezpečné 
držení bez ohledu na velikost ruky

Ploché tělo fotoaparátu obsahuje nový hlubší grip umožňující 
bezpečnější držení – lze jej pevně uchopit tak, že i malíček 
zůstává v komfortní poloze. Zaoblený design zaručuje trvale 
komfortní uchopení bez ohledu na velikost ruky. Jako materiál 
gripu fotoaparátu D750 je použita syntetická strukturovaná 
kůže – stejná jako u přístrojů D4S a D810 – a krytka slotu pro 
paměťovou kartu na gripu je pro maximální komfort držení 
pogumovaná.

Tři volitelná obrazová pole pro různé obrazové úhly

Fotoaparát D750 umožňuje vybírat ze tří volitelných velikostí 
obrazového pole pro statické snímky: [FX (36 × 24) 1,0×] pro 
formát FX (35,9 × 24 mm) s obrazovým úhlem ekvivalentním 
kinofilmovým fotoaparátům; [1,2× (30 × 20) 1,2×] s velikostí 
29,9 × 19,9 mm a [DX (24 × 16) 1,5×] pro formát DX  
(23,5 × 15,7 mm). Skutečný obrazový úhel je pak ekvivalentní 
objektivu s 1,2× nebo 1,5× delší ohniskovou vzdáleností. 
S volitelnými formáty FX a DX v kompaktním a lehkém 
fotoaparátu získáváte v kombinaci s výkonným objektivem 
se zoomem všestranný a vysoce přenosný systém. Další 
výhodou formátu DX je, že 51 zaostřovacích polí přístroje zde 
pokrývá téměř celé obrazové pole a usnadňuje tak zaostření 
rychle se pohybujících objektů. Při nasazení objektivu DX 
fotoaparát automaticky vybere formát [DX (24 × 16) 1,5×].

Svoboda nalézání 

nových cest

Formát FX Formát 1,2× Formát DX

Rozsáhlý potenciál stimulující zvídavost
Kdysi platilo, že fotoaparát s množstvím špičkových funkcí musí být velký a těžký, ale dnes je to jinak. Špičková 
kvalita obrazu poskytovaná obrazovým snímačem s 24,3 milionu efektivních pixelů a vynikající specifikace 
profesionálních modelů fotoaparátů Nikon je nyní dostupná v kompaktním, lehkém a plochém těle s vynikající 
mírou mobility a hbitosti. 
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/5 s, f/9 • Vyvážení bílé barvy: Zataženo • Citlivost: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Joshua Cripps



Základní předpoklady svobody: 

výjimečná odezva
Vysoká všestrannost pro tvorbu statických snímků a videosekvencí

Vestavěné připojení Wi-Fi pro bezproblémové propojení 
s chytrými zařízeními
S pomocí softwaru Nikon Wireless Mobile Utility lze přenášet 
snímky z fotoaparátu D750 do chytrého zařízení a proměnit 
chytré zařízení v dálkové ovládání fotoaparátu. Přestože je 
horní kryt fotoaparátu vytvořen z hořčíku, činí dosah rádiové 
komunikace přibližně 30 m* (v přímém výhledu). Spouštění 
závěrky není narušeno ani při přenosu snímků a přístroj tak 
umožňuje trvalý provoz.
*Při absenci rušení; dosah se může měnit v závislosti na síle signálu a přítomnosti 
nebo nepřítomnosti překážek.

•Aby bylo možné používat funkci Wi-Fi, musí být do chytrého zařízení stažena a 
nainstalována aplikace Wireless Mobile Utility (kompatibilní s operačními systémy 
iOS/Android™). Aplikace Wireless Mobile Utility je k dispozici zdarma ke stažení 
prostřednictvím aplikace internetového obchodu pro odpovídající operační systém.

•Vestavěná funkce Wi-Fi není kompatibilní se softwarem Camera Control Pro 2.

Software Wireless Mobile Utility pro přenosy 
Wi-Fi

Tato speciální aplikace bezdrátově propojuje digitální 
fotoaparáty Nikon a chytrá zařízení (chytré telefony nebo 
tablety kompatibilní s operačním systémem iOS/AndroidTM) 
a umožňuje přenos snímků a dálkové ovládání fotoaparátu. 
Aplikace Wireless Mobile Utility Software je k dispozici zdarma 
ke stažení prostřednictvím aplikace internetového obchodu pro 
odpovídající operační systém.

Plynulý pracovní postup pro profesionální přenos 
 snímků
Novináři a dokumentaristé ocení skutečnost, že stejně jako 
profesionální model D4S umožňuje i fotoaparát D750 datové 
přenosy prostřednictvím volitelné komunikační jednotky 
UT-1 a bezdrátového síťového rozhraní WT-5A/B/C/D. S 
připojenou jednotkou UT-1 nabízí fotoaparát D750 připojení 
do kabelových sítí LAN (prostřednictvím konektoru Ethernet). 
Chcete-li se připojit pomocí bezdrátové sítě LAN*1 k serveru 
FTP nebo počítači*2, připojte k jednotce UT-1 rozhraní WT-5. 
Následně můžete přenášet snímky a videosekvence uložené 
na paměťové kartě SD ve fotoaparátu, resp. můžete v reálném 
čase přenášet pořizované snímky a odesílat je přímo na 
server FTP nebo do počítače. Volitelný software Camera 
Control Pro 2 umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu a přenos 
snímků a videosekvencí do počítače. Rovněž můžete pomocí 
internetového prohlížeče v počítači nebo telefonu iPhone 
zobrazovat snímky uložené na paměťové kartě ve fotoaparátu 
nebo dálkově ovládat fotoaparát*3.
*1 Podle standardů IEEE802.11a/b/g/n.
*2 Software Wireless Transmitter Utility je třeba nainstalovat stažením z webových 
stránek společnosti Nikon s využitím instalátoru softwaru ViewNX 2 na dodávaném 
disku CD-ROM.

*3 iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camera Control Pro 2 (volitelné příslušenství) –  
software pro dálkové ovládání fotoaparátu
Camera Control Pro 2 je software pro dálkové ovládání, který 
umožňuje ovládat z počítače množství funkcí fotoaparátu 
D750. Podporovány jsou rovněž pokročilé funkce prohlížeče 
a živý náhled. Většinu nastavení digitálních jednookých 
zrcadlovek Nikon, která jsou obvykle ovládána pomocí kabelu 
USB, lze dálkově ovládat z počítače, a to včetně expozičního 
režimu, času závěrky a clony. Při použití volitelného 
bezdrátového síťového rozhraní a kompatibilního fotoaparátu je 
možné propojení rovněž pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) 
nebo kabelové sítě Ethernet.

Optický hledáček se zobrazením cca 100 % obrazového 
pole pro vyšší brilanci a lepší viditelnost obrazu
Optický hledáček fotoaparátu D750 využívá nově 
zkonstruovanou optiku okuláru, která je optimalizována na 
menší tloušťku těla přístroje. Jeho skleněný pentagonální 
hranol zobrazuje přibližně 100 % obrazového pole a nová 
zaostřovací matnice nabízí zlepšenou viditelnost obrazu. Hlavní 
zrcadlo fotoaparátu je stejně jako u přístrojů D4S a D810 
opatřeno vícenásobnými antireflexními vrstvami pro dosažení 
neutrálního barevného podání.

Všestranná volba úhlu pohledu s monitorem  
v tříbodovém závěsu
Fotoaparát D750 je vybaven výklopným monitorem LCD, který 
lze rychle vyklápět směrem nahoru v úhlu až 90° a dolů v úhlu 
až 75°. Díky originální konstrukci tříbodového závěsu Nikon 
se monitor vysune lehce ven, takže nehrozí riziko vinětace 
okulárem fotoaparátu při vyklopení monitoru směrem nahoru 
v úhlu 90°. Rovněž při sklopení směrem dolů v úhlu 75° se 
monitor posune zpět, takže nedojde k jeho kolizi se základnou 
stativu. Komfortní vyklápění monitoru je tak k dispozici i při 
umístění fotoaparátu na stativ.

Monitor LCD s vysokým rozlišením a možností  
přizpůsobení reprodukce barev
8cm (3,2˝) monitor LCD nabízí přibližně 1 229 000 pixelů. 
Tento počet pixelů zaručuje spolu s maticí RGBW  
a integrovanou strukturou skleněného krytu a zobrazovače 
do jediného prvku brilantnější a ostřejší obraz. Díky širokému 
pozorovacímu úhlu 170° (nahoru, dolů, doleva a doprava) je 
práce s fotoaparátem D750 komfortní a praktická. K dispozici 
je navíc možnost kalibrace barev monitoru LCD pro dosažení 
barevného podání odpovídajícího monitoru počítače a tím  
i zvýšení efektivity pracovního postupu.

Vestavěný blesk s režimem řídicí jednotky pro 
bezdrátový provoz více blesků
Vestavěný blesk fotoaparátu D750 pokrývá širokoúhlou 
ohniskovou vzdálenost 24 mm, nabízí směrné číslo přibližně 

12 (m, ISO 100, 20 °C) a disponuje mnoha možnostmi. 
Jeho i-TTL řízení záblesku umožňuje nejen vyjasnění 

objektů v protisvětle, ale poskytuje rovněž vynikající 
regulaci zábleskového výstupu na profesionální úrovni. 

Zřejmě nejdůležitější je však kompatibilita blesku  
s exkluzivním systémem pokrokového 

bezdrátového osvětlení Nikon, které 
umožňuje využívat vestavěný blesk  
k bezdrátovému ovládání až dvou skupin 
blesků.
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UT-1

Jednotka UT-1 nasazená 
na fotoaparátu D750 a 
vybavená připojeným 
kabelem LAN

Jednotka UT-1 a rozhraní 
WT-5A/B/C/D nasazené 
na fotoaparátu D750

WT-5



Čtyři klíčové technologie a originální software pro 
získání snímků v kvalitě společnosti Nikon
Nedostižný optický výkon objektivů NIKKOR odhaluje skutečný 
potenciál obrazového snímače fotoaparátu D750 s vysokým 
rozlišením. Tento nově vyvinutý obrazový snímač CMOS formátu 
Nikon FX (24,3 milionu efektivních pixelů) disponuje výjimečně 
širokým dynamickým rozsahem a vysokým odstupem signálu od 
šumu. Výsledkem jsou snímky s jemně vyváženým rozlišením 
a nízkou úrovní šumu i při vysokých citlivostech ISO. Exkluzivní 
systém zpracování obrazu Nikon EXPEED 4 dosahuje nové 
výkonnosti v oblasti redukce šumu, přesnosti vyvážení bílé barvy 
a schopnosti záznamu videosekvencí 1 080/60p. Originální 
systém Nikon Picture Control nabízí obrazové styly, které mohou 
přesněji odrážet záměry fotografa. Všechny tyto funkce pracují 
společně pro dosažení špičkové kvality obrazu při pořizování 
statických snímků i videosekvencí. Fotoaparát D750 překonává  
v oblasti vysokých citlivostí ISO s ohledem na ostrost, 
prostorovou hloubku, tonální gradaci a čistotu barev obrazu  
i přístroj D810. Posilte svou tvořivost pomocí dobře vyvážených  
a vysoce kvalitních snímků JPEG a videosekvencí přímo  
z fotoaparátu, nebo ji posuňte dále za pomoci výhod softwaru 
Nikon Capture NX-D pro zpracování souborů NEF (RAW).

Vylepšený systém Picture Control pro větší míru tvůrčí 
všestrannosti
Originální systém Nikon Picture Control umožňuje volně 
přizpůsobovat výsledný vzhled videosekvencí a statických snímků. 
Pokud chcete vytvářet krásné snímky a videosekvence, které lze 
použít přímo ve stavu, v jakém jsou produkovány fotoaparátem, 
nebo pokud se chcete věnovat postprodukční tvořivosti, jednoduše 
vyberte z předvoleb Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, 
Portrét, Krajina a Ploché. Výraznost snímků lze stejně jako  
u fotoaparátu D810 ovlivňovat pomocí parametru Zřetelnost*1. 
Jednotlivé parametry předvoleb lze přesně nastavovat v krocích po 
0,25*2. Nejnovější předvolba Picture Control – „Ploché” – využívá  
tonální křivku, která je blíže přímce než v případě předvolby Neutrální. 
Předvolba Ploché rovněž minimalizuje umělé manipulace s pixely a je 
proto schopna spolehlivěji zachovávat informace o objektu. Při použití 
této předvolby pak nemusíte věnovat tolik pozornosti riziku ztráty 
kresby ve světlech nebo stínech, resp. riziku nadměrné sytosti barev. 
Namísto toho se můžete plně soustředit na optimální kompozici 
snímků, které budou mít bohatou tonalitu ve světlech i stínech  
a bohaté barevné odstíny. Pokud zpracováváte soubory NEF (RAW)  
s využitím softwaru Capture NX-D*3, fotografujte s použitím 
předvolby Ploché nebo tuto předvolbu aplikujte na snímky pořízené 
s jinou předvolbou Picture Control a poté jednoduše upravte tonální 
křivku tak, aby odpovídala vašim představám.
*1 Lze aplikovat pouze na statické snímky.
*2 Kromě parametru Rychlé nastavení a filtrových efektů.
*3 K dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti Nikon.

Software Picture Control Utility 2 pro tvorbu a správu 
uživatelských předvoleb Picture Control (dodávaný na 
disku CD-ROM se softwarem ViewNX 2)

Za pomoci tohoto softwaru můžete vytvářet uživatelské předvolby 
Picture Control přesně odpovídající vašemu vkusu. Software 
samotný umožňuje úpravu parametrů prostřednictvím uživatelských 
tonálních křivek. Obrazovka náhledů umožňuje v reálném čase 
kontrolovat jemné změny a zvětšit požadovaná místa úpravou 
velikosti okna. U zobrazeného náhledu snímku je rovněž možné 
upravovat expozici a vyvážení bílé barvy, a v případě potřeby lze 
přenést nastavení do fotoaparátu prostřednictvím paměťové karty. 
Libovolnou vytvořenou uživatelskou předvolbu Picture Control lze 
automaticky zaregistrovat v seznamu předvoleb Picture Control 
softwaru ViewNX 2 a Capture NX-D ve stejném počítači, což 
usnadňuje práci s libovolnými soubory NEF (RAW).

Originální software Nikon pro získání snímků v kvalitě 
společnosti Nikon

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

Software Capture NX-D byl vytvořen speciálně pro zpracovávání 
snímků v exkluzivním formátu Nikon RAW NEF (Nikon Electronic 
Format) a plně využívá možností těchto extrémně datově bohatých 
souborů. Předvolby Picture Control nabízejí kromě korekce 
expozice a snadných úprav vyvážení bílé barvy a tonality ještě 
další možnosti. Novou předvolbu Ploché a parametr Zřetelnost 
lze aplikovat na snímky NEF (RAW) pořízené i těmi fotoaparáty, 
které byly uvedeny před modelem D810. Bez ohledu na typ 
používaného fotoaparátu lze nyní jemně nastavovat každý parametr 
předvoleb v krocích po 0,25*. Výsledky včetně úprav nastavení 
předvoleb Picture Control lze uložit a snadno aplikovat s využitím 
softwaru Capture NX-D na další snímky.
*Kromě parametru Rychlé nastavení a filtrových efektů.
Poznámka: Software Capture NX-D je k dispozici zdarma ke stažení na webových 
stránkách společnosti Nikon.
http://nikonimglib.com/ncnxd

Software ViewNX 2 pro prohlížení a úpravy snímků 
(dodávaný)

Software ViewNX 2 umožňuje využívat výhod často 
používaných funkcí pro úpravy snímků, mezi které patří 
například změna velikosti snímku nebo nastavení jasu, a je 
praktický pro import, úpravy a procházení statických snímků 
a videosekvencí. Jeho funkce pro úpravy videosekvencí jsou 
ekvivalentní funkcím v digitálních jednookých zrcadlovkách 
a software umožňuje snadno aplikovat, měnit a upravovat 
předvolby Picture Control v případě snímků NEF (RAW) 
pořízených digitálními jednookými zrcadlovkami Nikon.

Exkluzivní pokrokový systém detekce motivu Nikon
Fotoaparát D750 je vybaven pokrokovým systémem detekce 
motivu Nikon, který využívá pro získání vysoce přesných 
výsledků RGB snímač 91K. Snímač důkladně zkoumá  
scénu prostřednictvím 91 000 pixelů a zjišťuje jas, kontrast, 
barvu, rozložení oblastí s nejvyššími jasy a přítomnost  
nebo absenci lidských tváří*. S využitím těchto informací 
fotoaparát následně optimalizuje různé automatické procesy, 
jako je automatické zaostřování, automatická expozice, 
automatické vyvážení bílé barvy a i-TTL řízení záblesku. To 
znamená, že můžete očekávat přesnější sledování objektu  
s přesnějším automatickým zaostřováním a řízením expozice 
/ zábleskové expozice a s přidanou prioritou lidských tváří. 
Systém rovněž poskytuje dobře vyvážené řízení expozice 
beroucí v úvahu oblasti s nejvyššími jasy a přesné vyvážení 
bílé barvy. Pokrokový systém detekce motivu využívá pro 
celkové zlepšení fotografického procesu rovněž informace 
z obrazového snímače: zrychluje funkci zvětšení výřezu 
snímku na tváře osob a zlepšuje přesnost řízení expozice 
a automatického zaostřování v režimu živého náhledu a při 
záznamu videosekvencí.

*Funkci detekce tváře nelze kontrolovat pomocí indikace v hledáčku.

Kvalitní automatické vyvážení bílé barvy s přesnou 
identifikací světelného zdroje za pomoci pokrokového 
systému detekce motivu
Fotoaparát využívá identifikaci světelného zdroje a detekci 
tváří v obrazové rovině pokrokového systému detekce motivu 
k získání informací o barvách a jasech a rozpoznání světelného 
zdroje, přičemž má k dispozici rozsáhlou zabudovanou 
databázi referenčních dat. Fotoaparát D750 rovněž nabízí 
druhý režim automatického vyvážení bílé barvy – Automaticky 
2 – zachovávající teplejší barvy okolí při fotografování pod 
žárovkovým světlem.

Maximální všestrannost ve všech aspektech nastavení 
obrazu
Systém Nikon Picture Control umožňuje přizpůsobit vzhled 
a působení snímků vašemu osobnímu vkusu snadnou 
úpravou jednotlivých parametrů předvoleb, jako je zřetelnost*, 
doostření, kontrast, sytost a odstín. Každý parametr lze jemně 
nastavovat v krocích po 0,25; vyvážení bílé barvy lze nastavovat 
v krocích po 0,5 ve směru A-B a v krocích po 0,25 ve směru 
G-M. Díky tomu je k dispozici téměř nekonečné množství 
různých přizpůsobení pro získání požadované reprodukce barev.

*Lze aplikovat pouze na statické snímky.

 

Funkce Active D-Lighting pro přirozenou reprodukci jasů
Funkce Active D-Lighting 
reprodukuje přirozené detaily ve 
světlech a stínech i v případech, 
kdy scéna vykazuje silné rozdíly 
mezi světly a stíny. V některých 
situacích, například u objektů  
v protisvětle, nemusí rozdíl mezi 
světly a stíny spadat do širokého 
dynamického rozsahu fotoaparátu, ale díky systému zpracování 
obrazu EXPEED 4 provede Nikon D750 rychlé a přesné zpracování 
obrazu v reálném čase s výslednou zlepšenou barevnou reprodukcí 
za krátkou dobu zpracování. Stačí jen vybrat účinek funkce: 
automaticky, velmi vysoký, vysoký, normální a nízký (plus možnost 
vypnuto). Funkce Active D-Lighting pracuje účinně v kombinaci 
s měřením expozice Matrix, na rozdíl od režimu HDR však 
nekombinuje snímky, a je proto využitelná při fotografování z ruky  
a při fotografování pohyblivých objektů.

Režim HDR (vysoký dynamický rozsah) pro optimální 
kontrast

Pro zachycení neuvěřitelně širokého dynamického rozsahu na 
jediném snímku může fotoaparát D750 zkombinovat  
dva snímky pořízené různou expozicí při jediném stisknutí 
spouště. Výsledkem jsou snímky s menší úrovní šumu  
a bohatší tonální gradací ve světlech i stínech, a to i v případě 
fotografování vysoce kontrastních scén. Účinek funkce je 
volitelný – k dispozici jsou možnosti automaticky, velmi vysoký, 
vysoký, normální a nízký – a na základě zvoleného nastavení 
je provedeno také automatické zjemnění přechodů v místě 
spojení obou expozic. Režim HDR je užitečný zejména pro 
statické objekty, jako jsou snímky krajin a zátiší.

Poznámka: Doporučuje se použít stativ.
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Snímek pořízený s využitím uživa-
telské předvolby Picture Control 
založené na předvolbě Krajina

Snímek pořízený s využitím 
 předvolby Portrét

Základní předpoklady svobody: kvalita a výraz obrazu
Optimální kvalita obrazu pro optimální tvůrčí svobodu



Motivové programy pro optimalizované nastavení podle 
objektu a podmínek snímání
Fotoaparát D750 může 
automaticky vybírat 
nejvhodnější nastavení na 
základě fotografovaného 
objektu nebo tématu. Stačí 
jen vybrat vhodný motivový 
program a zbytek ponechat 
na fotoaparátu. Při použití 
motivových programů je 
k dispozici rovněž korekce 
expozice a zábleskové expozice.

Optický hledáček s organickým EL zobrazovačem pro 
zlepšenou viditelnost i za jasného světla
Zobrazovač pod obrazovým 
polem v hledáčku využívá 
organický EL zobrazovač 
pro jasné a kontrastní 
zobrazení a nízkou spotřebu 
energie. Vysoká viditelnost 
je zaručena i za jasného 
slunečního světla  
a zobrazovač rychleji reaguje 
za nízkých teplot.

Komfortní, intuitivní ovládání a vylepšené grafické 
uživatelské rozhraní
Fotoaparát D750 obsahuje 
nové, intuitivnější grafické 
uživatelské rozhraní (GUI). 
Pro lepší viditelnost  
v libovolném světle lze 
volit barvu textu, a to buď 
manuálně, nebo automaticky 
v závislosti na úrovni okolního 
osvětlení. Horní kontrolní 
panel byl přepracován, aby se vešel do menšího těla přístroje, 
a zobrazuje potřebné informace v čitelnější, komfortnější 
formě.

Intuitivní tlačítko „P“ pro přímý přístup k často 
používaným operacím
Při fotografování s využitím 
hledáčku nebo živého 
náhledu lze přistupovat 
k nejčastěji používaným 
funkcím jednoduchým 
stisknutím tlačítka. Rovněž 
je možné během přehrávání 
přejít do menu retušování 
nebo označit snímky pro 
přenos do chytrého telefonu nebo tabletu.

Dva sloty pro karty SD pro účinnou správu paměti
Fotoaparát D750 je vybaven 
dvěma sloty pro paměťové 
karty SD s množstvím 
volitelných možností 
záznamu dat, jako je 
„Přeplnění“ nebo „Záloha“ 
či možnost záznamu snímků 
RAW a JPEG na samostatné 
karty. Rovněž lze kopírovat 
snímky mezi dvěma paměťovými kartami, stejně jako vybírat 
slot pro záznam videosekvencí podle zbývající kapacity na 
paměťové kartě. Fotoaparát D750 podporuje paměťové karty 
SDXC UHS-I a v kombinaci se zvýšenou rychlostí systému 
zpracování obrazu EXPEED 4 může zpracovávat a zapisovat 
obrazová data s velkým počtem pixelů vysokou rychlostí.

Virtuální horizont pro detekci náklonu těla fotoaparátu 
do stran a nahoru/dolů
Fotoaparát D750 je vybaven 
virtuálním horizontem 
detekujícím boční náklon 
fotoaparátu a náklon 
fotoaparátu směrem nahoru  
a dolů. Směr bočního náklonu 
a náklonu fotoaparátu 
nahoru a dolů je indikován na 
monitoru LCD, zatímco směr bočního náklonu fotoaparátu lze 
kontrolovat rovněž v hledáčku. Tato funkce je užitečná zejména 
u fotografických žánrů, jako je zátiší, krajina a architektura.

Odolné tělo a těsnění pro spolehlivou ochranu proti 
prachu a dešti
Fotoaparát je opatřen 
komplexní sadou těsnění pro 
účinnou ochranu proti vnikání 
prachu a vlhkosti na úrovni 
přístroje D810. Volitelný 
multifunkční Battery Pack 
MB-D16 je utěsněn na stejné 
úrovni.

Odolný a přesný sekvenční mechanismus testovaný na 
150 000 pracovních cyklů
Fotoaparát D750 využívá 
rychlý a přesný mechanismus 
pro nezávislý náhon závěrky, 
zrcadla a clony. Jednotka 
závěrky je testována na 
150 000 pracovních cyklů 
ve zkompletovaném 
fotoaparátu obsahujícím řídicí 
mechanismus a osvědčuje 
tak svou extrémní odolnost. Pro možnost využití méně rušící 
činnosti závěrky je k dispozici snímací režim tiché expozice  
a režim tichého sériového snímání.

Konstrukce s nižší spotřebou energie a baterie  
s dlouhou životností
Vylepšené elektrické obvody a systém 
zpracování obrazu EXPEED 4 poskytují 
účinný systém správy energie, který 
umožňuje dlouhodobější fotografování. 
Fotoaparát D750 je napájen dobíjecí 
lithium-iontovou baterií EN-EL15 – 
stejnou, jaká je využita v přístrojích D810, 
D610 a D7100. Díky tomu je možné  
v případě odpálení záblesku u každého 
druhého snímku pořídit přibližně 1 230* 
snímků. Podle vlastních testů společnosti 
Nikon simulujících profesionální využití 
přístroje lze pořídit rovněž přibližně 4 420 
snímků a videosekvence v délce přibližně 
55 minut záznamu. Kromě baterie EN-
EL15 je jako zdroj energie k dispozici 
volitelný síťový zdroj EH-5b (vyžaduje 
konektor pro připojení síťového zdroje 
EP-5B) a multifunkční Battery Pack MB-D16.

*Podle standardů CIPA.

Měření orientované na nejvyšší jasy pro zamezení ztráty 
kresby ve světlech

Při výběru tohoto režimu 
fotoaparát D750 automaticky 
detekuje nejjasnější místa 
scény a určí takovou expozici, 
která zamezí ztrátě kresby ve 
světlech. Tento nový systém 
měření orientovaného na 
nejvyšší jasy je efektivní 
zejména u divadelních 
snímků, kde je hlavní objekt 
osvětlený bodovým světlem.

Bodové vyvážení bílé barvy pro okamžité pořízení dat 
pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy v živém 
náhledu

Fotoaparát D750 umožňuje 
okamžité získání dat pro 
manuální nastavení vyvážení 
bílé barvy výběrem bílé 
nebo šedé oblasti v záběru 
při použití režimu živého 
náhledu. Data pro manuální 
nastavení vyvážení bílé 
barvy jsou uchována i při 
maximálním zvětšení obrazu 
v režimu živého náhledu a poskytují tak 
přesné vyvážení bílé barvy v případě 
menších ploch. Nejste-li spokojeni  
s výsledkem, můžete jednoduše změnit 
oblast zvolenou pro změření vyvážení bílé 
barvy, aniž byste museli procházet celým 
procesem získání dat znovu od začátku.

Základní předpoklady svobody: vysoká operativnost a spolehlivost
Podpora tvořivosti ve všech směrech

Motivové programy vestavěné ve fotoaparátu D750: 
Portrét, Krajina, Děti, Sporty, Makro, Noční portrét, Noční krajina, Párty/
interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Úsvit/soumrak, Portrét zvířat, Světlo 
svíčky, Kvetoucí příroda, Podzimní barvy, Jídlo
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [A], 1/400 s, f/3,2 • Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota (2 700 K) 
• Citlivost: ISO 3 200 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Ray Demski

Snímek objektu pořízený s využitím 
měření expozice Matrix vykazuje 
ztrátu kresby ve světlech

Snímek pořízený v programu  
Úsvit/soumrak

Snímek pořízený s využitím manuální 
předvolby vyvážení bílé barvy

Snímek pořízený s nas-
tavením vyvážení bílé  
barvy Automaticky 1

Battery Pack MB-D16 
nasazený na fotoaparát 
D750

Snímek pořízený s využitím měření orientovaného na nejvyšší jasy.



Základní předpoklady svobody: objektivy NIKKOR
Vynikající optická kvalita pro odhalení skutečné krásy formátu FX

Základní předpoklady svobody: blesky Nikon
Exkluzivní systém blesků pro maximální kontrolu nad osvětlením

Tento výjimečný objektiv se zoomem pokrývá obrazové 
úhly od extrémně širokoúhlého objektivu 107° až po běžný 
širokoúhlý objektiv 63° a plně využívá vysoké rozlišení formátu 
FX a 24,3 milionu efektivních pixelů. Redukce vibrací (VR) 
nabízí účinnost ekvivalentní použití o 2,5 EV* kratšího času 
závěrky. Vyzkoušejte fotografování z ruky při použití širokých 
obrazových úhlů – i ve slabě osvětlených interiérech nebo 
během fotografování krajiny při západu slunce.

Tento základní objektiv formátu FX s cca 5× zoomem pokrývá 
širokoúhlé ohniskové vzdálenosti od obrazového úhlu 84°  
i ohniskové vzdálenosti v oblasti teleobjektivů. Pevná světelnost 
f/4 nabízí konzistentní vysokou kvalitu obrazu bez nutnosti 
clonění. Objektiv obsahuje antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat 
pro brilantní snímky s minimem reflexů a závoje. K dispozici je 
rovněž redukce vibrací (VR) pro účinnou minimalizaci chvění 
fotoaparátu ekvivalentní použití o 3,5 EV* kratšího času závěrky.

Tento objektiv s extrémním rozsahem zoomu 10,7× nabízí 
světelnost f/5,6 při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti 
a pokrývá rozsah 28–300 mm. Redukce vibrací (VR) nabízí 
účinnost ekvivalentní použití o 3,5 EV* kratšího času závěrky. 
Objektiv je vysoce všestranný a poskytuje kvalitní snímky  
v nejrůznějších fotografických situacích.

Vestavěný blesk byl použit v režimu řídicí jednotky ke spuštění dvou dálkově 
ovládaných blesků SB-500 pro získání dynamického trojrozměrného  
efektu. Výstupní výkon každého blesku lze nastavit manuálně pro dosažení 
 požadovaného výsledku.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) 
• Expozice: Režim [A], 1,6 s, f/11 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost: ISO 100 
• Předvolba Picture Control: Standardní ©Ryo Ohwada

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) 
• Expozice: Režim [M], 1/80 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost: ISO 
100 • Předvolba Picture Control: Neutrální ©Joshua Cripps

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW 
(NEF) • Expozice: Režim [M], 1/640 s, f/5 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost: ISO 3 
200 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR 
Extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem, 
vynikající funkcí redukce vibrací a vysokým 
rozlišením

AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
Praktický základní objektiv se zoomem a širokým 
rozsahem ohniskových vzdáleností

AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
Objektiv s extrémním rozsahem zoomu (10,7×) 
pro různé fotografické situace

AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
Dobře vyvážený základní objektiv se zoomem  
a redukcí vibrací.

AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8G ED [Novinka]
Extrémně širokoúhlý objektiv s pevnou  
ohniskovou vzdáleností, vysokou světelností, 
 lehkým provedením a vysokou kvalitou obrazu.

AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G
Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a vysokou 
světelností dosahující dramatického zobrazení  
s limitovanou hloubkou ostrosti a přirozené 
 reprodukce neostrých míst obrazu (bokeh).

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
Brilantní teleobjektiv se zoomem splňující 
 profesionální nároky.

AF-S NIKKOR 35 mm f/1,8G ED
Širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdálenos-
tí, vysokou světelností, vynikajícím rozlišením  
a kvalitní reprodukcí neostrých míst obrazu (bokeh).

AF-S VR Micro NIKKOR  105 mm f/2,8G IF-ED
Makroobjektiv s ostrým a přirozeně působícím 
zobrazením.

Systém kreativního osvětlení Nikon pro osvětlení 
 studiové kvality na libovolném místě
Potřebujete-li přesné a všestranné osvětlení v libovolné situaci, 
neexistuje lepší řešení než systém kreativního osvětlení Nikon 
(CLS). Při použití lehkých, odolných a snadno přenosných 
blesků Nikon (volitelné příslušenství) v kombinaci s kompaktním 
fotoaparátem D750 máte k dispozici dostatečný výkon pro 
tvorbu osvětlení studiové kvality na libovolném místě.

Kompaktní a lehký blesk SB-500 s výkonným LED  
světlem (volitelné příslušenství)
Blesk SB-500 se směrným 
číslem 24 (m, ISO 100, formát 
FX a hlava blesku v pozici 
24 mm) je kompaktní, lehký 
a snadno přenosný blesk 
napájený pomocí dvou baterií 
R6 velikosti AA. Hlavu blesku 
lze vyklápět v úhlu až 90° 
směrem nahoru a horizontálně 
otáčet v úhlu 180° směrem 
doleva a doprava. Barevná 
teplota nově zabudovaného 
LED světla (3 volitelné 
úrovně výkonu) je blízká 
slunečnímu světlu, světlo lze 
proto používat jako externí 
světelný zdroj pro statické 
snímky i videosekvence. Při použití blesku mimo 
fotoaparát lze kontrolovat účinky osvětlení na 
monitoru v režimu živého náhledu. Ve spojení 
s fotoaparátem D750 lze automaticky ovládat 
vyvážení bílé barvy pro LED světlo. V režimu 
pokrokového bezdrátového osvětlení může blesk 
SB-500 pracovat jako řídicí jednotka většího počtu 
dálkově ovládaných blesků nebo jako dálkově 
ovládaný blesk, který je řízen vestavěným bleskem 
fotoaparátu ve funkci blesku Master. Nastavení 
blesku SB-500 včetně funkce řídicí jednotky lze provádět 
prostřednictvím menu uživatelských funkcí fotoaparátu D750.

*Podle standardů CIPA. Uvedené hodnoty je dosaženo při nasazení objektivu na digitální 
jednookou zrcadlovku formátu FX a nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti objektivu.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/1 000 s, f/6,3 • Vyvážení bílé barvy: Blesk • Citlivost: ISO 1 250 
• Předvolba Picture Control: Standardní ©Ray Demski

Blesk  
SB-500



Pokročilé multifunkční bezdrátové dálkové ovládání 
WR-1 (volitelné příslušenství)
WR-1 je pokročilé multifunkční dálkové ovládání. Při nastavení 
jednoho dálkového ovládání WR-1 do režimu vysílače a nasazení 
dalšího dálkového ovládání WR-1 nebo WR-R10*1 na fotoaparát 
D750 pro použití ve formě přijímače je možné zobrazovat  
a/nebo měnit nastavení fotoaparátu*2 s využitím displeje na 
vysílači (vyžaduje aktualizaci firmwaru na verzi 2.00). Díky 
využití rádiových vln komunikují jednotky WR-1 vzájemně  
v rozmezí až 120 m*3. K dispozici je 15 komunikačních kanálů. 
Kromě dálkového ovládání fotoaparátu s nasazeným  
dálkovým ovládáním WR-1 (použitým jako přijímač) 
pomocí dalšího dálkového ovládání WR-1 (použitého 
jako vysílač)*4 je k dispozici množství dalších 
fotografických možností, jako například: současné 
spuštění závěrek na více fotoaparátech; spuštění 
závěrek na několika fotoaparátech synchronně  
s fotoaparátem Master s nasazeným dálkovým 
ovládáním WR-1*5; samostatné dálkové ovládání 
několika skupin fotoaparátů a intervalové snímání. 
Dálkové ovládání fotoaparátu je možné 
rovněž při kombinaci dálkového ovládání 
WR-1 s dálkovým ovládáním WR-R10/ 
WR-T10*4. 

Jednoduché dálkové ovládání s pomocí bezdrátových 
dálkových ovládání WR-R10/WR-T10  
(volitelné příslušenství)
Bezdrátová dálková ovládání WR-R10/WR-T10 využívají rádiové 
frekvenční pásmo 2,4 GHz a výrazně rozšiřují možnosti dálkového 
ovládání fotoaparátů. Na rozdíl od podobných zařízení využívajících 
infračervené paprsky umožňují jednotky WR-R10/WR-T10 
dálkové ovládání fotoaparátů na větší vzdálenosti a pracují i  
v případě výskytu překážek v přímém výhledu na fotoaparát, 
jaké představují například stromy nebo zdi. V rámci maximální 
komunikační vzdálenosti 20 m*1 lze ovládat 
neomezený počet fotoaparátů. Možnost ovládat 
více fotoaparátů dále otevírá nové a působivé 
fotografické příležitosti. Vyzkoušejte současné 
fotografování a zaznamenávání videosekvencí*2 
pomocí různých fotoaparátů nebo jednoduše 
pořizujte stejné statické snímky pomocí více těl 
fotoaparátů s nasazenými různými objektivy. 
Fotoaparáty můžete rovněž rozdělit do skupin na 
základě přiřazených komunikačních kanálů, ovládat 
každou skupinu samostatně a provádět různé 
operace v závislosti na vašich tvůrčích záměrech. 
Možnosti jsou neomezené.

Jednotka GPS GP-1A (volitelné příslušenství)
Některé typy snímků mohou těžit z informací o poloze, jako je 
zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška a čas UTC 
(univerzální čas). Všechny tyto údaje lze s využitím jednotky  
GP-1A ukládat v datech EXIF snímků. Snímky opatřené 
informacemi o poloze lze zobrazit na 
pracovní ploše Map (Mapa) softwaru 
ViewNX 2. Informace o poloze lze 
využít rovněž při použití služeb pro  
on-line sdílení snímků nebo 
digitálního mapového softwaru, 
stejně jako služby Nikon pro  
on-line  sdílení a ukládání snímků 
NIKON IMAGE SPACE.

Multifunkční Battery Pack MB-D16 pro pevné držení při 
fotografování na výšku i na šířku (volitelné příslušenství) 
[Novinka]

Multifunkční Battery Pack MB-D16 podporuje dva typy baterií: 
jednu dobíjecí lithium-iontovou baterii EN-EL15 nebo šest 
alkalických (R6), nikl-metal hydridových či lithiových tužkových 
baterií AA. Volitelně lze použít rovněž síťový zdroj EH-5b  
(a konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B). Pokud je ve 
fotoaparátu i v Battery Packu MB-D16 vložena jedna baterie 
EN-EL15, lze snadno přepínat mezi napájením baterií v těle 
fotoaparátu a v Battery Packu. To umožňuje uživateli pořídit 
přibližně dvojnásobný počet snímků oproti použití samotného 
fotoaparátu D750. Výsledkem je, 
že se fotograf může soustředit na 
fotografování, aniž by se musel zabývat 
výdrží baterie. Multifunkční Battery Pack 
MB-D16 obsahuje vnější kryty z odolné 
hořčíkové slitiny a je vybaven intuitivními 
ovládacími prvky pro fotografování na výšku: tlačítkem spouště, 
aretací tlačítka spouště, tlačítkem AE-L/AF-L, multifunkčním 
voličem a hlavním a pomocným příkazovým voličem.

NIKON IMAGE SPACE –  
jednoduchá a výkonná 
služba Nikon pro sdílení  
a ukládání snímků

Vaše snímky si zaslouží 
spolehlivé místo na internetu. 
Tímto místem je NIKON 
IMAGE SPACE, zdarma 
dostupná on-line služba pro 
sdílení a ukládání snímků. Rychlé a jednoduché uživatelské rozhraní 
služby umožňuje přenášet, stahovat, procházet, třídit a sdílet 
snímky a videosekvence a snadno je připojovat k různým sociálním 
sítím. Pro všechny registrované uživatele je k dispozici základní 
účet s max. 2 GB prostoru pro ukládání dat. Majitelé digitálních 
fotoaparátů Nikon mají k dispozici speciální účet, který nabízí až  
20 GB prostoru pro ukládání dat a mnoho různých praktických 
funkcí, jako je zabezpečení sdílených snímků heslem.

Základní předpoklady svobody: příslušenství a software
Vytvořeny speciálně pro Nikon 

Bezdrátové 
dálkové ovládání 
WR-R10Bezdrátové 

dálkové 
ovládání WR-1

Multifunkční Battery 
Pack MB-D16

Indikace v hledáčku

Kontrolní panel

Bezdrátové 
dálkové ovládání 
WR-T10

Popis částí přístroje Přehled systému
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*1 Vyžaduje aktualizaci firmwaru na verzi 2.00.
*2 S omezením u některých funkcí.
*3 Přibližný dosah při výšce cca 1,2 m; mění  

se v závislosti na klimatických podmínkách  
a přítomnosti překážek.

*4 Použitá dálková ovládání WR-R10 a WR-T10  
musí být nastavena na stejný komunikační kanál  
a spárována; použité dálkové ovládání WR-1  
musí být nastaveno na stejný komunikační kanál  
a spárováno nebo mu musí být přiřazen odpovídající název pro režim ID.  
Maximální počet dálkových ovládání: 20 (WR-1) nebo 64 (WR-R10).

*5 Jako fotoaparát Master lze využít v režimu synchronizovaného spouštění závěrky 
pouze fotoaparát vybavený desetikolíkovým konektorem dálkového ovládání.

*1 Přibližný dosah ve výšce cca 1,2 m; mění se v závislosti  
na klimatických podmínkách a přítomnosti překážek.

*2 Záznam videosekvencí je možný v kombinaci s fotoaparáty  
série D4, D810, série D800, D750, D610, D600, D7100, D5300, D5200 a D3300.

http://nikonimagespace.com

Hledáčková lupa 
DG-2

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-T10

Dobíjecí lithium-
iontová baterie 

EN-EL15*

Kabel USB UC-E17*

Komunikační jednotka 
UT-1

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

Dobíjecí lithium-iontová 
baterie EN-EL15*

Kabel LAN**

Počítač**
Tiskárna**

Paměťové karty SD**

Blesky SB-910/700/ 
500/300

Studiové blesky**

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet SD**

Software ViewNX 2*
Software Capture NX-D†

Software Camera Control Pro 2
Konektor pro připojení 
síťového zdroje EP-5B

Síťový zdroj EH-5b

Nabíječka baterií  
MH-25a*/MH-25

Multifunkční Battery 
Pack MB-D16

Šest tužkových 
baterií R6/AA**

Konektor pro připojení 
síťového zdroje EP-5B

Síťový zdroj  
EH-5b

Videorekordér se 
vstupem HDMI**

Televizor**

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-1

(vysílač)

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-1

(přijímač)

Jednotka GPS GP-1AKabelová 
spoušť MC-DC2

Dálkové ovládání ML-L3

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-R10

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

Okulárový adaptér DK-22

Zvětšující okulár  
DK-21M

Krytka okuláru  
hledáčku DK-5*

Blesk SB-910

Vysoce výkonný  
Battery Pack SD-9

Blesk SB-700

Blesk SB-300

Bezdrátová řídicí záblesková 
jednotka SU-800

Sada makroblesků  
Close-up Speedlight 
Commander Kit R1C1

Adaptér se synchronizačním 
konektorem AS-15

Chytré zařízení**
(s operačním systémem 
iOS/AndroidTM)

Software Wireless Mobile 
Utility†

TTL kabel SC-28, 29

Blesk SB-500

Gumová očnice DK-21*

Sluchátka**

Stereofonní  
mikrofon ME-1

Polotuhé  
pouzdro CF-DC5

Polotuhé 
pouzdro CF-DC4

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

Úhlový hledáček  
DR-6

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K HLEDÁČKU

OBJEKTIVY NIKKOR BLESKY

SLUCHÁTKA

MIKROFON

POUZDRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
PRO TV A VIDEO

APLIKACE PRO CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE  
A NABÍJEČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

*Dodávané příslušenství  **Nejedná se o výrobky společnosti Nikon  †K dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Nikon (zdarma).

Sáňky pro upevnění příslušenství  
(volitelných blesků)
Volič snímacích režimů
Tlačítko aretace voliče snímacích režimů
Očko pro upevnění popruhu fotoaparátu
Tlačítko aretace voliče expozičních režimů
Volič expozičních režimů
Tlačítko měření expozice / tlačítko formátování 
paměťových karet
Tlačítko záznamu videosekvence
Pomocný příkazový volič
Hlavní vypínač
Tlačítko spouště
Tlačítko korekce expozice / tlačítko pro  
dvoutlačítkový reset
Značka obrazové roviny
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Vestavěný blesk
Tlačítko zábleskových režimů /  
tlačítko korekce zábleskové expozice
Infračervený přijímač (přední)
Krytka konektoru pro připojení příslušenství
Krytka zvukových konektorů
Krytka konektoru HDMI/USB 
Tlačítko aretace bajonetu

Tlačítko režimů automatického zaostřování
Volič zaostřovacích režimů
Montážní značka objektivu
Tlačítko bracketingu
Zrcadlo
Páčka propojení expozimetru
Konektor pro připojení příslušenství
Konektor pro sluchátka
Konektor pro externí mikrofon
Konektor HDMI
Konektor USB
Stereofonní mikrofon
Kontakty CPU
Upevňovací bajonet
Krytka kontaktů pro volitelný Battery Pack MB-D16
Stativový závit
Propojení AF
Tlačítko Fn
Aretace krytky prostoru pro baterii
Krytka prostoru pro baterii
Krytka průchodky kabelu konektoru pro připojení 
síťového zdroje
Krytka slotu pro paměťovou kartu
Tlačítko Pv
Pomocné světlo AF / kontrolka samospouště /  
světlo předblesku proti červeným očím

Okulár hledáčku
Gumová očnice
Volič dioptrické korekce hledáčku
Tlačítko AE-L/AF-L
Tlačítko obrazovky provozních informací
Multifunkční volič
Tlačítko OK
Aretace volby zaostřovacích polí
Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
Infračervený přijímač (zadní strana)
Volič živého náhledu
Tlačítko živého náhledu
Reproduktor
Výklopný monitor
P Tlačítko
Tlačítko zmenšení výřezu snímku / tlačítko náhledů / 
tlačítko citlivosti ISO / tlačítko automatické regulace 
citlivosti ISO / tlačítko dvoutlačítkového resetu
Tlačítko zvětšení výřezu snímku / tlačítko kvality  
obrazu / tlačítko velikosti obrazu
Tlačítko nápovědy / tlačítko ochrany snímků / tlačítko 
vyvážení bílé barvy
Tlačítko menu
Tlačítko přehrávání
Tlačítko mazání / tlačítko formátování  
paměťových karet
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Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D750
Typ fotoaparátu Digitální jednooká zrcadlovka
Upevňovací bajonet Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Efektivní obrazový úhel Formát Nikon FX
Počet efektivních pixelů 24,3 milionu
Obrazový snímač Snímač CMOS o rozměru 35,9 × 24 mm
Celkový počet pixelů 24,93 milionu
Systém redukce prachu Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje 

volitelný software Capture NX-D)
Velikost obrazu (v pixelech) • Obrazové pole FX (36 × 24): 6 016 × 4 016 [L], 4 512 × 3 008 [M], 3 008 × 2 008 [S]  

• Obrazové pole 1,2× (30 × 20): 5 008 × 3 336 [L], 3 752 × 2 504 [M], 2 504 × 1 664 [S]  
• Obrazové pole DX (24 × 16): 3 936 × 2 624 [L], 2 944 × 1 968 [M], 1 968 × 1 312 [S] • Snímky 
formátu FX pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence: 6 016 × 3 376 [L], 4 512 × 2 528 
[M], 3 008 × 1 688 [S] • Snímky formátu DX pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence:  
3 936 × 2 224 [L], 2 944 × 1 664 [M], 1 968 × 1 112 [S] 
Poznámka: Snímky pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence mají poměr stran 16 : 9; 
fotoaparát nabízí volitelné formáty založené na formátech DX a FX

Formát souborů • 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) (Priorita velikosti); volitelná komprese Optimální kvalita  
• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG

Systém Picture Control Vestavěné základní předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché; 
možnost modifikace parametrů u vybraných předvoleb Picture Control; možnost uložení uživatelských 
předvoleb Picture Control

Ukládání dat – média Paměťové karty SD (Secure Digital), paměťové karty SDHC a SDXC s podporou UHS-I
Dva sloty pro paměťovou kartu Slot 2 lze použít jako záložní nebo doplňkový slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému ukládání 

snímků ve formátech NEF + JPEG; snímky lze kopírovat mezi paměťovými kartami v obou slotech
Systém souborů DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Hledáček Pevně vestavěný pentagonální hranol
Obrazové pole • FX (36 × 24): cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně • 1,2× (30 × 20): cca 97 % 

obrazu horizontálně a 97 % obrazu vertikálně • DX (24 × 16): cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % 
obrazu vertikálně

Zvětšení Cca 0,7× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
Předsunutí výstupní pupily okuláru 21 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
Dioptrická korekce −3 až +1 m−1

Zaostřovací matnice Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark III se značkami oblasti činnosti automatického 
zaostřování a možností zobrazení pomocné mřížky

Zrcadlo Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na hodnotu vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo 

nastavenou fotoaparátem (ostatní režimy)
Clona objektivu Elektronicky řízená automatická irisová clona
Kompatibilní objektivy Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (pro objektivy typu PC platí určitá omezení), objektivy 

DX (při použití obrazového pole DX (24 × 16) 1,5×), objektivy AI-P NIKKOR a objektivy systému AI 
bez CPU (pouze expoziční režimy A a M); objektivy IX-NIKKOR, objektivy pro F3AF a objektivy bez 
systému AI nelze použít 
V kombinaci s objektivy se světelností f/5,6 a vyšší lze použít elektronický dálkoměr (11 zaostřovacích 
polí podporuje elektronický dálkoměr již od světelnosti objektivu f/8)

Typ závěrky Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Časy závěrky 1/4 000 až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, Bulb (B), Time (T), X200
Synchronizační čas pro práci 
s bleskem

X = 1/200 s; možnost synchronizace při časech závěrky 1/250 s a delších (při použití časů závěrky  
v rozmezí 1/200 s až 1/250 s klesá dosah blesku)

Snímací režimy S (jednotlivé snímky), T (pomalé sériové snímání), U (rychlé sériové snímání), J (tichá expozice), 
M (tiché sériové snímání), E (samospoušť), V (předsklopení zrcadla)

Snímací frekvence 1 až 6 sn./s (T), 6,5 sn./s (U) nebo 3 sn./s (M)
Samospoušť 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
Režimy dálkového ovládání 
(ML-L3)

Dálkové ovládání se zpožděním, dálkové ovládání s rychlou reakcí, dálkové ovládání s předsklopením 
zrcadla

Měření expozice TTL měření expozice pomocí RGB snímače 91K (91 000 pixelů)

Metody měření expozice • Měření Matrix: 3D Color Matrix III (objektivy typu G, E a D); Color Matrix III (ostatní objektivy  
s vestavěným CPU); Color Matrix při použití objektivů bez CPU po zadání dat objektivu uživatelem 
• Integrální měření se zdůrazněným středem: cca 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové 
plošky o průměru 12 mm uprostřed obrazu; průměr této plošky lze změnit na 8, 15 nebo 20 mm, resp. 
lze měřit integrálně celé obrazové pole (při použití objektivů bez CPU je velikost centrální kruhové 
plošky fixována na hodnotě 12 mm) • Bodové měření: měří kruhovou plošku o průměru 4 mm (cca 
1,5 % obrazového pole) v místě zvoleného zaostřovacího pole (resp. v místě centrálního zaostřovacího 
pole – při použití objektivu bez CPU) • Měření orientované na nejvyšší jasy: k dispozici v kombinaci 
s objektivy typu G, E a D; při použití ostatních objektivů je ekvivalentní integrálnímu měření se 
zdůrazněným středem

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

• Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy: 
0 až 20 EV 
• Bodové měření: 2 až 20 EV 

Propojení expozimetru Kombinované CPU a AI
Expoziční režimy Plně automatické režimy Auto (i  auto; j auto [vypnutý blesk]); motivové programy (k  portrét;  

l krajina; p děti; m sporty; n  makro; o noční portrét; r noční krajina; s párty/interiér;  
t pláž/sníh; u západ slunce; v úsvit/soumrak; w portrét zvířat; x světlo svíčky; y kvetoucí příroda; 
z podzimní barvy; 0 jídlo); speciální efekty (% noční vidění; g barevná skica; i efekt miniatury; 
u selektivní barva; 1  silueta; 2 high-key; 3 low-key); programová automatika s flexibilním 
programem (e); clonová automatika (f); časová automatika (g); manuální expoziční režim (h);  
j (uživatelská nastavení 1); k (uživatelská nastavení 2)

Korekce expozice K dispozici v rozmezí −5 až +5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV v režimech e, f, g, h, h a %
Expoziční bracketing 2 až 9 snímků v krocích po 1/3, 1/2, 2/3 nebo 1 EV; 2 až 5 snímků v krocích po 2 nebo 3 EV
Expoziční paměť Naměřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L
Citlivost ISO (doporučený 
expoziční index)

ISO 100 až 12 800 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 51 200) nad 
ISO 12 800; možnost automatické regulace citlivosti ISO

Funkce Active D-Lighting Automaticky, velmi vysoký, vysoký, normální, nízký a vypnuto
Bracketing ADL 2 snímky – z toho jeden s předvoleným nastavením funkce ADL, nebo 3–5 snímků (všechny  

s předvoleným nastavením)
Automatické zaostřování Pokročilý AF modul Nikon Multi-CAM 3500 II s TTL fázovou detekcí, možností jemného doladění 

zaostření, 51 zaostřovacími poli (15 křížových snímačů; 11 snímačů s podporou světelnosti f/8)  
a pomocným světlem AF (pracovní rozsah cca 0,5 až 3 m)

Pracovní rozsah −3 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostřovací režimy • Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C); 

automatická volba režimu AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivace prediktivního zaostřování  
v závislosti na stavu objektu • Manuální zaostřování (M): lze použít elektronický dálkoměr

Zaostřovací pole Lze volit z 51 nebo 11 zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole; dynamická volba 9, 21 nebo 51 zaostřovacích polí, 3D sledování objektu, 

skupinová volba zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí
Blokování zaostření Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové 

zaostření) nebo stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L
Vestavěný blesk i , k , p, n , o, s, w, g: Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do  

pracovní polohy 
e, f, g, h, 0: Manuální vyklopení blesku do pracovní polohy pomocí tlačítka

Směrné číslo Cca 12, 12 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
Řízení záblesku TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím RGB snímače 91K (cca 91 000 pixelů) v kombinaci s vestavěným 

bleskem; i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s měřením 
Matrix, integrálním měřením se zdůrazněným středem a měřením orientovaným na nejvyšší jasy, 
standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením

Zábleskové režimy Automatická aktivace blesku, automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených očí, 
automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy, automatická aktivace blesku 
včetně synchronizace s dlouhými časy a redukce efektu červených očí, doplňkový záblesk, redukce 
efektu červených očí, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými časy včetně redukce 
efektu červených očí, synchronizace na druhou lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy, 
synchronizace na druhou lamelu, vypnuto; podpora automatické vysoce rychlé FP synchronizace 
blesku

Korekce zábleskové expozice −3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Zábleskový bracketing 2 až 9 snímků v krocích po 1/3, 1/2, 2/3 nebo 1 EV; 2 až 5 snímků v krocích po 2 nebo 3 EV
Indikace připravenosti k záblesku Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků; bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací
Systém kreativního osvětlení 
Nikon (CLS)

Podporován systém Nikon CLS; dostupný režim Řídicí jednotka 

Synchronizační konektor Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem (volitelné příslušenství)
Vyvážení bílé barvy Automaticky (2 typy), žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, 

zataženo, stín, manuální nastavení (možnost uložení až 6 hodnot, možnost bodového měření vyvážení 
bílé barvy v režimu živého náhledu), výběr barevné teploty (2 500 K až 10 000 K), všechny předvolby 
s možností jemného vyvážení

Bracketing vyvážení bílé barvy 2 až 3 snímky v krocích po 1, 2 nebo 3
Živý náhled – režimy Živý náhled pro statické snímky, živý náhled pro videosekvence
Živý náhled – zaostřovací režimy • Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)  

• Manuální zaostřování (M)
Živý náhled – režimy činnosti 
zaostřovacích polí

Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole, sledování 
objektu

Živý náhled – automatické 
zaostřování

Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití režimu 
Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření automaticky)

Videosekvence – měření expozice TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Videosekvence – metody měření 
expozice

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

Videosekvence – velikost obrazu  
(v pixelech) a snímací frekvence

• 1 920 × 1 080; 60p (progresivní), 50p, 30p, 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p  
Přesné snímací frekvence pro režimy 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 sn./s; 
všechny volitelné možnosti podporují vysokou Ha normální kvalitu obrazu 

Videosekvence – formát souborů MOV
Videosekvence – komprese videa Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Videosekvence – formát záznamu 
zvuku

Lineární PCM

Videosekvence – zařízení pro 
záznam zvuku

Vestavěný nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti

Videosekvence – maximální doba 
záznamu 

Cca 29 min 59 s (10 nebo 20 min v závislosti na nastavení velikosti obrazu / snímací frekvence  
a kvality videa)

Další možnosti videosekvencí Indexování, časosběrné snímání
Monitor 8cm/3,2" výklopný monitor TFT LCD z nízkoteplotního křemíku s cca 1 229 000 pixely (VGA; 640 × 

RGBW × 480 = 1 228 800 pixelů), pozorovacím úhlem 170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole, 
regulací jasu a volitelným úhlem vyklopení

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

USB Hi-Speed USB; doporučuje se připojovat k vestavěnému portu USB
Výstup HDMI Konektor HDMI typu C
Konektor pro připojení 
příslušenství

Bezdrátová dálková ovládání: WR-1 a WR-R10, kabelová spoušť: MC-DC2, zařízení GPS: jednotka 
GP-1/GP-1A (vše dostupné samostatně)

Zvukový vstup Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Zvukový výstup Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Standardy bezdrátových sítí IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Komunikační protokoly • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Pracovní frekvence 2 412 až 2 462 MHz (kanály 1 až 11)
Dosah (přímý výhled) Cca 30 m (při absenci rušení; skutečný dosah se může měnit v závislosti na síle signálu a přítomnosti 

či nepřítomnosti překážek)
Datový tok 54 Mbit/s; maximální logické datové toky podle standardu IEEE; skutečné hodnoty mohou být odlišné
Zabezpečení • Autentizace: otevřený systém, WPA2-PSK • Kódování: AES
Nastavení bezdrátové sítě Podpora WPS
Přístupové protokoly Infrastruktura
Podporované jazyky Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, 

angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština, 
japonština, korejština, maráthština, norština, perština, polština, portugalština (portugalská a brazilská), 
rumunština, ruština, srbština, španělština, švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina, 
ukrajinština, vietnamština

Baterie Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15
Battery Pack Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D16 napájený jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15 

nebo šesti alkalickými (R6), nikl-metal hydridovými nebo lithiovými tužkovými bateriemi AA
Síťový zdroj Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný samostatně)
Stativový závit 1/4" (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H) Cca 140,5 × 113 × 78 mm
Hmotnost Cca 840 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla; cca 750 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky Teplota: 0 až 40 °C; Vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
Dodávané příslušenství (může 
se lišit v závislosti na zemi nebo 
regionu prodeje)

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15, nabíječka baterií MH-25a, kabel USB UC-E17, popruh 
fotoaparátu AN-DC14, krytka těla BF-1B, krytka okuláru hledáčku DK-5, gumová očnice DK-21, disk 
CD-ROM se softwarem ViewNX 2

• Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky organizace SD Card Association. • PictBridge je ochranná známka. • HDMI, logo HDMI  
a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky, resp. ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.  
• Google a AndroidTM jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc. • Jména produktů a firem jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností. • Obrázky v hledáčcích, na displejích LCD a monitorech 
znázorněné v tomto materiálu jsou simulované.


