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Nikon Digital SLR Camera D4S Specifications

A DX-based format is used for photographs taken using the DX (24×16) 1.5× image area; an FX-based format is used for 
all other photographs

Type of camera Single-lens reflex digital camera
Lens mount Nikon F mount (with AF coupling and AF contacts)
Effective angle of view Nikon FX format
Effective pixels 16.2 million
Image sensor 36.0 × 23.9 mm CMOS sensor 
Total pixels 16.6 million
Dust-reduction system Image sensor cleaning, Image Dust Off reference data (requires optional Capture NX 2 

software)
Image size (pixels) • FX format (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1.2× (30×20): 4096 

× 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX format (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 
1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) 
• FX-format photographs taken in movie live view (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 
2464 × 1384 (S) • DX-format photographs taken in movie live view (16:9): 3200 × 1792 (L), 
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-format photographs taken in movie live view (3:2): 
4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • DX-format photographs taken in movie 
live view (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

File format • NEF (RAW): 12 or 14 bit, lossless compressed, compressed or uncompressed; small size 
available (12-bit uncompressed only) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline compliant with 
fine (approx. 1:4), normal (approx. 1:8) or basic (approx. 1:16) compression (Size priority); 
Optimal quality compression available • NEF (RAW)+JPEG: Single photograph recorded in 
both NEF (RAW) and JPEG formats

Picture Control System Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape; selected Picture Control can 
be modified; storage for custom Picture Controls

Storage media XQD and Type I CompactFlash memory cards (UDMA compliant)
Dual card slots Either card can be used for primary or backup storage or for separate storage of NEF (RAW) 

and JPEG images; pictures can be copied between cards
File system DCF  2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Viewfinder Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder
Frame coverage • FX (36×24): Approx. 100% horizontal and 100% vertical • 1.2× (30×20): Approx. 97% 

horizontal and 97% vertical • DX (24×16): Approx. 97% horizontal and 97% vertical  
• 5:4 (30×24): Approx. 97% horizontal and 100% vertical

Magnification Approx. 0.7× (50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m-1)
Eyepoint 18 mm (-1.0 m-1; from center surface of viewfinder eyepiece lens)
Diopter adjustment -3 to +1 m-1

Focusing screen Type B BriteView Clear Matte Mark VIII screen with AF area brackets (framing grid can be displayed)
Reflex mirror Quick return
Depth-of-field preview Pressing Pv button stops lens aperture down to value selected by user (A and M modes) or 

by camera (P and S modes)
Lens aperture Instant return, electronically controlled
Compatible lenses Compatible with AF NIKKOR lenses, including type G, E, and D lenses (some restrictions 

apply to PC lenses), DX lenses (using DX 24×16 1.5× image area), AI-P NIKKOR lenses, and 
non-CPU AI lenses (exposure modes A and M only); IX-NIKKOR lenses, lenses for the F3AF, 
and non-AI lenses cannot be used: The electronic rangefinder can be used with lenses that 
have a maximum aperture of f/5.6 or faster (the electronic rangefinder supports the 11 
focus points with lenses that have a maximum aperture of f/8 or faster)

Shutter type Electronically controlled vertical-travel focal-plane shutter
Shutter speed 1/8000 to 30 s in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV, bulb, time, X250
Flash sync speed X=1/250 s; synchronizes with shutter at 1/250 s or slower
Release modes S (single frame), CL (continuous low speed), CH (continuous high speed), Q (quiet shutter-

release),  E (self-timer), MUP (mirror up)
Frame advance rate Up to 10 fps (CL) or 10 to 11 fps (CH)
Self-timer 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 to 9 exposures at intervals of 0.5, 1, 2 or 3 s
Exposure metering TTL exposure metering using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels
Metering method • Matrix: 3D color matrix metering III (type G, E, and D lenses); color matrix metering III 

(other CPU lenses); color matrix metering available with non-CPU lenses if user provides 
lens data • Center-weighted: Weight of 75% given to 12-mm circle in center of frame; 
diameter of circle can be changed to 8, 15 or 20 mm, or weighting can be based on average 
of entire frame (non-CPU lenses use 12-mm circle) • Spot: Meters 4-mm circle (about 1.5% 
of frame) centered on selected focus point (on center focus point when non-CPU lens is 
used)

Metering range • Matrix or center-weighted metering: -1 to 20 EV 
(ISO 100, f/1.4 lens, 20°C/68°F) • Spot metering: 2 to 20 EV
Exposure meter coupling Combined CPU and AI
Exposure modes Programmed auto with flexible program (P); shutter-priority auto (S); aperture-priority auto 

(A); manual (M)
Exposure compensation -5 to +5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Exposure bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Exposure lock Luminosity locked at detected value with the center of the sub-selector
ISO sensitivity ISO 100 to 25600 in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV; can also be set to approx. 0.3, 0.5, 0.7 or 1 EV
(Recommended Exposure Index)  (ISO 50 equivalent) below ISO 100 or to approx. 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 or 4 EV (ISO 409600 

equivalent) above ISO 25600; auto ISO sensitivity control available
Active D-Lighting Can be selected from auto, extra high +2/+1, high, normal, low or off
ADL bracketing 2 frames using selected value for one frame or 3 to 5 frames using preset values for all 

frames
Autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofocus sensor module with TTL phase detection, 

fine-tuning, 51 focus points (including 15 cross-type sensors; f/8 supported by 11 sensors)
Detection range -2 to +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); predictive focus 

tracking automatically activated according to subject status • Manual focus (M): 
Electronic rangefinder can be used

Focus point Can be selected from 51 or 11 focus points
AF-area modes Single-point AF, 9-, 21- or 51-point dynamic-area AF, 3D-tracking, group-area AF, auto-area AF

Focus lock Focus can be locked by pressing shutter-release button halfway (single-servo AF) or by 
pressing the center of the sub-selector

Flash control TTL: i-TTL flash control using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels is available with 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 or SB-300; i-TTL balanced fill-flash for 
digital SLR is used with matrix and center-weighted metering, standard i-TTL flash for 
digital SLR with spot metering

Flash modes Front-curtain sync, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, red-eye reduction with 
slow sync, slow rear-curtain sync, off; auto FP high-speed sync supported

Flash compensation -3 to +1 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Flash bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Flash-ready indicator Lights when optional flash unit is fully charged; flashes after flash is fired at full output
Accessory shoe ISO 518 hot-shoe with sync and data contacts and safety lock
Nikon Creative  Advanced Wireless Lighting supported with SB-910, SB-900, SB-800 or SB-700 as a 
Lighting System (CLS) master flash, and SB-600 or SB-R200 as remotes, or SU-800 as commander; auto FP high-

speed sync and modeling illumination supported with all CLS-compatible flash units except 
SB-400 and SB-300; Flash Color Information Communication and FV lock supported with all 
CLS-compatible flash units

Sync terminal ISO 519 sync terminal with locking thread
White balance Auto (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, 

preset manual (up to 6 values can be stored, Spot White Balance measurement available 
during live view), choose color temperature (2500 K to 10000 K); all with fine-tuning

White balance bracketing 2 to 9 frames in steps of 1, 2 or 3
Live view modes Live view photography (quiet or silent), movie live view
Live view lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); full-time servo AF (AF-F) • Manual focus (M)
AF-area modes Face-priority AF, wide-area AF, normal-area AF, subject-tracking AF
Autofocus Contrast-detect AF anywhere in frame (camera selects focus point automatically when 

face-priority AF or subject-tracking AF is selected)
Movie metering TTL exposure metering using main image sensor
Frame size (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressive), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 crop; 30p, 25p, 24p 
and frame rate • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 
 Actual frame rates for 60p, 50p, 30p, 25p, and 24p are 59.94, 50, 29.97, 25, and 23.976 fps respectively; all options 

support both Hhigh and normal image quality

File format MOV
Video compression H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Audio recording format Linear PCM
Audio recording device Built-in monaural or external stereo microphone; sensitivity adjustable
ISO sensitivity • Exposure modes P, S and A: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) with selectable 

upper limit • Exposure mode M: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) available 
with selectable upper limit; manual selection (ISO 200 to 25600 in steps of 1/3, 1/2, or 1 
EV) with additional options available equivalent to approximately 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, or 4 
EV (ISO 409600 equivalent) above ISO 25600

Maximum length Approx. 29 min. 59 s (10 or 20 min. depending on frame size/rate and movie quality settings)
Other movie options Index marking, time-lapse photography
Monitor 8-cm (3.2-in.), approx. 921k-dot (VGA) TFT LCD with 170° viewing angle, approx. 100% 

frame coverage, manual monitor brightness control, and automatic monitor brightness 
control using ambient brightness sensor

Playback Full-frame and thumbnail (4, 9 or 72 images) playback with playback zoom, movie playback, 
photo and/or movie slide shows, histogram display, highlights, photo information, location 
data display, auto image rotation, voice memo input and playback, and IPTC information 
embedding and display

USB Hi-Speed USB
HDMI output Type C HDMI connector
Audio input Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter; plug-in power supported)
Audio output Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter)
10-pin remote terminal Can be used to connect optional remote control, optional WR-R10 (requires WR-A10 

Adapter) or WR-1 Wireless Remote Controller, GP-1/GP-1A GPS Unit, or GPS device 
compliant with NMEA0183 version 2.01 or 3.01 (requires optional MC-35 GPS Adapter Cord 
and cable with D-sub 9-pin connector)

Ethernet RJ-45 connector • Standards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 
802.3 (10BASE-T) • Data rates: 10/100/1000 Mbps with auto detect (maximum logical data 
rates according to IEEE standard; actual rates may differ) • Port: 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Peripheral connector For WT-5A/B/C/D Wireless Transmitter 
Supported languages Arabic, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 

German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal 
and Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

Battery One EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery
AC adapter EH-6b AC Adapter; requires  EP-6 Power Connector (available separately)
Tripod socket 1/4 in. (ISO 1222)
Dimensions (W × H × D) Approx. 160 × 156.5 × 90.5 mm/6.3 × 6.2 × 3.6 in.
Weight Approx. 1350 g/2 lb 15.6 oz with battery and XQD memory card but without body cap and 

accessory shoe cover; approx. 1180 g/2 lb 9.6 oz (camera body only)
Operating environment Temperature: 0 to 40°C/32 to 104°F; humidity: 85% or less (no condensation)
Supplied accessories  EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery, MH-26a Battery Charger, UC-E15 USB Cable, AN-
(may differ by country or area) DC11 Camera Strap, BF-1B Body Cap, BS-2 Accessory Shoe Cover, DK-17 Eyepiece, BL-6 

Battery Chamber Cover, UF-2 Connector Cover for Stereo Mini Plug Cable, USB Cable Clip, 
HDMI Cable Clip, ViewNX 2 CD-ROM 

• XQD is a trademark of Sony Corporation. • PictBridge is a trademark. • CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation. • HDMI, the HDMI logo and 
High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. • Products and brand names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. 

www.nikon.cz

I AM FULL THROTTLE



Přesné a rychlé automatické zaostřování zvládne i zcela nepředvídatelné objekty
Fotoaparát D4S poskytuje díky výrazně vylepšenému výkonu automatického zaostřování perfektní zaostření s rychlou a přesnou výchozí AF 
detekcí, a to i v případě, když objekty „vpadnou“ nepředvídatelně do záběru.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/2 000 s, f/4,5 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo  
• Citlivost ISO: ISO 200 • Předvolba Picture Control: Standardní     © Robert Beck

Vytrvalé sledování objektu: zachytí i extrémní pohyby v blízkých vzdálenostech
Při fotografování sportů může být náročné přiblížit se k akci a současně si zachovat schopnost přesně a spolehlivě sledovat 
fotografovaný objekt. S fotoaparátem D4S je tento úkol mnohem snazší.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/2 000 s, f/4 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo  
• Citlivost ISO: ISO 320 • Předvolba Picture Control: Standardní     © Robert Beck

 



Ostré a brilantní snímky bez ohledu na osvětlení, a s výrazně vylepšenou redukcí šumu
Fotoaparát D4S zaručuje výjimečnou kvalitu obrazu s přesně reprodukovanými odstíny pleti i v prostředích s nízkou hladinou osvětlení.  
Jemné detaily zvyšují působivost snímků a poskytují jim věrohodný pocit prostorové hloubky.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/500 s, f/4 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO: ISO 6 400  
• Předvolba Picture Control: Standardní       © Dave Black 

Jisté a osvobozující automatické zaostřování umožňuje lepší soustředění na kompozici
Fotografové se mohou zcela spolehnout na výkonnost automatického zaostřování fotoaparátu D4S, které bezpečně udržuje fotografovaný 
objekt zaostřený, a soustředit se více na kompozici snímků. Nový režim skupinové volby zaostřovacích polí rozpoznává fotografovaný objekt 
a udržuje jej zaostřený s pomocí pěti zaostřovacích polí. Můžete tak s naprostou jistotou fotografovat objekty s nerovnoměrným pohybem. 
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/1 600 s, f/7,1 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1  
• Citlivost ISO: ISO 1 000 • Předvolba Picture Control: Standardní     © Dave Black



Jemně odstupňovaná, bohatá tonální gradace i při fotografování s vysokými citlivostmi ISO 
Vydejte se do přírody s fotoaparátem D4S za deštivé noci nebo tehdy, pokud je obloha zatažená šedými bouřkovými mraky. Vysoká citlivost 
ISO v kombinaci s odolným a vodovzdorným tělem fotoaparátu D4S vám umožní provozovat vaše umění na zcela nových místech v divočině.

• 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/18 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1  
• Citlivost ISO: ISO 3 200 • Předvolba Picture Control: Krajina     © George Karbus

Všestranné automatické zaostřování spolehlivě zachytí i ty nejprchavější pohyby 
Fotografie zvířat v přírodě vyžaduje rychlé výchozí automatické zaostření a neochabující sledování objektu. Režim dynamické volby 
zaostřovacích polí (51 polí) fotoaparátu D4S maximalizuje schopnosti všech zaostřovacích polí a nabízí všestranné automatické zaostřování, 
díky němuž zachytíte i prchavé objekty, jako je například pták na výše uvedeném snímku.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [S], 1/4 000 s, f/9 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1  
• Citlivost ISO: ISO 3 200 • Předvolba Picture Control: Standardní     © George Karbus



Ve světě sportu vyžaduje dosažení mistrovství specifickou 
kombinaci faktorů. To samé lze říci o fotografech, kteří 
zachycují sportovní dramata v jejich průběhu. Pro 
zprostředkování příběhu sportovce s celou jeho fyzickou 
a emoční intenzitou, jakou si zaslouží, potřebuje fotograf 
vybavení splňující ty nejpřísnější nároky. Aby však mohl trvale 
pořizovat snímky, které budou vzbuzovat pozornost redaktorů 
a publika po celém světě, musí jeho fotoaparát nabízet ještě 
něco navíc.

Nikon D4S je takový fotoaparát.

Spolu s vysokou rychlostí a výkonem, které jsou očekávanými 
vlastnostmi nové vlajkové lodi fotoaparátů Nikon, nabízí 
model D4S také rozsáhlejší funkční vybavení a větší 
všestrannost. Jednoduše řečeno: je schopen fotografovat 
libovolný objekt na libovolném místě a přitom věrně sledovat 
vaše tvůrčí záměry za pomoci neuvěřitelně přesného 
výchozího automatického zaostření a výkonného sledování 
objektu, a to i při velkých zvětšeních nebo náhlých změnách 
vzdálenosti objektu. Přímo z fotoaparátu tak získáte snímky 
JPEG vynikající kvality s novou úrovní prostorové hloubky, 
ostrosti a využitelnosti. Možnosti záznamu videosekvencí jsou 
výkonnější a všestrannější než doposud. K dispozici je nový 
režim 1 080/60p a neuvěřitelně ostrý režim nativního výřezu 
ve formátu 1 920 × 1 080 pixelů, jehož kvality lze posoudit 
pouze zhlédnutím výsledků.

Laťka byla znovu zdvižena. Bez ohledu na to, jestli 
fotografujete blízké nebo vzdálené objekty, fotoaparát D4S 
pořizuje snímky, které byly dříve nedosažitelné.  
S tímto přístrojem získáte i v extrémně obtížných snímacích 
podmínkách snímky, které půjdou na odbyt.

Všestranný profesionální výkon: nová úroveň možností



Všestranné režimy činnosti zaostřovacích polí pro měnící se 
potřeby profesionálů

Fotoaparát D4S dále posiluje špičkovou všestrannost svého zaostřovacího 
systému. Kromě čtyř časem ověřených režimů (jednotlivá zaostřovací pole, 
dynamická volba zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí  
a 3D sledování objektu) je nyní k dispozici pátý režim činnosti zaostřovacích 
polí. Nový režim skupinové volby zaostřovacích polí zaostřuje s vyšší 
jistotou požadovaný objekt současným využitím pěti zaostřovacích polí 
pracujících jako síť – oproti režimu dynamické volby zaostřovacích polí, který 
využívá jedno výchozí zaostřovací pole. To může být extrémně praktické 
při zaměřování nepředvídatelných objektů, které je obtížné zachytit – za 
současného vyloučení nežádoucího zaostření na pozadí. Fotografové nyní 
získají jistější pocit při vědomí, že malé, vzdálené a rychle se pohybující 
objekty lze zachytit rychleji, úspěšněji a s vyšší ostrostí.

Rychlá a strategická volba režimů činnosti zaostřovacích 
polí s využitím funkčních tlačítek zaostřování na 
superteleobjektivech NIKKOR

Dobrá strategie vás dovede k požadovaným snímkům. Většina fotografů 
sportu se silně spoléhá na režim dynamické volby zaostřovacích polí 
využívající devět polí, ale při sólových výstupech nebo představeních mohou 
být vhodnější jiné režimy činnosti zaostřovacích polí. Můžete upřednostnit 
jednotlivá zaostřovací pole pro přesné zaostření na oko sportovce, ale 
pokud se o chvilku déle začne ten samý objekt nepředvídatelně pohybovat, 

budete potřebovat režimy dynamické 
nebo skupinové volby zaostřovacích polí. 
Při použití fotoaparátu D4S pracují funkční 
tlačítka zaostřování na superteleobjektivu 
NIKKOR jako strategická rychlá volba 
některého z předem zaregistrovaných 
režimů činnosti zaostřovacích polí. Nyní 

můžete přepínat mezi dvěma 
nejčastěji používanými režimy, 
aniž byste spustili zrak 
z fotografovaného 
objektu. Režimy se 
přepnou jednoduchým 
stisknutím tlačítka a vrátí 
zpět uvolněním tlačítka.
Poznámka: Přepnutí na 
zaregistrovaný režim činnosti 
zaostřovacích polí není možné 
v případě výběru 3D sledování 
objektu na fotoaparátu během 
automatického zaostřování.

Síla automatického zaostřování při použití různých 
kombinací objektivů NIKKOR a telekonvertorů

Fotoaparát D4S obsahuje 51 zaostřovacích polí včetně 
15 křížových snímačů uprostřed obrazového pole a na 
profesionální úrovni detekuje kontrast ve vodorovném 
i svislém směru pro lepší výkonnost automatického 
zaostřování. Všech 51 zaostřovacích polí pracuje od 
světelnosti f/5,6 a nabízí maximální výkonnost v kombinaci 
se všemi objektivy AF-NIKKOR. Devět středních polí a tři 
pole vlevo a vpravo od těchto devíti polí navíc podporuje 
světelnosti nižší než f/5,6 a vyšší než f/8. Výsledek: bez-
problémové zaostřování při použití telekonvertorů 1,4× a 1,7×. 
A 11 zaostřovacích polí je kompatibilních i se světelností f/8, 
což dovoluje automatické zaostřování v případě kombinace  
2× telekonvertoru a superteleobjektivů NIKKOR.

Přesné výchozí zaostření a výkonné sledování 
objektu zlepšující možnosti profesionálů  
i v extrémních situacích

Očekávejte zcela novou úroveň výkonnosti automatického zaostřování –  
takovou, jaká vám umožní dosáhnout vašich estetických cílů a získat 
uznání redaktora. Společnost Nikon reagovala po vyslechnutí podnětů 
nespočetných profesionálních fotografů pracujících na tomto vskutku 
náročném poli zcela novým a inspirujícím systémem automatického 
zaostřování – se špičkovým zaostřovacím výkonem pro profesionály 
překonávající každodenně extrémní situace. Pokročilý AF modul  
Multi-CAM 3500FX s pečlivě překalibrovanými algoritmy automatického 
zaostřování se rychle zaměří přesně na požadované místo a zvolí 
vámi očekávaný postup – bez ohledu na to, jak blízko, daleko nebo 
přerušovaně se objekt objevuje ve scéně. Přesnou detekci můžete 
očekávat i u objektů v situacích s nízkým kontrastem. Detekované 
objekty zůstávají díky posíleným schopnostem systému sledování 
objektu trvale zaostřené. Představte si rychlobruslaře řítícího se směrem 
k vám: fotoaparát D4S vám umožní sledovat objekt s vyšší jistotou do 
té doby, než zaplní obrazové pole v esteticky působivější kompozici. 
Dny neustálého překotného fotografování „pro jistotu“ jsou pryč. Stejná 
úroveň vysoké výkonnosti automatického zaostřování se vztahuje 
na široké spektrum náročných podmínek, kterým dnešní sportovní 
fotografové musí čelit. A výkonnost sledování objektu zůstává vysoká i při 
krátkodobém zakrytí cílového objektu jiným objektem – například  

u fotbalu nebo ragby. S takto všestranným automatickým zaostřováním 
vám Nikon D4S pomůže získat více vítězných snímků v libovolné situaci.

Jednotlivá zaostřovací 
pole

Dynamická volba 
zaostřovacích polí (9 polí)

Dynamická volba 
zaostřovacích polí (21 polí)

Dynamická volba 
zaostřovacích polí (51 polí)

3D sledování objektu Automatická volba 
zaostřovacích polí

Skupinová volba 
zaostřovacích polí

Přesné zaostření můžete očekávat i u těch nejnepravidelnějších 
pohybů, například když se moderní gymnastka náhle rychle zakloní.   
© Dave Black

I minimální časový rámec postačuje fotoaparátu D4S k zachycení 
plavce, který se při motýlku vynořuje na zlomek sekundy.    
© Dave Black

Automatické zaostřování fotoaparátu D4S nikdy neoklamou ani 
situace, ve kterých dochází k neustálým změnám hlavních objektů.   
© Robert Beck

Přesné automatické zaostřování fotoaparátu D4S rychle zachytí jedoucího sjezdaře, který vletí 
vysokou rychlostí z nečekaného místa do záběru.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF)  
• Expozice: Režim [M], 1/2 500 s, f/7,1 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 2 000  
• Předvolba Picture Control: Standardní     © Robert Beck
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Zaostřovací pole 
kompatibilní se 
světelností f/8

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

Zaostřovací pole 
kompatibilní se 
světelností f/5,6

Pracují jako křížové snímače
Pracují jako řádkové snímače

Nedostižně přesné a všestranné  
automatické zaostřování

• Nové algoritmy pro další posílení přesnosti zachycení extrémně rychlých a nepravidelně se pohybujících objektů v malých i velkých 
vzdálenostech automatickým zaostřováním • Neochabující sledování objektu pro zachycení rychle se přibližujících nebo vzdalujících 
blízkých objektů a získání dynamických, profesionálních kompozic • Rychlá a strategická volba režimů činnosti zaostřovacích polí pomocí 

funkčních tlačítek zaostřování na superteleobjektivech NIKKOR pro optimální činnost AF systému ve většině situací
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Sledujte fotografovaný objekt s vyšší jistotou a získáte působivou kompozici bez nutnosti jakéhokoli výřezu.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/1 250 s, f/2,8 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO: ISO 4 000 • Předvolba Picture Control: Standardní     © Robert Beck

Jednotlivá zaostřovací pole

Dynamická volba 
zaostřovacích polí (9 polí)

Skupinová volba 
zaostřovacích polí

Funkční tlačítka zaostřování



 Působivá kvalita obrazu pro přímé publikování

Od mnoha dnešních profesionálních fotografů se očekávají vítězné 
snímky online pouhé sekundy po jejich pořízení. Abyste si získali 
a udrželi pozornost obrazového redaktora, potřebujete přímo ve 
fotoaparátu špičkovou kvalitu obrazu – jakmile pořídíte snímek, musí 
být připraven k publikování bez nutnosti postprodukce. Fotoaparát 
D4S je zkonstruován s přihlédnutím k tomuto konkrétnímu požadavku. 
Pouhé sekundy po stisknutí tlačítka spouště uvidí svět snímky se 
zcela novou úrovní ostrosti obrazu, bohaté tonality a prostorové 
hloubky. Odstíny pleti jsou teplejší, mají přirozenější vzhled a jsou 
prosté obraz degradujícího šumu při použití vysokých 

citlivostí ISO. Stejnou kvalitu obrazu můžete 
očekávat i při fotografování pod obtížnými 

světelnými zdroji, jaké se 
vyskytují například ve špatně 

osvětlených tělocvičnách 
a na nočních stadionech. 
Snímky na první pohled 
zaujmou a jejich 
ostrost snese libovolné 
podrobné zkoumání. 
Tyto své vítězné atributy 
si snímky zachovají i při 
tvorbě agresivních výřezů 

potřebných pro publikování v časopisech, novinách a na webových 
stránkách. Zachyťte tvář sportovce fotoaparátem D4S a poté si zblízka 
prohlédněte každý detail snímku. Pouze tehdy pochopíte, jaký respekt 
Nikon D4S vzbuzuje.

Zcela nová úroveň brilance díky bezkonkurenční redukci 
šumu

Fotoaparát D4S produkuje konzistentně ostré obrysy a čisté barvy 
v celém standardním rozsahu citlivostí ISO 100 až ISO 25 600 – 
díky náročnému a nekompromisnímu testování podle metodiky 
společnosti Nikon. Nikon trvale zlepšuje svou odbornost v oblasti 
redukce šumu. Výkonný systém zpracování obrazu EXPEED 4 využívá 
zcela nový algoritmus pro redukci šumu při použití vysokých citlivostí 
ISO a nabízí celkově vyšší ostrost a brilanci obrazu, aniž by docházelo 
k ovlivnění jemných struktur a jasových detailů. Kvalita obrazu je 
uchována i při nastavení úrovně redukce šumu na hodnotu „Vysoká“. 
Minimální úroveň šumu je zaručena i u rovinných objektů ve středu 
tonálního rozsahu. V kombinaci s mnoha vylepšeními fotoaparátu  
v oblasti zpracování snímků si vaše snímky uchovají hlubší odstíny  
a zdravější sytost barev, resp. získají celkově výraznější vzhled. Kvalita 
obrazu fotoaparátu D4S dosahuje i v oblasti profesionálního vybavení 
zcela nové úrovně. Přesvědčte se sami.   

Zdravé odstíny pleti s přesným vyvážením bílé barvy

Systém zpracování obrazu 
EXPEED 4 využívá nový, 
inteligentní algoritmus pro 
automatické vyvážení bílé barvy, 
který přesněji detekuje světelné 
zdroje prostřednictvím velmi 
detailní analýzy obrazu. To výrazně 
přispívá k zdravěji působícím, 
lépe nasyceným odstínům 
pleti u velkého rozmezí různých 

světelných zdrojů. Každou z volitelných možností vyvážení bílé 
barvy (včetně automatického vyvážení bílé barvy) lze pomocí ještě 
jemnějších kroků než doposud zkalibrovat pro dosažení kvalitnějšího 
barevného podání. Nová funkce bodového vyvážení bílé barvy 
fotoaparátu umožňuje navíc určit přímo na místě manuální vyvážení 
bílé barvy v režimu živého náhledu z dat získaných ve zvolené 
části obrazového pole. Pro dosažení úrovně přesnosti požadované 
profesionály si každá oblast zvolená pro získání dat uchovává svou 
velikost i při zvětšení obrazu v živém náhledu. Nejste-li spokojeni  
s výsledkem, jednoduše manuálně změňte oblast pro změření 
vyvážení bílé barvy a získání nové hodnoty bodového vyvážení bílé 
barvy. Měření můžete podle potřeby libovolně opakovat, aniž by 
bylo nutné se vracet na začátek postupu – další praktická výhoda pro 
získání efektivity oceňované profesionály.

Impozantní technologie v srdci vašich snímků

Každý vítězný snímek pořízený fotoaparátem D4S bylo možné získat 
díky impozantní čtveřici exkluzivních obrazových technologií Nikon. Nově 
zkonstruovaný obrazový snímač CMOS formátu FX nabízí 16,2 milionu 
pixelů a působivý rozsah citlivostí k působení světla: standardně ISO 100 
až 25 600 bez ovlivnění dynamického rozsahu. Rozsah citlivostí lze roz-
šířit na hodnoty ekvivalentní ISO 50 až 409 600. Perfektním doplňkem 
obrazového snímače těchto možností je řada objektivů NIKKOR. Každý  
z objektivů nabízí nedostižnou ostrost, brilanci a přesnost pro plné využití 
potenciálu obrazového snímače fotoaparátu D4S v obtížných světelných 
podmínkách. Výkonný systém zpracování obrazu EXPEED 4 přijímá  
14bitová data převedená A/D převodníkem z dat poskytnutých obrazo-
vým snímačem. Tato data jsou dále zpracovávána beze ztráty rychlosti  
v 16bitové formě pro uchování maximální bohatosti obrazové informace. 
Přístroj nabízí také inteligentní správu energie: na jedno nabití baterie lze 
pořídit 3 020*1, 3 (režim jednotlivých snímků) až 5 960*2, 3 snímků (režim 
sériového snímání). A nakonec je zde výjimečný systém Picture Control, 
který vytváří snímky ilustrující nejvyšší standardy společnosti Nikon,  
a rovněž umožňuje profesionálům definovat vzhled jejich snímků úpravou 
různých obrazových parametrů statických snímků i videosekvencí.
*1 Podle standardů CIPA.
*2 Na základě testů společnosti Nikon.
*3 Při použití karty XQD. 

Exkluzivní pokročilý systém detekce motivu Nikon

Profesionálové se mohou spolehnout na  
přesnost a synergii kritických prvků vybavení 
fotoaparátu D4S, jako je automatické zaostřování, 
automatické nastavení expozice, automatické 
vyvážení bílé barvy a i-TTL řízení záblesku. 
Pokročilý systém detekce motivu fotoaparátu 
D4S analyzuje s pomocí RGB snímače 91K  
(91 000 pixelů), který funguje rovněž jako přesný 

expozimetr, každou fotografovanou scénu na jas, kontrast, barvy, 
rozložení jasů a rovněž přítomnost lidských tváří. Následně využívá 
získané informace pro dosažení co nejlepší možné analýzy motivu –  
s vysokou přesností a pouhé milisekundy před otevřením závěrky –  
u každého pořizovaného snímku i během rychlého sériového snímání. 
Pokročilý systém detekce motivu pracuje tiše a nenápadně v pozadí 
a pomáhá dosahovat těch nejlepších možných snímků. Můžete tak 
očekávat výkonnější sledování objektu, perfektně zaostřené tváře 
osob, dobře vyvážené expozice se zachovanou kresbou ve světlech  
i věrnější vyvážení bílé barvy. Systém rovněž využívá informace  
z obrazového snímače pro přehrávání snímků zvětšených na tváře 
osob a pro automatické nastavení expozice a automatické zaostřování 
při fotografování a záznamu videosekvencí v režimu živého náhledu.

ISO 6 400

ISO 1 600 ISO 3 200

ISO 12 800

RGB snímač 91K

ISO 25 600

Přesné automatické vyvážení bílé barvy 
produkuje zdravé odstíny pleti.

Vítězná kvalita obrazu tam, kde rychlost 
znamená úspěšný obchod

• Působivá ostrost, věrné odstíny pleti a lepší prostorová hloubka u snímků JPEG přímo z fotoaparátu • Výkonný systém zpracování obrazu 
EXPEED 4 pro brilantní snímky s minimálním obrazovým šumem v rozmezí citlivostí ISO 100 až 25 600 • Všestranné automatické vyvážení bílé 

barvy a praktické bodové vyvážení bílé barvy pro rychlé dosažení přesného nastavení – nepostradatelné pro profesionály
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Soubory JPEG přímo z fotoaparátu si zachovávají i po agresivním oříznutí ostrost dostatečnou pro publikování.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II • Kvalita obrazu: JPEG Jemný • Expozice: Režim [M], 1/2 000 s, f/4,5 • Vyvážení bílé barvy: Zataženo • Citlivost ISO: ISO 320 • Předvolba Picture Control: Standardní    © Robert Beck

Původní kompozice výše zobrazeného snímku před provedením výřezu. 
© Robert Beck



Systém kreativního osvětlení Nikon: osvětlení studiové 
úrovně na téměř libovolném místě

S nedostižným systémem kreativního osvětlení Nikon (CLS) lze 
snadno překonat možnosti dostupného trvalého osvětlení. Přenosné 
blesky Nikon (volitelné) mohou změnit jakékoli místo ve vaše osobní 
studio a s využitím různých funkcí blesků systému CLS poskytovat 
snímkům větší prostorovou hloubku a dynamiku. Pokrokové 
bezdrátové osvětlení nabízí přesné dálkové ovládání blesků: ovládat 
lze až tři skupiny blesků bez omezení počtu blesků v každé skupině. 
Provoz systému je stejně intuitivní jako použití jediného blesku na 
fotoaparátu a využívá jednoduché, snadno pochopitelné rozhraní.  
A díky exkluzivnímu systému řízení záblesku Nikon i-TTL jsou výsledky 
zcela přesné. Fotoaparát D4S kromě toho nabízí možnost korekce 
expozice, která ovlivňuje pouze pozadí snímků. Na rozdíl od korekce 
expozice pro celý snímek, která mění expozici zábleskem i expozici 
pozadí trvalým světlem, umožňuje tato funkce fotografům zdůraznit  
v kompozici bez komplikovaných výpočtů požadovaný objekt. 

Funkce Active D-Lighting s použitím možnosti „Velmi vysoký 2“

Při práci s extrémně kontrastním 
osvětlením, jaké představuje například 
protisvětlo přesahující již tak široký 
dynamický rozsah fotoaparátu, 
poskytuje funkce Active D-Lighting 
přístroje D4S jedinečnou možnost 
zachování detailů ve světlech a stínech 
snímků. Funkce současně zachovává 
odpovídající kontrast snímku a přirozený fotografický vzhled. Výkonný 
systém zpracování obrazu EXPEED 4 dosahuje vysoké věrnosti 
barev a kratší doby zpracování dat – pracuje v reálném čase během 
fotografování. V podmínkách s nejtvrdším osvětlením vyzkoušejte 
možnosti „Velmi vysoký 1“ a „Velmi vysoký 2“. Funkce Active 
D-Lighting pracuje s jedinou expozicí a osvědčuje se v případech, kdy 
je nedílnou součástí snímku pohyb. 

HDR (vysoký dynamický rozsah)

V režimu HDR kombinuje fotoaparát D4S dva 
snímky pořízené rozdílnou expozicí (až o 3 EV) při 
jednom spuštění závěrky a vytváří jediný snímek 
s širším dynamickým rozsahem, než je standardní 
dynamický rozsah fotoaparátu. Lze přizpůsobit 
hladkost rozhraní, kde se spojují obě expozice. 
Režim je nejvhodnější pro snímky krajin, interiérů 
a snímky ve studiu, a poskytuje snímky se sytými 
barvami, bohatou tonalitou a minimálním šumem.
Poznámka: Doporučuje se použít stativ.

Předvolba nejdelšího času závěrky pro eliminaci rozmazání 
snímků při použití automatické regulace citlivosti ISO 

Při použití funkce automatické regulace 
citlivosti ISO upravuje fotoaparát 
automaticky citlivost ISO v případě, 
když nemůže dosáhnout správné 
expozice se zvolenou citlivostí. 
Nejvyšší citlivost lze nastavit v rozmezí 
hodnot ISO 200 až Hi 4. V expozičních 
režimech P a A lze vybrat nejdelší čas 
závěrky pro aktivaci automatické regulace citlivosti ISO v rozmezí  
1/4 000 až 30 s. Pokud se jas fotografovaného objektu neustále  
mění – například při rychlém pohybu mraků nebo při fotografování 
částečně zastíněného sportoviště – vyberte jako nejdelší čas závěrky 
krátký čas, abyste zamezili nežádoucímu rozmazání snímků.  
Při použití možnosti Automaticky pro nastavení nejdelšího času 
závěrky vybírá fotoaparát D4S čas závěrky, při kterém se aktivuje 
automatická regulace citlivosti ISO, na základě ohniskové vzdálenosti 
použitého objektivu – velmi praktická možnost při použití objektivů 
NIKKOR se zoomem. 

Čtyři volitelná obrazová pole

Kombinace fotoaparátu D4S a objektivů NIKKOR nabízí 
nepřekonatelnou všestrannost. Fotoaparát D4S poskytuje kromě 
formátu FX (36 × 23,9 mm) rovněž formáty 5 : 4 (29,9 × 23,9 mm), 
1,2× (29,9 × 19,9 mm) a DX (23,4 × 15,5 mm). Poslední dvě možnosti 
nabízejí zdánlivé prodloužení ohniskové vzdálenosti přibližně 1,2×  
a 1,5×, což může být extrémně praktické v případě, že chcete posílit 
účinek použití teleobjektivu se stávajícím objektivem.

Více tvůrčích možností pro profesionály – 
systém Nikon Picture Control

Fotoaparát D4S poskytuje výjimečnou kvalitu obrazu při každém 
z výchozích nastavení JPEG přímo ve fotoaparátu, ale jeho 
výhody tímto nekončí. Vynikající adaptabilita obrazových souborů 
fotoaparátu znamená, že profesionálové mohou snadno rozšířit 
svůj umělecký dopad využitím výhod originálního systému Picture 
Control společnosti Nikon. Jednoduše aplikujte zvolenou předvolbu 
Picture Control podle vlastních představ a užívejte si výrazné 
snímky. Lehkou úpravou nastavení posuvníků pro jednotlivé 
parametry dále vylepšíte vzhled snímků. Rovněž můžete vytvářet 
uživatelské předvolby Picture Control úpravou nastavení předvoleb 
s pomocí aplikace Picture Control Utility* v počítači. Systém 
Picture Control umožňuje plně prozkoumat fotografický potenciál 
každého snímku bez kompromisů s ohledem na integritu obrazu. 
*Software dostupný ze softwaru ViewNX 2 (dodávaný s fotoaparátem D4S) nebo  
Capture NX 2 (volitelný). 

Původní snímek byl pořízen 
s použitím předvolby Picture 
Control „Krajina“

Na objekt ani pozadí nebyla aplikována korekce 
expozice

Korekce expozice „Celý snímek“ (−2 EV)

Korekce expozice „Pouze pozadí“ (−2 EV)

Formát FX Formát 5 : 4 Formát 1,2× Formát DX

Více tvůrčích možností pro profesionály, vše 
pod vaší kontrolou

• Excelentní využitelnost souborů a systém Nikon Picture Control pro zachování integrity snímků při současném rozšíření tvůrčí svobody
• Systém kreativního osvětlení Nikon s možností korekce expozice „Pouze pozadí“ oddělené od korekce zábleskové expozice • Funkce Active 
D-Lighting pro zachování větší míry detailů ve světlech a stínech za tvrdého osvětlení pro dosažení přirozeně působících výsledků – nabízí pouze Nikon
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Velmi vysoký 1

Úpravou nastavení Picture Control můžete lehce nebo výrazně vylepšit vzhled svých snímků při zachování jejich fotografické integrity.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [S], 1/3 200 s, f/11 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO: ISO 3 200 • Předvolba Picture Control: Přepnuta na „Živé“  
a upravena při postprodukci     © George Karbus

S využitím čtyř dálkově ovládaných blesků Nikon SB-910, které byly bezdrátově ovládány řídicí jednotkou 
SU-800 nasazenou na fotoaparát D4S, bylo dosaženo automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 
1/2 500 s, f/6,3 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 2 • Citlivost ISO: ISO 160 • Předvolba Picture Control: Standardní 
© Dave Black

Vzhled původního snímku byl při postprodukci výrazně upraven 
změnou předvolby Picture Control na předvolbu „Živé“, s jednotlivými 
parametry doladěnými v aplikaci Picture Control Utility. Další vylepšení 
byla provedena za pomoci kontrolních bodů barev v softwaru Capture 
NX 2. Upravený snímek je vyobrazen v horní části této stránky.

Expoziční rozdíl: 3 EV, 
Vyhlazení: Normální

Vyfotografováno s předvolbou „Krajina“,  
u které byly doladěny jednotlivé parametry

Předvolba „Krajina“ vytváří působivější kontrast u portrétů

Dodejte svým snímkům optimální vzhled experimentováním  
s předvolbami Picture Control
Zkuste aplikovat předvolby Picture Control na neobvyklé objekty a objevte 
tak odlišný vzhled snímků nebo zcela nový fotografický styl.

Předvolba „Portrét” posiluje měkký, hladký vzhled krajinářských snímků

Vyfotografováno 
s předvolbou 
„Portrét“

Vyfotografováno 
s předvolbou 
„Krajina“

Vyfotografováno s předvolbou „Portrét“,  
u které byly doladěny jednotlivé parametry 

Vylepšená odezva na jediný blesk s i-TTL řízením 
záblesku

Fotoaparát D4S poskytuje díky další optimalizaci 
měřicích předzáblesků vylepšenou odezvu při 
pořizování zábleskových expozic v režimu i-TTL  
s využitím jednoho blesku. Fotoaparát rychle provádí 
i-TTL řízení záblesku pro získání optimálních výsledků 
beze ztráty kritických okamžiků: výhoda, kterou 
nejlépe oceníte při použití sériového snímání.



Strategická příprava před fotografováním pro efektivní výsledky

• Přizpůsobení funkcí automatického zaostřování pro jistější kontrolu
Funkce automatického zaostřování fotoaparátu D4S lze přizpůsobit tak, 
aby pozorněji sloužily mnoha potřebám profesionálů. Kromě možnosti 
ukládat samostatně vybraná zaostřovací pole pro fotografování na 
šířku a na výšku je nyní k dispozici rovněž možnost ukládat různé 
režimy činnosti zaostřovacích polí v závislosti na orientaci fotoaparátu. 
Po přizpůsobení předvoleného zaostřovacího pole se můžete vrátit k 
určenému zaostřovacímu poli jedním stisknutím tlačítka. Chcete-li se 
vyvarovat výběru nežádoucích kombinací zaostřovacích režimů  
a režimů činnosti zaostřovacích polí, umožní vám Nikon D4S přizpůso-
bit nastavení a mít k dispozici pouze požadované režimy.

• Barevné přizpůsobení monitoru LCD
Pečlivá příprava vede k lepším výsledkům. 
Monitor LCD fotoaparátu D4S byl pečlivě 
zkalibrován, aby ukazoval správné barvy. 
Kromě toho lze upravit vyvážení barev 
monitoru LCD podle vlastních představ. 

Vylepšená profesionální ovladatelnost a spolehlivost při 
fotografování

• Miniaturní změny tvaru těla, rozmístění tlačítek a struktur povrchů
Jakmile profesionálové uchopí Nikon D4S do svých rukou, ihned 
pocítí jeho vylepšenou ovladatelnost. Jemně doladěné obrysy gripu 
zaručují ještě bezpečnější držení fotoaparátu při fotografování na 
šířku i na výšku. Pro snazší vyhledání a jistější stisknutí byla lehce 
upravena poloha tlačítek AF-ON pro fotografování na šířku a na 
výšku. Pomocný volič je vytvořen z nového materiálu a provedení 
jeho povrchu zaručuje lepší ovladatelnost. Každý detail byl pečlivě 
posouzen a vystaven detailnímu zkoumání, aby se dosáhlo nejvyšší 
možné rychlosti a výkonnosti.

• Rychlejší zpracování snímků se systémem EXPEED 4 a formátem       
  RAW velikosti S
Fotoaparát D4S nabízí množství rychlých a účinných způsobů 
doručení kvalitních snímků redaktorovi nebo jinému publiku. Pokud 
je vaším cílem odesílání snímků JPEG bez postprodukčních úprav, 
můžete se spolehnout na systém EXPEED 4, který nabízí o 30 % 
rychlejší zpracování snímků při nedostižné úrovni kvality obrazu. 
Potřebujete-li postprodukční úpravy snímků i rychlost, fotoaparát D4S 
umožňuje fotografovat s využitím formátu RAW velikosti S* (12bitové, 
nekomprimované soubory), který má čtvrtinové rozlišení oproti formátu 
RAW velikosti L (12bitové, nekomprimované soubory; soubory RAW 
velikosti S mají přibližně poloviční velikost) při současném zachování 
ostrosti a úrovně šumu ekvivalentní souborům JPEG velikosti S.
*Některé retušovací funkce, jako je Zpracování snímků NEF (RAW) a Prolínání snímků, nelze použít

• Naprostá profesionální spolehlivost
U špičkového profesionálního vybavení nelze očekávat žádné 
kompromisy s ohledem na odolnost fotoaparátu. Fotoaparát D4S je –  
počínaje lehkým a odolným tělem z hořčíkové slitiny (utěsněným 
proti vnikání vlhkosti a prachu) a konče závěrkou testovanou na více 
než 400 000 pracovních cyklů v plně zkompletovaných přístrojích – 
připraven na široké rozmezí náročných nasazení a obsahuje dva sloty 
pro rychlé paměťové karty (jeden pro karty XQD a jeden pro karty CF) 
na pořizování jednoho vítězného snímku za druhým. Díky osvětleným 
tlačítkům pro snadné ovládání fotoaparátu můžete fotografovat i ve tmě. 
Jasný optický hledáček nabízí zobrazení přibližně 100 % obrazového 
pole. 

Rychlý přenos snímků téměř souběžně s jejich pořizováním

• Vestavěný konektor kabelové sítě LAN s podporou standardu 1000BASE-T
Profesionální pracovní postup je kompletní teprve po doručení snímků. 
Aby vám pomohl rychle dosáhnout vašich cílů, umožňuje fotoaparát 
D4S rychle přenášet data (rychlost přenosu snímků JPEG velikosti L je 
třikrát vyšší oproti modelu D4) prostřednictvím vestavěného konektoru 
kabelové sítě LAN (1000BASE-T), který odesílá redaktorovi snímky ve vámi 
upřednostňovaném formátu (JPEG, NEF [RAW] nebo TIFF) ve zlomcích 
sekund. Aby se ušetřila časově náročná práce připojování atributů ke 
každému snímku (např. informace o autorovi, tématu, místu, atd.), umožňuje 
fotoaparát D4S zaregistrovat data IPTC ještě před fotografováním.

• Volitelné bezdrátové síťové rozhraní WT-5A/B/C/D
Malé a lehké rozhraní WT-5A/B/C/D se připojuje k fotoaparátu D4S 
pro výkonný bezdrátový přenos dat. Je kompatibilní se standardem 
IEEE802.11n (1x1 HT40: max. 150 Mb/s) a se standardy IEEE802.11a/b/g 
pro vyšší přenosové rychlosti.

• Síťové schopnosti kabelových sítí LAN a rozhraní WT-5A/B/C/D
Při použití kabelové sítě LAN nebo bezdrátového síťového rozhraní WT-5A/B/
C/D můžete přenášet statické snímky a videosekvence uložené na paměťové 
kartě fotoaparátu včetně „právě pořízených“ statických snímků na server  
FPT nebo do počítače. K dispozici je rovněž dálkové ovládání fotoaparátu  
z počítače pomocí softwaru Camera Control 2 (volitelný) a přenos a ukládání 
statických snímků a videosekvencí do počítače. V režimu serveru HTTP si 
můžete prohlížet statické snímky na paměťové kartě ve fotoaparátu a pořizovat 
snímky dálkově z počítače nebo telefonu iPhone vybaveného internetovým 
prohlížečem. Nasazení rozhraní WT-5A/B/C/D na 
fotoaparát D4S nebo D4, který je zkonfigurovaný 
jako fotoaparát Master, umožní synchronizované 
spouštění až 
10 dálkově 
ovládaných 
fotoaparátů 
Remote D4S 
nebo D4, každý 
s nasazeným 
rozhraním WT-5.

Nový mechanismus náhonu zrcadla pro lepší 
viditelnost obrazu v hledáčku během sledování 
objektů při použití rychlého sériového snímání

Inspirující kvalita obrazu fotoaparátu D4S a výkonnost jeho 
automatického zaostřování mohou dosáhnout svého 
plného potenciálu pouze v případě, že fotograf dobře vidí 
fotografovaný objekt. Přístroj D4S proto zachová jasné 
zobrazení objektu i při fotografování rychlých, nepravidelně 
se pohybujících objektů s využitím rychlého sériového 
snímání, a umožňuje tyto hbité objekty lépe sledovat. 
Pro dosažení tohoto cíle se využívá nově zkonstruovaný 
mechanismus náhonu zrcadla Nikon se zdvojeným 
vyvažováním hlavního zrcadla, které účinně absorbuje silové rázy 
způsobované zrcadlem. Využity jsou rovněž speciální dorazové kolíčky 
na obou stranách pomocného zrcátka, které rychle a přesně zastaví 
jeho pohyb. Obojí přispívá k vyšší přesnosti sledování objektu během 
rychlého sériového snímání frekvencí 11 obr./s při použití nepřetržitého 
zaostřování a automatického nastavení expozice, kdy je obraz v hledáčku 

stabilnější, doba ztmavení hledáčku minimalizovaná a brilantní zobrazení 
zachované trvale až do pořízení 200 snímků JPEG*. Vybraná zaostřovací 
pole navíc zůstávají trvale osvětlená a nedochází tak k blikání v hledáčku 
při každém spuštění závěrky během rychlého sériového snímání. To 
pomáhá fotografům soustředit se na sledování rychlých a nepravidelně 
se pohybujících objektů.
*Při použití 32GB paměťové karty XQD Sony S-series QD-S32E. 

Fotoaparát ve vodorovné orientaci

Dorazové kolíčky 
pomocného zrcátka

Fotoaparát otočen 
o 90° po směru 
hodinových ručiček

Fotoaparát otočen 
o 90° proti směru 
hodinových ručiček

Pro každou orientaci fotoaparátu lze vybrat jiné zaostřovací pole.

Minimální doba ztmavení hledáčku zlepšuje spolu s trvale 
osvětlenými zaostřovacími poli vizuální soustředění během 
rychlého sériového snímání. 
© Dave Black

Špičkový pracovní postup bez kompromisů
• Jasné zobrazení objektu s minimálním rozmazáním obrazu vlivem pohybu zrcadla pro lepší výsledky sledování objektu  

při použití rychlého sériového snímání
• Široké rozmezí praktických možností přizpůsobení fotoaparátu pro zvládnutí různých potřeb profesionálů

• Vestavěný konektor kabelové sítě LAN (1000BASE-T) pro rychlý přenos dat
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Jasný obraz v hledáčku během rychlého sériového snímání umožňuje lépe sledovat libovolný objekt.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II  • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/1 600 s, f/4,5 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 2 • Citlivost ISO: ISO 3 200 • Předvolba Picture Control: Standardní     © Dave Black

Fotoaparát D4S umožňuje fotografovat frekvencí 11 obr./s při plné výkonnosti automatického zaostřování a řízení 
expozice, a zachovává si vysokou rychlost při použití libovolné clony. 
© Dave Black

Vysoká rychlost pracovního postupu vás posune na vrchol současných možností

Vyvažovací segmenty 
mechanismu náhonu 

zrcadla



Možnost indexování během záznamu 
pro účinnou editaci
Funkce indexování umožňuje označovat 
během filmování důležité snímky, což šetří 
cenný čas. Posléze snadno naleznete během 
úprav stopáže ve fotoaparátu klíčová místa. 
Indexy se zobrazují společně s indikátorem 
průběhu a lze je snadno vizuálně kontrolovat. 

Nekomprimovaný výstup HDMI ve 
formátu 1 920 × 1 080/60p na externí 
záznamové zařízení
Pro dosažení nejvyšší možné kvality 
videosekvencí umožňuje fotoaparát D4S 
přímý výstup nekomprimovaných souborů 
prostřednictvím rozhraní HDMI. Výstup 
lze pro dosažení účinného pracovního 

postupu editace upravovat s pomocí formátu ProRes*. Novinkou u foto-
aparátu D4S je možnost zaznamenávat videosekvence ve fotoaparátu 
(komprimované ve formátu H.264/MPEG-4 AVC) během současného 
výstupu nekomprimovaných souborů. Při použití volitelného kabelu HDMI 
HC-E1 a dodávané spony kabelu HDMI můžete očekávat rovněž stabilní 
provoz bez náhodného uvolnění kabelu. Spona kabelu také zamezuje 
poškození konektoru pro kabel.
*ProRes je kodek společnosti Apple Inc. a je registrovanou ochrannou známkou firmy.

Plynulejší expoziční přechody během 
časosběrného a intervalového snímání
Tvorba působivých časosběrných video-
sekvencí je s fotoaparátem D4S snazší než 
doposud. U časosběrných videosekvencí 
scén, ve kterých dochází k plynulým změnám 
jasu (například za úsvitu nebo soumraku), 
mohou i malé rozdíly expozice mezi 
jednotlivými snímky způsobovat unavující 
blikání obrazu. Fotoaparát D4S inteligentně 
měří změny expozice a produkuje nepřekona-
telně plynulé přechody. Scény tohoto typu 
bylo dříve obtížné zachytit, ale nyní můžete 

spolehlivě využívat 
automatickou expozici 
pro profesionální 
časosběrné 
videosekvence a inter- 

valové snímání. Maximální počet dostupných expozic v režimu 
intervalového snímání je 9 999, zatímco model D4 nabízel pouze 999. 

Motorické nastavení clony pro plynulé ovládání clony během 
záznamu na externí zařízení HDMI
Funkce motorického nastavení clony* umožňuje jemně doladit nastavení 
clony v režimu živého náhledu pro videosekvence namísto otáčení 
pomocného příkazového voliče tlačítkem kontroly hloubky ostrosti  
a funkčním tlačítkem, kterým můžete tuto funkci přiřadit prostřednictvím 
menu uživatelských funkcí. Motorické nastavení clony je kompatibilní se 
záznamem na externí zařízení prostřednictvím HDMI. 
*K dispozici v expozičních režimech A a M.

Automatická regulace citlivosti ISO  
při pevném nastavení času závěrky  
a clony
Představte si, že snímáte dlouhou sekvenci 
začínající v tmavé chodbě a končící na jasném 
venkovním prostranství. Fotoaparát D4S 
umožňuje zachovat manuální expoziční režim 

pro ovládání času závěrky a nastavení clony, zatímco přístroj automaticky 
určuje citlivost pro dosažení správné expozice. Nejvyšší citlivost lze 
nastavovat v rozmezí hodnot ISO 400 až Hi 4. U zakázek s dramatickými 
změnami osvětlení to může představovat velmi praktický nástroj.

Ovládání zvuku na úrovni Hi-Fi před 
zahájením záznamu a v jeho průběhu 
pomocí stereofonních sluchátek  
a indikace úrovně zvuku
Fotoaparát D4S je konstruován tak, 
aby umožňoval brilantní záznam zvuku 
prostřednictvím vestavěného konektoru pro 

externí stereofonní mikrofon. Stačí jen nasadit kompaktní stereofonní mikrofon 
ME-1 (volitelný) a zaznamenat vysoce kvalitní zvuk s výrazně potlačenými 
mechanickými zvuky fotoaparátu. Konektor pro externí sluchátka umožňuje 
účinně a izolovaně monitorovat a ovládat záznam zvuku. Indikace úrovně 
zvukového záznamu nabízí vizuální kontrolu úrovně zvuku a citlivost mikrofonu 
lze přesně nastavovat ve 20 volitelných krocích. K dispozici jsou rovněž možnosti 
„Široký rozsah frekvencí” (pro záznam hudebních představení nebo okolního 
pouličního hluku) a „Rozsah pro lidský hlas“ (pro záznam lidských hlasů). Při 
záznamu zvuku pomocí vestavěného mikrofonu lze použít redukci hluku větru.

Možnost změny funkce tlačítka 
spouště na spuštění/ukončení 
záznamu videosekvence 
Uživatelské funkce fotoaparátu D4S 
umožňují přizpůsobit tlačítko spouště 
pro funkci spuštění/ukončení záznamu 
videosekvence. To znamená, že můžete 

pořizovat videosekvence na dálku, a to buď s využitím kabelové spouště 
nebo bezdrátového dálkového ovládání WR-1. Systém pracuje i při umístění 
fotoaparátu na vzdálené nebo špatně přístupné místo, jako je dálkově 
ovládaný vrtulník pro leteckou fotografii.

Full HD videosekvence 1 080/60p s plně 
manuálním nastavením a širokým standardním 
rozsahem citlivostí ISO 200 až 25 600

Profesionální zakázky zřídka kdy probíhají v ideálních podmínkách bez  
ohledu na to, jestli jde o pořizování statických snímků, videoprodukci nebo 
obojí. Fotoreportéři pořizující videosekvence se často potřebují rychle 
přemisťovat, proto je pro ně důležité minimum vybavení a jeho snesitelná 
hmotnost. Fotoaparát D4S se svým odolným tělem poskytuje v takovýchto 
podmínkách spolehlivě vynikající videosekvence ve studiové kvalitě, navíc 
s možností použití formátu Full HD 1 080/60p. Díky optimalizovanému 
zpracování snímků produkuje fotoaparát videosekvence s vynikající ostrostí  
a prostorovou hloubkou – a včetně jemných detailů prostých moaré  
a zubatých obrysů. Široký standardní rozsah citlivostí ISO – 200 až 25 600 – 
rovněž pomáhá profesionálům dosáhnout požadovaných výsledků za 
pomoci samotného fotoaparátu D4S, bez nutnosti cestování s neforemným 
doplňkovým osvětlením. Při práci za extrémně nízké hladiny osvětlení lze 
zvýšit citlivost ISO až na hodnotu ekvivalentní ISO 409 600. Podle svých 
záměrů můžete volit snímací frekvence mezi hodnotami 60p, 50p, 30p, 25p 
a 24p. Snímací frekvence 60p je ideální pro získání plynulých záběrů pohybu.

Výkonný systém EXPEED 4 pro jemné expozice, 
bohaté barevné odstíny a minimum šumu

Kromě pořizování plynulých videosekvencí zvládá Nikon D4S 
rovněž plynulé expoziční přechody. Změní-li se výrazně expozice 
scény – například při filmování za svítání nebo při panorámování 
z jedné světelné hladiny do jiné – pracuje obrazový snímač 
fotoaparátu D4S společně se systémem EXPEED 4 na přirozeně 
působících přechodech mezi jasnými a tmavými scénami  
a současně poskytuje bohaté barevné odstíny, ostré obrysy  
a minimální úroveň šumu i při vysokých hodnotách ISO.

Full HD videosekvence s více formáty obrazu a neuvěřitelně 
ostrým režimem nativního výřezu 1 920 × 1 080

Profesionálové musí cestovat nalehko, ale potřebují rovněž množství 
tvůrčích možností. Při práci v oblasti multimédií může být více vizuálních 
možností pro vaši stopáž klíčem k úspěchu, ale může také znamenat 
transport množství doplňkového vybavení. Design fotoaparátu D4S 
čelí tomuto problému a v zásadě slouží jako tři přístroje v jednom. 
Volitelná obrazová pole fotoaparátu umožňují využívat tři různé oblasti 
obrazového snímače: formát založený na formátu FX, formát založený 
na formátu DX a formát s nativním výřezem 1 920 × 1 080. Zatímco 
formát založený na formátu FX nabízí menší hloubku ostrosti a nižší 
úroveň šumu, formát založený na formátu DX a nativní výřez 1 920 × 
1 080 nabízí větší hloubku ostrosti a další zdánlivé prodloužení 
ohniskové vzdálenosti použitého objektivu – 1,5× u formátu DX a 2,7× 
u výřezu 1 920 × 1 080. Pro dosažení výjimečně ostrých videosekvencí 
využívá formát s nativním výřezem 1 920 × 1 080 přesně 1 920 ×  
1 080 pixelů obrazového snímače pro dosažení formátu Full HD 1 080p. 

Výsledkem je působivá 
ostrost obrazu. Pouhou 
změnou režimu tak mohou 
objektivy NIKKOR včetně 
objektivů DX NIKKOR 
zdvojnásobit a ztrojnásobit 
svou využitelnost, což může 
být výraznou pomůckou  
v případech, kdy je transport 
dalších objektivů obtížný 
nebo nemožný.

Profesionální ovladatelnost

Pokročilé všestranné videosekvence,  
vynikající multimédia

• Full HD videosekvence 1 080/60p se systémem EXPEED 4 produkují bohaté odstíny s jemnými přechody a minimálním šumem v rozmezí 
citlivostí ISO 200 až 25 600 • Režim nativního výřezu 1 920 × 1 080 nabízí vynikající ostrost obrazu, který není nutné převzorkovávat na 
jinou velikost, společně se zdánlivým přibližně 2,7násobným prodloužením ohniskové vzdálenosti • Plynulé expoziční přechody při použití 

časosběrného a intervalového snímání u motivů s plynule se měnícím jasem
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Fotoaparát D4S se svou vysokou výkonností 
ISO umožňuje každému kameramanovi 
rychlé přemisťování s minimem vybavení.

Obrazový snímač fotoaparátu D4S a systém 
EXPEED 4 zaručují plynulé expoziční 
přechody u videosekvencí zachycujících 
tmavá a jasná prostředí, což doposud 
nebylo možné.

Výše uvedený obrázek zobrazuje tři možná obrazová pole (s poměrem stran 16 : 9) 
z plného formátu FX při fotografování pomocí hledáčku nebo živého náhledu. 

     Spona kabelu HDMI

Formát založený na formátu FX 

Formát založený na formátu DX 

Formát s nativním výřezem  
1 920 × 1 080

Full HD videosekvence 1 080/60p kombinované s vysokou citlivostí ISO se vyznačují plynulými pohyby a minimem obrazového šumu.



AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
Širokoúhlý objektiv s vysokou světelností, vynikající ostrostí 
obrazu, příznivou reprodukcí neostrých míst (bokeh) a obra- 
zovým úhlem 84°. Ideální objektiv pro fotografování 
nočních krajin nebo špatně osvětlených interiérů z ruky. 
Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat pomáhají snadno 
dosáhnout brilantních snímků s minimem reflexů a závoje. 

AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
Tento vysoce oceňovaný širokoúhlý objektiv se zoomem je 
dobrým příkladem povahy objektivů NIKKOR a poskytuje 
ostrý obraz až do krajů obrazového pole. Antireflexní  
vrstvy Nano Crystal Coat a asférické optické členy PGM  
s velkým průměrem zaručují výjimečnou kvalitu obrazu i při 
fotografování v protisvětle. Základní objektiv pro každou 
situaci, které může čelit profesionální fotograf.

AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
Tento superteleobjektiv se zoomem si zachovává 
minimální hmotnost a je ideální pro zakázky vyžadující 
superteleobjektiv s působivou kvalitou obrazu. Antireflexní 
vrstvy Nano Crystal Coat a redukce vibrací (VR) s účinkem 
ekvivalentním použití až o 3 EV kratšího času závěrky* 
přispívají k ostřejším snímkům i v náročných podmínkách. 

AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
Superteleobjektiv s neuvěřitelnou ostrostí obrazu, 
krásnou reprodukcí neostrých míst (bokeh), vysokou 
světelností f/2,8, redukcí vibrací (max. 3 EV*) a anti-
reflexními vrstvami Nano Crystal Coat. Lehké  
a odolné tělo objektivu z hořčíkové slitiny zaručuje 
vynikající spolehlivost.

AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G 
Širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností, 
působivou kvalitou obrazu, přirozenou reprodukcí neostrých 
míst (bokeh) a výraznou korekcí komy i při plně otevřené 
cloně. Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat účinně 
potlačují výskyt reflexů a závoje v tvrdém osvětlení. Ideální 
objektiv pro přírodu, krajiny a hvězdnou oblohu.

AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED 
Tento základní objektiv se zoomem dosahuje přirozené 
reprodukce obrazu a vynikající ostrosti v celém rozsahu 
ohniskových vzdáleností při vysoké světelnosti f/2,8. 
Objektiv je oceňován pro vysokou kvalitu obrazu  
a spolehlivost. Objektiv nabízí vynikající všestrannost  
pro široké rozmezí objektů. 

AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
Superteleobjektiv poskytující křišťálově brilantní snímky, 
vybavený optickými skly ED a Super ED pro redukci 
barevné vady a antireflexními vrstvami Nano Crystal Coat 
pro minimalizaci reflexů a závoje. Díky systému redukce 
vibrací (max. 3 EV*) a vysoké světelnosti f/2 umožňuje 
fotografování z ruky. 

AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
Výkonný superteleobjektiv s vynikající kvalitou obrazu. 
Lehká a odolná konstrukce objektivu nabízí redukci 
vibrací (max. 3 EV*), antireflexní vrstvy Nano Crystal 
Coat a poskytuje maximální jistotu při práci v terénu. 
Ideální objektiv pro motorové sporty, venkovní sporty  
a zvířata v přírodě. 

AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G
Světelný základní objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností, 
vysokým rozlišením, vynikající plynulou reprodukcí neostrých 
míst obrazu a výraznou prostorovou hloubkou. Při fotografo-
vání nočních krajin objektiv reprodukuje bodové zdroje světla 
jako body, a to i na krajích obrazového pole při plně otevřené 
cloně. Výjimečná reprodukce neostrých míst obrazu činí 
objektiv ještě atraktivnějším v oblasti portrétní fotografie 
nebo fotografie zátiší. 

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
Teleobjektiv se zoomem vybavený působivým systémem 
redukce vibrací (VR) s účinností až 3,5 EV*, který nabízí 
rozsáhlé příležitosti pro fotografování z ruky. Objektiv 
se vyznačuje krásnou reprodukcí neostrých míst obrazu 
(bokeh) od nekonečna až po nejkratší zaostřitelnou 
vzdálenost 1,4 m, zatímco antireflexní vrstvy Nano 
Crystal Coat minimalizují výskyt reflexů a závoje.

AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
Teleobjektiv s vysokou světelností, který je osvědčenou 
součástí vybavení profesionálních fotografů a umožňuje díky 
systému redukce vibrací (max. 3 EV*) fotografování z ruky. 
Antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat potlačují výskyt reflexů  
a závoje a pomáhají při tvorbě neuvěřitelně ostrých a brilantních 
snímků. Ideální objektiv pro fotografování akčních sportů. 

AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR
Nejdelší ze všech objektivů NIKKOR si zachovává velmi lehké 
tělo a díky použití fluoritových optických členů, optických 
členů ze skel ED a antireflexních vrstev Nano Crystal Coat ve 
své konstrukci umožňuje dosahovat neuvěřitelně brilantních 
snímků superteleobjektivem. Funkce redukce vibrací nabízí 
účinek ekvivalentní použití až o 4,5 EV* kratšího času 
závěrky. Elektromagnetické ovládání clony zaručuje stabilní 
clonové hodnoty i při použití objektivu v kombinaci s určeným 
telekonvertorem 1,25× (dodávaný s objektivem), který 
prodlužuje ohniskovou vzdálenost objektivu na 1 000 mm.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF)  
• Expozice: Režim [M], 1/8 s, f/18 • Vyvážení bílé barvy: Barevná teplota (3 030K) • Citlivost ISO: Lo 1  
• Předvolba Picture Control: Standardní     © Dave Black

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice:  
Režim [M], 1/640 s, f/1,8 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 2 • Citlivost ISO: ISO 400  
• Předvolba Picture Control: Standardní     © Dave Black

Objektivy NIKKOR: silný prvek vítězných 
snímků a videosekvencí

• Výjimečná ostrost obrazu od středu až do krajů obrazového pole
• Vysoké rozlišení reprodukující bodové zdroje světla jako body

• Plynulé přechody od ostrých k neostrým místům obrazu pro příznivý vzhled a prostorový účinek snímků (bokeh)
• Brilantní obraz bez reflexů a závoje v obtížném osvětlení
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Objektivy NIKKOR: mistrovská optika pro 
digitální jednooké zrcadlovky Nikon

Profesionální fotografové jednomyslně oceňují výjimečný optický 
výkon objektivů NIKKOR bez ohledu na to, jestli fotografují přístroji 
Nikon či nikoli. Objektivy NIKKOR plně podporují profesionální kvalitu 
a výkonnost nejnovější vlajkové lodi fotoaparátů Nikon a představují 
jasnou výhodu pro fotografování se systémem Nikon. S pokračujícím 
úsilím profesionálů o dosažení vyšší kvality obrazu konstruktéři 
společnosti Nikon neúnavně vylepšují optické technologie firmy 
tak, aby získali ty nejlepší možné snímky. Během pokračujícího 
vylepšování objektivů NIKKOR si tyto objektivy stále zachovávají 
nadčasové standardy společnosti Nikon pro výrobu objektivů: 
bodové zdroje světla reprodukované jako body, vysoké rozlišení až 
do krajů obrazového pole, přirozenou reprodukci neostrých míst 
obrazu společně s prostorovou hloubkou a potlačený výskyt reflexů 
a závoje. Objektivy NIKKOR jsou konstruovány na základě přísných 
kritérií společnosti Nikon pro výrobu objektivů a splňují nároky 
profesionálních fotografů v oblasti videosekvencí a statických snímků. 
Tato úroveň optické výkonnosti nebyla dosažena žádným jiným 
výrobcem objektivů. Objektivy NIKKOR jsou uznávané profesionály  
v oblasti fotografie i videa a jsou velmi ceněné v celém fotografickém 
průmyslu. Neuvěřitelná rozmanitost dostupných objektivů NIKKOR 
poskytuje nepřekonatelné pole možností výběru nejvhodnějšího 
objektivu pro použití v oblasti fotografie i videa, takže máte možnost 
dosáhnout té nejvyšší kvality obrazu v libovolné situaci. *Podle standardu CIPA. Této hodnoty se dosáhne při nasazení objektivů na digitální jednooké zrcadlovky formátu FX a nastavení nejdelší ohniskové 

vzdálenosti objektivů.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor RAW (NEF) • Expozice: Režim [M], 1/2 500 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO: ISO 500 • Předvolba Picture Control: Standardní     © Dave Black



Služba NPS (Nikon Professional Services): Záruka 
nepřerušené činnosti profesionálních fotografů
NPS je asistenční služba společnosti Nikon pro profesionální 
fotografy využívající při své práci vybavení Nikon. Služba 
NPS se specializovanou individuální péčí věnuje pozornost 
specifickým požadavkům jednotlivých profesionálních fotografů 
a poskytuje praktická řešení veškerých technických nebo 
logistických problémů, kterým mohou čelit. NPS je zde bez 
ohledu na to, jestli potřebujete opravu, údržbu vybavení nebo 
vyčištění obrazového snímače. Pokud oprava zabere čas a na 
obzoru je zakázka, služba NPS je připravena pronajmout vám 
vybavení, abyste mohli pokračovat ve fotografování a dodržet 
termín. Velké sportovní a kulturní události představují často 
pro profesionální fotografy stěžejní okamžiky v jejich kariéře. 
Proto společnost Nikon provozuje u všech důležitých světových 
událostí servisní místo, aby zajistila fotografům využívajícím 
výrobky Nikon vše potřebné pro vítězné snímky. Nikon je firma 
žijící obrazem, takže NPS není k dispozici pouze pro fotografy, 
ale rovněž pro kameramany a videoprodukce.

Bezdrátová dálková ovládání (volitelná)

Bezdrátová dálková ovládání WR-1 a WR-R10/WR-T10 
využívají rádiové frekvenční pásmo 2,4 GHz a umožňují 
dálkové ovládání fotoaparátů na velké vzdálenosti. Dálkové 
ovládání WR-1 rovněž rozšiřuje možná fotografická 
nasazení prostřednictvím různých možností dálkového 
ovládání. Zařízení WR-1 mohou vzájemně komunikovat 
na vzdálenost až 120 m.* K dispozici je patnáct 
komunikačních kanálů. Při nasazení dálkového ovládání 
WR-1 na několik fotoaparátů lze provádět současné 
spouštění závěrek u více přístrojů, nebo lze spouštět závěrky 
těchto přístrojů synchronně s fotoaparátem Master, na kterém je rovněž 
nasazené dálkové ovládání WR-1. Také lze dálkově ovládat každou 
skupinu fotoaparátů samostatně, nebo lze využívat intervalové snímání.
*Přibližný dosah při výšce cca 1,2 m; mění se v závislosti na klimatických podmínkách  
a přítomnosti či nepřítomnosti překážek. 

Jednotka GPS GP-1A (volitelná)

Volitelná jednotka GPS GP-1A umožňuje ukládat informace o zeměpisné 
šířce, zeměpisné délce, nadmořské výšce a čase UTC (univerzální čas) 
ve formě dat Exif do veškerých snímků pořízených fotoaparátem D4S. 
Takovéto snímky lze zobrazit na pracovní ploše GeoTag softwaru  
ViewNX 2 (dodávaný). Informace lze využít rovněž při použití služby 
Nikon pro online sdílení a ukládání snímků NIKON IMAGE SPACE,  
stejně jako dalších komerčně dostupných služeb pro online sdílení 
snímků nebo digitálního mapového softwaru.

Příslušenství / Přehled systému / Popis částí přístroje

WR-1

Přehled systému
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BLESKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  

A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SOUVISEJÍCÍ  
S POČÍTAČEM

MIKROFON

SLUCHÁTKA

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

Blesk SB-910 

Blesk SB-700 

Blesk SB-300 

Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800

Sada makroblesků Close-up Speedlight Commander Kit R1C1

Infračervené 
dálkové ovládání 
ML-3

Kabelová spoušť 
MC-36A

Kabelová spoušť 
MC-30A

Kabelová spoušť 
MC-22A

Prodlužovací kabel 
MC-21A

Propojovací kabel 
MC-23A

Převodní kabel  
MC-25/25A

Jednotka GPS  
GP-1A

Převodní kabel  
GPS MC-35

Kabelová spoušť MC-36A

Kabelová spoušť MC-30A

Kabelová spoušť MC-22A

Infračervené dálkové ovládání ML-3

Propojovací kabel MC-23A

Převodní kabel MC-25/25A

Adaptér  
WR-A10

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-R10

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-T10

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-1

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-T10

Bezdrátové dálkové 
ovládání WR-1

Příslušenství  
s dvoukolíkovým 
konektorem

Sluchátka**

Zařízení GPS**

Televizor** Spona kabelu 
HDMI*

Videorekordér se 
vstupem HDMI**

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

Okulár hledáčku  
DK-17*

Okulárové korekční  
čočky DK-17C  

(−3, −2, 0, +1, +2 m-1)

Gumová očnice  
DK-19

Okulárový  
adaptér DK-18

Hledáčková 
lupa DG-2

Zvětšující okulár  
DK-17M

Úhlový hledáček 
DR-5

Okulár s úpravou  
proti zamlžování  

DK-17A 

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet 
CompactFlash**
Čtečka paměťových karet XQD**

Paměťové karty 
CompactFlash**
Paměťové karty XQD**

Počítač**

Tiskárna**

Software Capture NX 2

Software Camera  
Control Pro 2

Software ViewNX 2*

Síťový zdroj  
EH-6b 

Dobíjecí  
lithium-iontová baterie EN-EL18a*

Konektor  
pro  
připojení 
síťového zdroje 
EP-6

Stereofonní mikrofon ME-1

Bezdrátové síťové 
rozhraní  
WT-4A/B/C/D/E

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

Komunikační 
jednotka UT-1 Dobíjecí lithium-

iontová baterie 
EN-EL3e

Síťový zdroj 
EH-6b

Kabel USB UC-E15*

Spona kabelu USB*

* Dodávané příslušenství   ** Nejedná se o produkty společnosti Nikon  

Kabel LAN**

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15

Konektor pro připojení 
síťového zdroje EP-5B Síťový zdroj EH-5b

Nabíječka baterií 
MH-26a*

Vysoce výkonný  
Battery Pack SD-9 

Blesk  
SB-910

Blesk  
SB-700

Blesk  
SB-300

TTL kabel  
SC-28/29

Kabelová spoušť MC-DC2
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Pomocný příkazový volič

Tlačítko Pv

Zrcadlo

Páčka propojení expozimetru

Mikrofon (pro videosekvence)

Kontrolka samospouště

Synchronizační konektor pro připojení blesku 
(pod krytkou)

Desetikolíkový konektor dálkového ovládání 
(pod krytkou)

Montážní značka objektivu

Tlačítko aretace bajonetu

Tlačítko režimů automatického zaostřování

Volič zaostřovacích režimů

Tlačítko Fn (na výšku)

Tlačítko spouště pro fotografování na výšku

Aretace tlačítka spouště pro fotografování 
na výšku

Pomocný příkazový volič pro fotografování 
na výšku

Tlačítko Fn

Stativový závit

Indikace v hledáčku

Horní kontrolní panel

Zadní kontrolní panel

Popis částí přístroje
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Tlačítko přehrávání

Tlačítko mazání /  
tlačítko formátování paměťových karet

Páčka uzávěrky okuláru hledáčku

Okulár hledáčku

Monitor

Tlačítko AF-ON

Hlavní příkazový volič

Očko pro upevnění popruhu

Pomocný volič

Multifunkční volič

Krytka slotu pro paměťovou kartu

Snímač okolního jasu pro automatickou  
regulaci jasu monitoru

Aretace volby zaostřovacích polí

Tlačítko aretace krytky slotu pro paměťovou 
kartu (pod krytkou)

Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

Tlačítko AF-ON pro fotografování na výšku

Hlavní příkazový volič (na výšku) / reproduktor

Zadní kontrolní panel

Tlačítko citlivosti ISO / tlačítko automatické 
regulace citlivosti ISO / tlačítko pro  
dvoutlačítkový reset

Tlačítko kvality obrazu / tlačítko velikosti obrazu

Tlačítko vyvážení bílé barvy /  
tlačítko pro dvoutlačítkový reset

Tlačítko mikrofonu

Tlačítko živého náhledu

Volič režimů živého náhledu

Mikrofon (pro zvukové poznámky)

Multifunkční volič (na výšku)

Tlačítko menu

Tlačítko ochrany snímků / tlačítko předvoleb 
Picture Control / tlačítko nápovědy

Tlačítko zvětšení výřezu snímku

Tlačítko náhledů / tlačítko zmenšení výřezu 
snímku

Tlačítko OK

Tlačítko obrazovky provozních informací

Tlačítko aretace voliče snímacích režimů

Tlačítko bracketingu

Tlačítko volby expozičních režimů / tlačítko 
formátování paměťových karet

Tlačítko záznamu videosekvence

Hlavní vypínač

Tlačítko spouště

Tlačítko korekce expozice

Tlačítko zábleskových režimů /  
tlačítko korekce zábleskové expozice

Tlačítko režimů měření expozice

Volič snímacích režimů

Sáňky pro upevnění příslušenství  
(pro volitelné blesky)

Značka obrazové roviny

Volič dioptrické korekce hledáčku

Horní kontrolní panel

Konektor pro připojení periferií

Konektor pro sluchátka

Konektor Ethernet

Konektor USB

Konektor pro připojení externího mikrofonu

Konektor HDMI typu C

Aretace krytky prostoru pro baterii

Prostor pro baterii (pod krytkou)
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Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D4S
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  16,2 milionu
Obrazový snímač  Snímač CMOS o rozměrech 36 × 23,9 mm (formát Nikon FX) 
Celkový počet pixelů   16,2 milionu
Systém redukce prachu  Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje 

volitelný software Capture NX 2)
Velikost obrazu (v pixelech)  • Formát FX (36 × 24): 4 928 × 3 280 (L), 3 696 × 2 456 (M), 2 464 × 1 640 (S) • 1,2× (30 × 20):  

4 096 × 2 720 (L), 3 072 × 2 040 (M), 2 048 × 1 360 (S) • Formát DX (24 × 16): 3 200 × 2 128 (L),  
2 400 × 1 592 (M), 1 600 × 1 064 (S) • 5 : 4 (30 × 24): 4 096 × 3 280 (L), 3 072 × 2 456 (M),  
2 048 × 1 640 (S) • Snímky ve formátu FX pořízené v živém náhledu pro videosekvence (16 : 9): 
4 928 × 2 768 (L), 3 696 × 2 072 (M), 2 464 × 1 384 (S) • Snímky ve formátu DX pořízené v živém 
náhledu pro videosekvence (16 : 9): 3 200 × 1 792 (L), 2 400 × 1 344 (M), 1 600 × 896 (S) 
• Snímky ve formátu FX pořízené v živém náhledu pro videosekvence (3 : 2): 4 928 × 3 280 (L), 
3 696 × 2 456 (M), 2 464 × 1 640 (S) • Snímky ve formátu DX pořízené v živém náhledu pro 
videosekvence (3 : 2): 3 200 × 2 128 (L), 2 400 × 1 592 (M), 1 600 × 1 064 (S) 
Snímky pořízené při aktivním obrazovém poli DX (24 × 16) 1,5× mají formát založený na tomto formátu; 
všechny ostatní snímky mají formát založený na formátu FX

Formát souborů  • NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezeztrátově komprimované, komprimované nebo nekomprimo-
vané; volitelná malá velikost souborů (pouze 12bitové nekomprimované soubory) • TIFF (RGB)  
• JPEG: standardní algoritmus JPEG s volitelnou 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 a Krajina 
s možností modifikace parametrů u vybraných předvoleb Picture Control; možnost uložení 
uživatelských předvoleb Picture Control

Paměťová média  Paměťové karty XQD a CompactFlash Type I (s podporou UDMA)
Dva sloty pro paměťovou Oba sloty lze použít jako hlavní nebo záložní slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému  
kartu  ukládání snímků ve formátech NEF (RAW) a 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 % vertikálně • 1,2× (30 × 20): cca 97 % 

obrazu horizontálně a 97 % vertikálně • DX (24 × 16): cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % 
vertikálně • 5 : 4 (30 × 24): cca 97 % obrazu horizontálně a 100 % vertikálně

Zvětšení  Cca 0,7× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m-1)
Předsunutí výstupní pupily  18 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku) 
okuláru  
Dioptrická korekce  −3 až +1 m-1

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

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

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

použití obrazového pole DX (24 × 16) 1,5×), AI-P NIKKOR a objektivy AI bez CPU (pouze 
expoziční režimy A a M); objektivy IX-NIKKOR, objektivy pro F3AF a objektivy bez systému 
AI nelze použít: při použití objektivů se světelností f/5,6 nebo vyšší je k dispozici elektronický 
dálkoměr (11 zaostřovacích polí podporuje elektronický dálkoměr rovněž v kombinaci s 
objektivy se světelností f/8 nebo vyšší)

Závěrka  Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Časy závěrky  1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV, bulb (B), time (T), X250
Synchronizační čas pro  X = 1/250 s; synchronizace s časy závěrky 1/250 s a delšími 
práci s bleskem  
Snímací režimy  S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání),  

Q (tichá expozice), E (samospoušť), MUP (předsklopení zrcadla)
Snímací frekvence  Max. cca 10 obr./s (CL), resp. cca 10 až 11 obr./s (CH)
Samospoušť  2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 snímků v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
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 a zadání dat objektivu 
uživatelem • Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je soustředěno 
do kruhové plošky o průměru 12 mm uprostřed obrazového pole; průměr této plošky lze změnit 
na 8, 15 nebo 20 mm, resp. lze měřit integrálně celé obrazové pole (při použití objektivů bez 
CPU má tato ploška fixní průměr 12 mm) • Bodové měření: měří kruhovou plošku o průměru 
4 mm (cca 1,5 % obrazového pole) v místě vybraného zaostřovacího pole (při použití objektivů 
bez CPU – uprostřed obrazového pole)

Pracovní rozsah • Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: −1 až +20 EV  
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C) • Bodové měření: 2 až 20 EV
Propojení expozimetru  Kombinované CPU a AI
Expoziční režimy  Programová automatika (P) s flexibilním programem; clonová automatika (S); časová  

automatika (A); manuální expoziční režim (M)
Korekce expozice  −5 až +5 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
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 středu pomocného voliče
Citlivost ISO  ISO 100 až 25 600 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 0,7  
(doporučený expoziční index)  nebo 1 EV (ekvivalent ISO 50) pod ISO 100, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 nebo 4 EV   
 (ekvivalent ISO 409 600) nad ISO 25 600; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting  Volitelná nastavení automaticky, velmi vysoký +2/+1, 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  Pokrokový AF modul Nikon Multi-CAM 3500FX s TTL fázovou detekcí, možností jemného doladění 

zaostření a 51 zaostřovacími poli (včetně 15 křížových snímačů; 11 snímačů podporuje světelnost f/8)
Pracovní rozsah  −2 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostřovací režimy  • Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C); 

automatická aktivace prediktivního zaostřování v závislosti na stavu fotografovaného objektu  
• Manuální zaostřování (M): lze použít elektronický dálkoměr

Zaostřovací pole  Lze volit z 51 nebo 11 zaostřovacích polí
Režimy činnosti  Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9-, 21- nebo 51 zaostřovacích polí, 3D sledování 
zaostřovacích polí  objektu, skupinová volba zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí
Blokování zaostření  Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny  

(jednorázové zaostření) nebo stisknutím středu pomocného voliče

Řízení záblesku  TTL: i-TTL řízení záblesku pomocí RGB snímače 91K (91 000 pixelů) v kombinaci s blesky  
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 a SB-300; i-TTL vyvažovaný vyjasňovací 
záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky při použití měření expozice Matrix a integrálního 
měření se zdůrazněným středem, standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky při 
použití bodového měření

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; podpora 
automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku

Korekce zábleskové expozice  −3 až +1 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 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    Svítí po plném nabití volitelného blesku; bliká po vyzáření záblesku na plný výkon 
k záblesku  
Sáňky pro upevnění  Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty 
příslušenství  a aretací
Systém kreativního osvětlení  V kombinaci s blesky SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700 jako blesky Master, s blesky SB-600  
Nikon (CLS) a SB-R200 jako blesky Remote a s řídicí jednotkou SU-800 je podporováno pokrokové bezdrá- 
 tové osvětlení; se všemi blesky systému CLS kromě modelů SB-400 a SB-300 je pod-  
 porována automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku a modelovací osvětlení; se   
 všemi blesky systému CLS je podporován přenos hodnoty barevné teploty záblesku  
 a blokování zábleskové expozice
Synchronizační konektor  Standardní synchronizační konektor ISO 519 s aretačním závitem
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, bodové měření vyvážení bílé 
barvy v režimu živého náhledu), výběr barevné teploty (2 500 K až 10 000 K); vše s možností 
jemného vyvážení

Bracketing vyvážení bílé barvy  2 až 9 snímků v krocích po 1, 2 nebo 3
Režimy živého náhledu  Živý náhled pro statické snímky (s režimy tichého nebo bezhlučného fotografování), živý 

náhled pro videosekvence
Zaostřovací režimy v režimu  • Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F) 
živého náhledu  • Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti  Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole, 
zaostřovacích polí sledování objektu
Automatické zaostřování  Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití režimu 

Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření automaticky)
Měření expozice v režimu  TTL měření expozice pomocí obrazového snímače 
videosekvencí   
Velikost obrazu (v pixelech)   • 1 920 × 1 080; 60p (progresivní), 50p, 30p, 25p, 24p • 1 920 × 1 080, výřez; 30p, 25p, 24p  
a snímací frekvence • 1 280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 

Přesné snímací frekvence pro režimy 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25  
a 23,976 obr./s; všechny volitelné možnosti podporují vysokou H a normální kvalitu obrazu

Formát souborů  MOV
Komprese videa  Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Formát záznamu zvuku  Lineární PCM
Zařízení pro záznam zvuku  Vestavěný monofonní nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
Citlivost ISO  • Expoziční režimy P, S a A: pro automatickou regulaci citlivosti ISO je nastavitelný horní limit 

v rozmezí ISO 400 až Hi 4 • Expoziční režim M: k dispozici je automatická regulace citlivosti 
ISO (ISO 200 až Hi 4) s volitelným horním limitem (ISO 400 až Hi 4); manuální nastavení 
citlivosti ISO (ISO 200 až 25 600 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV) včetně dalších nastavitelných 
možností, které jsou ekvivalentní hodnotám o 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 nebo 4 EV (ekvivalent  
ISO 409 600) nad hodnotou ISO 25 600

Max. délka videosekvence  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") monitor TFT LCD s cca 921 000 pixely (VGA), pozorovacím úhlem cca 170°, 

 zobrazením cca 100 % obrazového pole, manuální regulací jasu a automatickou regulací jasu  
s využitím snímače okolního jasu

Přehrávání  Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků), zvětšení výřezu snímku, přehrávání video-
sekvencí, prezentace snímků a videosekvencí, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů, 
zobrazení informací o snímku, zobrazení dat o poloze, automatické otáčení snímků, záznam  
a přehrávání zvukových poznámek, vkládání a zobrazování informací IPTC

Rozhraní USB  Hi-Speed USB
Výstup HDMI  Konektor HDMI typu C
Zvukový vstup  Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Zvukový výstup  Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Desetikolíkový konektor  Lze použít k připojení volitelného dálkového ovládání a volitelného bezdrátového dálkového 
dálkového ovládání  ovládání WR-R10 (vyžaduje adaptér WR-A10) nebo WR-1. Dále umožňuje připojení jednotky  
 GPS GP-1/GP-1A a dalších zařízení GPS kompatibilních se standardy NMEA0183 verze 2.01  
 nebo 3.01 (vyžaduje volitelný převodní kabel GPS MC-35 a propojovací kabel s 9kolíkovým  
 konektorem typu D-sub)
Ethernet  Konektor RJ-45 • Standardy: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 

802.3 (10BASE-T) • Datové toky: 10/100/1 000 Mb/s s automatickou detekcí (maximální logické 
datové toky podle standardu IEEE; skutečné hodnoty mohou být odlišné)  
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Konektor pro připojení periferií  Pro bezdrátové síťové rozhraní WT-5A/B/C/D 
Podporované jazyky  Arabština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, 

francouzština, němčina, indonéština, italština, japonština, korejština, norština, polština, 
portugalština (portugalská a brazilská), rumunština, ruština, španělština, švédština, thajština, 
turečtina, ukrajinština

Baterie  Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18a 
Síťový zdroj  Síťový zdroj EH-6b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-6 (dostupný samostatně)
Stativový závit  1/4" (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)  Cca 160 × 156,5 × 90,5 mm
Hmotnost  Cca 1 350 g včetně baterie a paměťové karty XQD, ale bez krytky těla a krytky sáněk pro 

upevnění příslušenství; cca 1 180 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky  Teplota: 0 až 40 °C; vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
Dodávané příslušenství   Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18a, nabíječka baterií MH-26a, kabel USB UC-E15, 
(může se lišit v závislosti na  popruh fotoaparátu AN-DC11, krytka těla BF-1B, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-2, 
zemi  nebo regionu prodeje)  okulár DK-17, krytka prostoru pro baterii BL-6, krytka UF-2 konektoru pro kabel se stereofon-

ním konektorem typu mini jack, spona USB kabelu, spona kabelu HDMI, disk CD-ROM se  
softwarem ViewNX 2 

• XQD je ochranná známka společnosti SONY Corporation. • iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc., 
registrovaná v USA a dalších zemích. • PictBridge je ochranná známka. • CompactFlash™ je registrovaná ochranná 
známka společnosti SanDisk Corporation. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované 
ochranné známky, resp. ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC. • Názvy výrobků a značek jsou ochranné 
známky, resp. registrované ochranné známky příslušných vlastníků. • Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech LCD znázorněné v této brožuře jsou simulované. 


