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■ Obrazový snímač CMOS formátu Nikon DX s 24,1 milionů efektivních 
pixelů a vysokým datovým tokem 

■ Konstrukce obrazového snímače bez antialiasingového filtru pro 
výjimečně vysokou úroveň detailů

■ Výkonný systém zpracování obrazu EXPEED 3 
■ AF systém s hustě rozmístěnými 51 zaostřovacími poli, 15 křížovými 

snímači a kompatibilitou se světelností f/8
■ Výřez 1,3× z formátu DX umožňující přiblížit se ke vzdáleným 

objektům za současného pokrytí téměř celého obrazového pole  
51 zaostřovacími poli

■ Rychlé sériové snímání s frekvencí cca 7 obr./s (v režimu výřezu 1,3× 
z formátu DX při použití souborů JPEG/12bitových souborů NEF 
[RAW])

■ Optický hledáček se skleněným hranolem a zobrazením cca 100 % 
obrazového pole

■ 8cm/3,2“ monitor LCD s cca 1 229 000 pixely a strukturou RGBW 
■ Funkce D-Movie Full HD s více formáty obrazu a dvěma obrazovými 

poli založenými na formátu DX a na výřezu 1,3× z formátu DX
■ Bodové vyvážení bílé barvy umožňující změření vybrané části 

obrazového pole v režimu živého náhledu
■ Kompaktní a lehké tělo z hořčíkové slitiny opatřené kvalitním 

utěsněním proti prachu a klimatickým vlivům 
■ Vysoce přesná závěrka testovaná na více než 150 000 pracovních 

cyklů
■ Tlačítko P pro rychlý přístup k často používaným funkcím 
■ Dva sloty pro karty SD s podporou standardu SDXC UHS-I

VÝKON A RYCHLOST 
NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ
Využijte výhod formátu Nikon DX, který nabízí vyšší mobilitu celého fotografického systému včetně  
objektivů. Kompaktní a lehký fotoaparát D7100 se vyznačuje špičkovým výkonem a všestrannými  
inovativními funkcemi. 
Potěšte se působivou úrovní detailů realizovanou kombinací objektivů NIKKOR, výkonného  
obrazového snímače CMOS bez antialiasingového filtru a systému zpracování obrazu EXPEED 3.  
Získáte hbitost formátu Nikon DX, výkon potřebný pro přiblížení k libovolnému fotografovanému  
objektu a schopnost reprodukce jemných detailů. 
Fotoaparát D7100 je připraven doprovázet vás všude tam, kam vás zavede vaše inspirace – bez  
jakýchkoli omezení.
Váš lov výjimečných snímků začíná právě zde.



AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED   Kvalita obrazu: 12bitový soubor NEF (RAW) • Expoziční režim: Režim [S], 1/2 000 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1 • Citlivost ISO:   ISO 200 • Předvolba Picture Control: Standardní  ©Robert Bösch



AF-S NIKKOR 500  mm f/4G ED VR   • Kvalita obrazu: 12bitový soubor NEF (RAW) • Expoziční režim: Režim [M], 1/500 s, f/11 • Vyvážení bílé barvy: Přímé   sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní  ©Koji Nakano



Optický hledáček v profesionální kvalitě  
pro komfortní pozorování  

Optický hledáček vybavený 
skleněným pentagonálním 
hranolem zobrazuje cca 100 % 
obrazového pole při zvětšení cca 
0,94×* a nabízí komfortní obraz, který uspokojí  
i požadavky profesionálů. K vynikající viditelnosti 
všech údajů v hledáčku přispívá rovněž nový 
organický EL zobrazovač pod obrazovým polem. 
*Objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m-1. 

Výrazně lepší viditelnost obrazu na denním 
světle využitím konstrukce RGBW – nově 
vyvinutý velký monitor LCD

Nový 8cm/3,2“ monitor LCD s vysokým rozlišením 
(cca 1 229 000 pixelů) a širokým pozorovacím 
úhlem nabízí díky konstrukci RGBW zlepšený jas 
obrazu. V kombinaci s integrovanou konstrukcí 
zobrazovače a krycího skla bez vzduchové mezery* 
je tak k dispozici obraz s výrazně lepší viditelností  
i za vysokého okolního jasu. Rozsah reproduko-
vaných barev dosahuje úrovně ekvivalentní 
fotoaparátům D4 a série D800. Brilantní a krásný 
obraz zvyšuje komfort v režimu živého náhledu, 
při záznamu videosekvencí a při kontrole snímků. 
Přehrávané snímky lze až 38× zvětšit (snímky 
velikosti Velký (L) ve formátu DX [24 × 16]) pro 
možnost rychlé a přesné kontroly zaostření.  
Monitor využívá tvrzené krycí sklo pro ochranu  
před poškrábáním a nárazy. 

*Konstrukce ekvivalentní fotoaparátům D4, série D800  
a D600.

51AF
POLÍ

OPTIMÁLNÍ 
VÝKON PRO 
ZACHYCENÍ 
VŠECH OBJEKTŮ

1,3 × 
Z FORMÁTU DX

VÝŘEZ 

V tomto režimu se můžete přiblížit ke vzdále  ným 
objektům i při použití relativně kompaktních  
a lehkých teleobjektivů se zoomem.  
51 zaostřovacích polí pokrývá v režimu výřezu 
1,3× z formátu DX téměř celé obrazové pole 
a představuje tak excelentní výkon pro účinné 
zaostření pohyblivých objektů, jejichž pozice  
v obrazovém poli se náhodně mění. Výřez 
1,3× z formátu DX poskytuje velikost obrazu 
cca 15,4 milionů pixelů a nabízí tak dostatečně 
vysoký počet pixelů pro všeobecné použití  
a získání snímků s vysokým rozlišením.  

Fotoaparát D7100 využívá rychlý a přesný 
sekvenční řídicí mechanismus pro nezávislý 
náhon zrcadla a clony. Jeho kombinace  
s rychlým obrazovým snímačem CMOS  
a rychlejším systémem zpracování obrazu 
EXPEED 3 umožňuje fotoaparátu využívat 
sériové snímání s frekvencí max. cca  
7 obr./s*1, 2 až do pořízení 100 snímků v jedné 
sérii*3. Zpoždění závěrky je cca 0,052 s*2. 
Výjimečně vysoká rychlost fotoaparátu 
zaručuje komfortní fotografování pohyblivých 
objektů. 

Nově vyvinutý pokročilý AF modul Multi-
CAM 3500DX s 51 hustě rozmístěnými 
zaostřovacími poli poskytuje výjimečný výkon. 
Nejpoužívanější střední část obrazového pole 
pokrývá patnáct křížových snímačů. AF systém 
pracuje již od −2 EV (ISO 100, 20 ºC), což je 
úroveň jasu ekvivalentní objektu osvětlenému 
svitem měsíce. Fotoaparát využívá stejný 
zaostřovací algoritmus jako přístroj D4 a nabízí 
rychlejší počáteční zaostření. Radikálně se 
zvýšila rychlost potřebná pro účinné zachycení 
rozhodujících okamžiků. 

Střední zaostřovací pole je kompatibilní se 
světelností f/8 a vyšší. Díky tomu je zaručeno 
spolehlivé automatické zaostření při světelnosti 
f/8, například při použití 2× telekonvertoru 
a teleobjektivu NIKKOR se světelností f/4. 
Můžete tak fotografovat teleobjektivy s auto-
matickým zaostřováním, aniž byste museli 
používat rozměrné vybavení.

Fotoaparát D7100 nabízí režim výřezu 1,3×  
z formátu DX, který umožňuje přesně zaostřo-
vat na vzdálené objekty pomocí výkonného 
systému automatického zaostřování  
a současně zachytit rozhodující okamžiky 
pomocí rychlého sériového snímání s frekvencí 
až 7 obr./s*1. Obrazový úhel u formátu 
DX odpovídá objektivům s cca 1,5× delší 
ohniskovou vzdáleností*2. Při použití výřezu 

1,3× z formátu DX odpovídá 
obrazový úhel objektivům s cca 
1,3× delší ohniskovou vzdáleností*2 
na formátu DX; výsledný obrazový 
úhel odpovídá objektivům s cca 2× 
delší ohniskovou vzdáleností*2.  

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR + AF-S telekonvertor TC-20E III (nejvyšší efektivní světelnost: f/8)
• Kvalita obrazu: 14bitový soubor NEF (RAW) • Expoziční režim: Režim [A], 1/25 s, f/11 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1  
• Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Standardní ©Moose Peterson

Rychlé sériové snímání s frekvencí až  
7 obr./s*1, 2 a rychlé reakce fotoaparátu 
pro spolehlivé zachycení všech důležitých 
okamžiků

Výřez 1,3× z formátu DXFormát DX

AF systém pracující i při efektivní 
světelnosti f/8 

AF systém s 51 hustě rozmístěnými 
zaostřovacími poli ve všech stěžejních 
částech obrazového pole

Výřez 1,3× z formátu DX pro přiblížení  
ke vzdáleným objektům a využití snímací 
frekvence až 7 obr./s*1

Fotografováno v režimu výřezu 1,3× z formátu DX, s využitím 
objektivu 500 mm (obrazový úhel: ekvivalentní ohniskové 
vzdálenosti 1 000 mm*)
* V porovnání s objektivy na kinofilmových fotoaparátech. 

• Objektiv: AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR • Kvalita 
obrazu: 12bitový soubor NEF (RAW) • Expoziční režim: 
Režim [M], 1/1 000 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy: Přímé 
sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 200 • Předvolba Picture 
Control: Standardní  ©Koji Nakano

*1 Při použití výřezu 1,3× z formátu DX v kombinaci se soubory 
JPEG/12bitovými soubory NEF (RAW). Max. cca 6 obr./s v režimu 
DX při stejné kvalitě obrazu.
*2 Podle směrnic CIPA.
*3 Při nastavení formátu obrazu JPEG Normální a velikosti obrazu 
Velký (L). Je-li vybrán formát obrazu JPEG Jemný a velikost 
obrazu Velký (L), lze pořídit ve formátu DX max. 33 snímků a ve 
formátu výřezu 1,3× z formátu DX max. 73 snímků.

*1 Při použití souborů JPEG/12bitových souborů NEF (RAW).
*2 V porovnání s objektivy na kinofilmových fotoaparátech.

• Široká nabídka režimů činnosti zaostřovacích 
polí pro přizpůsobení fotografovanému objektu: 
jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 
zaostřovacích polí (s možností použití 9, 21 
nebo 51 zaostřovacích polí), 3D sledování 
objektu a automatická volba zaostřovacích polí  

• Systém detekce motivu pro přesnou 
automatickou kontrolu za pomoci  
2 016pixelového RGB snímače měření expozice

Další funkce zvyšující výkon  

Konstrukce RGBW s vyšším jasem dosaženým za pomoci 
vyššího počtu bílých bodů

Rychlé sériové snímání s frekvencí cca 7 obr./s (obrazové pole: výřez 1,3× z formátu DX)8 9

Informační displej v hledáčku využívající organický EL 
zobrazovač (vyznačený červeně)

Konstrukce RGB Konstrukce RGBW

1,3x

R RG GB B W



AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR   • Kvalita obrazu: 14bitový soubor NEF (RAW) • Expoziční režim: Režim [A], 1/320 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 1  • Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Krajina  ©Robert Bösch



Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR • Kvalita obrazu: 14bitový soubor NEF (RAW) • Expoziční režim: Režim [M], 1/180 s,  
f/8 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 100 • Předvolba Picture Control: Krajina  ©Koji Nakano

Fotoaparát D7100 obsahuje obrazový snímač 
CMOS formátu Nikon DX s 24,1 milionů 
efektivních pixelů a vysokým datovým 
tokem. Obrazový snímač je konstruován bez 
antialiasingového filtru, aby bylo možné plně 
využít rozlišovací schopnost vysokého počtu 
pixelů a ostrost objektivů NIKKOR na snímcích  
s výjimečnou úrovní detailů. Snímky si 
zachovávají špičkové rozlišení i v případě  
oříznutí nebo zvětšení. 

Exkluzivní systém zpracování 
obrazu Nikon EXPEED 3 
provádí několik operací 
současně vysokou rychlostí  
a přitom zachovává vynikající 
přesnost a maximálně využívá potenciál 
24,1 milionů pixelů pro statické snímky a video-
sekvence. Výsledkem je vynikající barevné 
podání, bohatá tonální gradace a vysoká kvalita 
obrazu při použití vysokých citlivostí ISO. 

Výjimečně vysoká úroveň detailů 
s obrazovým snímačem bez 
antialiasingového filtru 

Vysoce výkonný systém zpracování  
obrazu EXPEED 3 

Fotoaparát D7100 nově nabízí funkci bodového 
vyvážení bílé barvy, která umožňuje snadno 
manuálně změřit vyvážení bílé barvy výběrem 
zvolené oblasti obrazového pole v režimu živého 
náhledu. To znamená, že lze účinně změřit 
vyvážení bílé barvy zvoleného místa objektu 
nebo jeho části v režimu živého náhledu. Terčík 
bodového vyvážení bílé barvy pro manuální 
nastavení lze přesouvat v rámci obrazového 
pole pomocí multifunkčního voliče. Tím se 
odstraňuje nutnost použití šedé karty a rychle 
se získávají data i ze vzdálených objektů, aniž 
by došlo ke zmeškání rozhodujících okamžiků. 
Bodové vyvážení bílé barvy lze provádět i při 
nasazeném superteleobjektivu. To je praktické 
při fotografování v budovách nebo na stadionech, 
kde se vzájemně mísí různé typy osvětlení. 

Standardní rozsah citlivostí ISO fotoaparátu 
D7100 zahrnuje rozmezí ISO 100 až 6 400  
a lze jej dále rozšířit až na hodnotu ekvivalentní 
ISO 25 600 (Hi 2). Kvalitní funkce redukce 
šumu navíc účinně potlačuje šum při vysokých 
citlivostech ISO; potlačení šumu probíhá  
i u málo kontrastních objektů, jako jsou vlasy 
nebo stébla trávy, při současném maximálním 
uchování sytosti barev a rozlišení. Redukce 
šumu je optimalizována rovněž 
pro videosekvence. Je ideální 
za nízké hladiny osvětlení  
a poskytuje ostré a brilantní 
výsledky.

Rozsah citlivostí ISO rozšiřitelný na 
hodnotu ekvivalentní ISO 25 600

Snímek pořízený  
s nastavením ISO 6 400

• Funkce Active D-Lighting zaručuje vynikající 
kvalitu obrazu zachováním detailů ve světlech 
a stínech při současném udržení středního 
kontrastu a přirozené reprodukci jasů  
i v případě vysoce kontrastních motivů

• Funkce HDR (vysoký dynamický rozsah) 
pořizuje při každém stisknutí tlačítka spouště 
dva snímky s různou expozicí a tyto snímky 
automaticky zkombinuje pro získání jediného 
snímku s větším dynamickým rozsahem

• Systém Picture Control nabízí šest volitelných 
předvoleb pro jemné doladění barevného 
podání a tonality snímků a videosekvencí: 
Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, 
Portrét a Krajina

• Vysoké ostrosti obrazu až do krajů se 
dosahuje korekcí barevné vady velikosti/
automatickou korekcí zkreslení

• Šestnáct motivových programů umožňuje 
fotoaparátu automaticky vybrat nejlepší 
nastavení pro fotografovaný motiv: 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 a Jídlo 

Různé technologie inspirující tvořivost 

Obrazovka nastavení bodového vyvážení bílé barvy 
(      Terčík bodového vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení)

Bodové vyvážení bílé barvy pro možnost 
měření vyvážení bílé barvy v režimu  
živého náhledu

REPRODUKCE 
EXTRÉMNĚ 
JEMNÝCH 
DETAILŮ
S VÝJIMEČNOU 
BRILANCÍ

24,1 
MILIONŮ PIXELŮ

Bez  
ANTIALIASIN-
GOVÉHO FILTRU

Active D-Lighting: Vypnuto  Active D-Lighting: Velmi 
vysoký

HDR: Velmi vysoký

HDR: Vypnuto HDR: Normální

Předvolba Picture Control: 
Portrét

Předvolba Picture Control: 
Krajina

Snímek pořízený s nastavením Hi 2  
(ekvivalent ISO 25 600)
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Aplikací speciálních efektů jednoduchou změnou 
nastavení fotoaparátu můžete produkovat snímky 
a videosekvence, které budou optimálně odrážet 
vaše tvůrčí záměry. Výsledky použití efektů se 
zobrazují v reálném čase na monitoru LCD, proto 
lze nastavovat jednotlivé efekty za současné 
kontroly vzhledu výstupu. 

Vzhledem k vybavení fotoaparátu D7100 
minikonektorem HDMI (Typ C) je dostupné 
současné zobrazení videosekvencí na monitoru 
LCD fotoaparátu a externím monitoru*. Během 
záznamu videosekvence nebo v režimu živého 
náhledu pro videosekvence si můžete zvolit, aby 
se informace o nastavení přístroje zobrazované 
na monitoru LCD nezobrazovaly na vybavení 
připojeném pomocí HDMI. To je praktické pro 
pozorování celého obrazového pole, pokud 
chcete současně během snímání kontrolovat 
obraz na velkém monitoru připojeném pomocí 
HDMI. Nekomprimovaná data živého náhledu 
pro videosekvence lze rovněž zaznamenávat 
na externí paměťová zařízení (videorekordéry 
se vstupem HDMI). To umožní profesionálním 
fotografům upravovat nekomprimované, vysoce 
kvalitní videosekvence na připojeném vybavení. 

Editaci videosekvencí lze provádět pomocí 
jednoduchých operací na fotoaparátu, bez 
použití počítače. Při ořezávání nepotřebných 
scén lze výběrem jednotlivých snímků 
přesně nastavit okamžik zahájení a ukončení 
videosekvence. Rovněž lze vybrat snímek, 
který se uloží jako statický snímek JPEG. 

1 080/
 60i

Obrazové pole videosekvencí 
založené na formátu DX

Obrazové pole videosekvencí založené na výřezu 
1,3× z formátu DX

INTIMNĚJŠÍ 
ZACHYCENÍ 
OBJEKTŮ 
NA FULL HD 
VIDEOSEKVENCÍCH

Díky optimálnímu zpracování dat z obrazového 
snímače bez antialiasingového filtru pomocí 
systému EXPEED 3 produkuje fotoaparát  
D7100 Full HD videosekvence s vysokou úrovní 
detailů a potlačeným moaré a zubatými obrysy. 
Můžete vytvářet překrásně neostrá pozadí 
dosažitelná pouze pomocí digitální jednooké 
zrcadlovky a různé kinematografické efekty  
za pomoci široké nabídky objektivů NIKKOR. 
Fotoaparát D7100 podporuje formát obrazu  
1 920 × 1 080; 30p. Pro plynulé videosekvence 
rychle se pohybujících objektů vyberte formát  
1 280 × 720; 60p. U videosekvencí s obrazovým 
polem založeným na výřezu 1,3× z formátu DX 
můžete vybrat rovněž formát 1 920 × 1 080; 
60i/50i. Funkce redukce šumu optimalizovaná 
pro videosekvence účinně potlačuje šum při  
zachování vysokého rozlišení. Funkce redukce  
blikání obrazu minimalizuje blikání obrazu během 
 záznamu videosekvence nebo v režimu živého 
náhledu. Tlačítko záznamu videosekvence 
umístěné vedle tlačítka spouště zaručuje plynulé 
spuštění a zastavení záznamu videosekvence za 
současného zachování stabilního držení. Záznam 
videosekvencí lze provádět stejně jako záznam 
statických snímků, s minimem rozmazání  
v důsledku chvění fotoaparátu. Zaznamenané 
videosekvence jsou komprimované ve formátu 
H.264/MPEG-4 AVC. Maximální doba záznamu 
je 29 min 59 s*.
*Při nastavení možnosti [Normální] v položce [Kvalita videa].  
20 min při použití možnosti [Vysoká].

Fotoaparát D7100 nabízí kromě obrazového 
pole videosekvencí založeného na formátu DX 
rovněž obrazové pole videosekvencí založené 
na výřezu 1,3× z formátu DX. Obrazový úhel 
videosekvencí s tímto obrazovým polem je 
ekvivalentní objektivu s cca 2× delší ohniskovou 
vzdáleností* a umožňuje tak pořizovat záběry 
ve velkém měřítku a získat dramatické video-
sekvence. S pomocí hbitého, kompaktního  
a lehkého systému formátu DX se tak snadno 
přiblížíte k ještě menším a vzdálenějším 
objektům. 

*V porovnání s objektivy na kinofilmových fotoaparátech. 

Rychlost automatického zaostřování s detekcí 
kontrastu, které se používá při záznamu 
videosekvencí a v režimu živého náhledu, byla 
výrazně vylepšena v porovnání s fotoaparátem 
D300S. Pokud vyberete Nepřetržité zaostřování 
(AF-F) a režim činnosti zaostřovacích polí 
Sledování objektu, fotoaparát bude sledovat 
pohyblivý objekt při jeho pohybu v obrazovém 
poli a pokračovat v zaostřování. K dispozici 
je rovněž Zaostřování s detekcí tváří, které 
automaticky rozpoznává a zaostřuje tváře osob.  

Full HD videosekvence – podpora  
velikosti obrazu 1 920 × 1 080 při frekvenci 
30p/60i/50i

Speciální efekty fotoaparátu D7100: 
Noční vidění, Barevná skica, Efekt miniatury, Selektivní barva, 
Silueta, High-key a Low-key

Funkce D-Movie Full HD s více formáty  
obrazu a dvěma obrazovými poli založenými 
na formátu DX a na výřezu 1,3× z formátu DX 

Současné zobrazení výstupu živého  
náhledu na externím monitoru 
prostřednictvím rozhraní HDMI

VÍCE FORMÁTŮ OBRAZU
VIDEOSEKVENCÍ  

FULL HD D-MOVIE

Speciální efekty rozšiřující tvůrčí  
možnosti videosekvencí

14 15

• Vestavěný stereofonní mikrofon  
s citlivostí nastavitelnou ve 20 krocích

• Konektor pro sluchátka 
umožňující současnou kontrolu 
zvuku při použití stereofonních 
sluchátek (dostupná na trhu)

• Indikace úrovně zvuku na monitoru 
LCD umožňující vizuálně 
kontrolovat úroveň zvuku a měnit 
nastavení citlivosti mikrofonu 
v režimu živého náhledu pro 
videosekvence

Kompletní ovládání záznamu zvuku  
ve vysoké kvalitě

Spolehlivé automatické zaostřování  
s detekcí kontrastu pro pohyblivé objekty 
a tváře osob

Během záznamu videosekvence

Speciální efekty: Barevná skica (statický snímek)

Speciální efekty: Noční vidění (statický snímek)

* Je-li vybrána možnost 1 920 × 1 080; 60i, 1 920 × 1 080;  
50i, 1 280 × 720; 60p nebo 1 280 × 720; 50p v položce  
[Vel. obrazu/snímací frekv.], monitor fotoaparátu se po propojení  
s videozařízením HDMI vypne. Během záznamu videosekvence 
pomocí rozhraní HDMI mohou mít videosekvence na výstupu 
menší velikost obrazu než je vybrána  
v položce [Vel. obrazu/snímací frekv.].

Fotoaparát D7100 je kompatibilní s rozhraním HDMI, které 
umožňuje zobrazovat statické snímky a videosekvence na televi-
zoru HDTV (připojení k televizoru HDTV vyžaduje kabel HDMI  
s minikonektorem HDMI [Typ C] dostupný na trhu). 

Vestavěný  
stereofonní  
mikrofon

Vestavěné editační funkce  
pro videosekvence



1. Informační displej v hledáčku využívající 
organický EL zobrazovač

Fotoaparát D7100 nově využívá vysoce intenzivní, 
kontrastní a energeticky úsporný organický EL 
zobrazovač pro zobrazení informací pod obrazovým 

polem. Tento zobrazovač nabízí kromě lepší viditelnosti údajů také rychlejší 
odezvu za nízkých teplot. V hledáčku lze zobrazit pomocnou mřížku (při 
fotografování ve formátu DX) používanou u snímků krajin a architektury. 

4. Optický hledáček se skleněným hranolem 
a zobrazením cca 100 % obrazového pole pro 
přesnou tvorbu kompozice snímků a komfortní 
pozorování obrazu

3. Vysoce odolná a přesná závěrka

Fotoaparát D7100 nabízí časy závěrky v rozmezí 
1/8 000 s až 30 s, ekvivalentní rozsahu nabízenému 
fotoaparátem D4. Synchronizační čas pro práci  
s bleskem byl zkrácen na 1/250 s. Jednotka závěrky 

je vysoce odolná a testovaná na 150 000 pracovních cyklů ve fotoaparátu. 

Tělo fotoaparátu, které je lehčí  
než u přístroje D7000 – využívá 
odolnou hořčíkovou slitinu  
a kvalitní systém těsnění proti  
prachu a klimatickým vlivům

Fotoaparát D7100 váží cca 675 g (pouze tělo) a je i přes své vynikající 
schopnosti lehčí než přístroj D7000. Využití hořčíkové slitiny pro horní  
a zadní kryt zaručuje vysokou robustnost a účinný systém těsnění  
v různých částech těla fotoaparátu zaručuje odolnost proti klimatickým 
vlivům a prachu.*

* Provedení ekvivalentní fotoaparátům série D800 a D300S.

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST A OPERATIVNOST PRO PLYNULÉ SNÍMÁNÍ
Špičkové technologie soustředěné v lehkém a kompaktním systému

5. Volič expozičních a snímacích režimů

Volič expozičních režimů a volič snímacích režimů 
jsou pro lepší operativnost uspořádány souose. 
Oba jsou vybavené aretací proti náhodné změně 
nastaveného režimu.   

7. Virtuální horizont pro kontrolu horizontálního 
náklonu fotoaparátu

Virtuální horizont umožňuje kontrolovat horizontální 
náklon fotoaparátu. Při fotografování s využitím 
hledáčku se indikace zobrazuje pro fotografování  

na šířku i na výšku. Virtuální horizont je prolnut do obrazu na monitoru  
v režimu živého náhledu nebo během záznamu videosekvence.  

6. Tlačítko P, zástupce pro často používaná 
nastavení

Tlačítko P nabízí přímý přístup k nastavením menu, 
která si přejete změnit. Vyvolává zobrazení seznamu 
nastavení na monitoru při fotografování s použitím 

hledáčku i živého náhledu, resp. menu retušování v režimu přehrávání.

2. Sekvenční řídicí mechanismus přispívající  
k rychlejšímu provozu

Fotoaparát využívá vysoce přesný sekvenční řídicí 
mechanismus, který slouží k nezávislému náhonu 
clony a zrcadla. Tento mechanismus umožňuje 

sériové snímání frekvencí až cca 7 obr./s*1, 2, nabízí zpoždění závěrky cca 
0,052 s*2 a umožňuje plynule fotografovat v živém náhledu se zrcadlem  
v horní poloze.  

*1 Při použití výřezu 1,3× z formátu DX v kombinaci se soubory JPEG/12bitovými soubory NEF 
(RAW). Max. cca 6 obr./s v režimu DX při stejné kvalitě obrazu.*2 Podle směrnic CIPA.

Dva sloty pro karty SD 
s podporou standardu 
SDXC UHS-I

OBJEKTIVY NIKKOR
Objektivy NIKKOR s vysokou ostrostí obrazu maximalizují potenciál fotoaparátu D7100,  
který je vybaven obrazovým snímačem bez antialiasingového filtru

AF-S DX NIKKOR 10–24 mm 
f/3,5–4,5G ED
Při nasazení na fotoaparát D7100 (formát DX):   
Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu  
15–36 mm (na formátu FX/kinofilmu).  

Extrémně širokoúhlý objektiv se zoomem začínajícím obrazovým úhlem 109°. Tento 
objektiv je ideální pro fotografování v omezených prostorách, pro snímky architektury  
a krajinářskou fotografii a tvorbu snímků se zdůrazněnou perspektivou. Protože pokrývá 
obrazové úhly od 109° do 61°, je praktický pro momentky a velmi užitečný jako základní 
objektiv. Objektiv lze rovněž díky jeho nízké nejkratší zaostřitelné vzdálenosti používat  
k pořizování snímků blízkých objektů (v poloze nejdelší ohniskové vzdálenosti).  

AF-S DX NIKKOR 16–85 mm 
f/3,5–5,6G ED VR
Při nasazení na fotoaparát D7100 (formát DX):   
Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu 
24–127,5 mm (na formátu FX/kinofilmu)

Tento všestranný objektiv se zoomem začínajícím obrazovým úhlem 83° umožňuje užívat 
si širokoúhlé záběry. Optická konstrukce obsahuje dva optické členy ze skel ED  
a tři asférické optické členy. Objektiv nabízí neuvěřitelně ostrý obraz a dynamické změny 
obrazového úhlu. 

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
Při nasazení na fotoaparát D7100 (formát DX):  Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu 105–300 mm 
(na formátu FX/kinofilmu).  

Tento objektiv přes své kompaktní rozměry a nízkou hmotnost pokrývá ohniskové 
vzdálenosti 70 až 200 mm a nabízí pevnou světelnost f/4. Objektiv je vybaven anti-
reflexními vrstvami Nano Crystal Coat pro redukci reflexů a závoje. Objektiv využívá  
rovněž výkonný systém redukce vibrací, který nabízí účinek odpovídající použití o cca  
5 EV kratšího času závěrky. Při kombinaci s režimem výřezu 1,3× z formátu DX fotoaparátu 
D7100, automatickým zaostřováním s podporou světelnosti f/8 a 2× telekonvertorem AF-S 
TC-20E III umožňuje tento kompaktní a lehký systém fotografovat superteleobjektivem  
s využitím automatického zaostřování při použití obrazového úhlu ekvivalentního objektivu 
cca 800 mm*.
* V porovnání s objektivy na formátu FX/kinofilmových fotoaparátech.

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR
Při nasazení na fotoaparát D7100 (formát DX): Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu 120–600 mm  
(na formátu FX/kinofilmu).  

Tento teleobjektiv s 5× zoomem pokrývá široký rozsah ohniskových vzdáleností až do  
400 mm a je velmi praktický pro fotografování sportu, ptáků v přírodě, letadel, vlaků  
a krajin. Nová optická konstrukce obsahuje antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat, jeden 
optický člen ze skla Super ED a čtyři optické členy ze skel ED pro vynikající optický výkon  
v celém rozsahu ohniskových vzdáleností. Funkce redukce vibrací nabízí účinek ekvivalentní 
použití až o 4 EV kratšího času závěrky*1 a rychlost automatického zaostřování dosahuje 
nejvyšší úrovně ve své třídě. Při použití na fotoaparátu D7100 v režimu výřezu 1,3×  
z formátu DX je obrazový úhel ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností cca  
800 mm*2 a 51 zaostřovacích polí fotoaparátu pokrývá téměř celé obrazové pole.  
Objektiv nabízí komfortní a spolehlivé fotografování superteleobjektivem s automatickým 
zaostřováním a rozšiřuje fotografické možnosti.    
*1 Při 400 mm; podle standardů CIPA. *2 V porovnání s objektivy na formátu FX/kinofilmových fotoaparátech.

AF-S Micro NIKKOR 60 mm 
f/2,8G ED
Při nasazení na fotoaparát D7100 (formát DX):   
Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu 90 mm 
(na formátu FX/kinofilmu).

S tímto objektivem si můžete užívat širokou nabídku měřítek zobrazení od nekonečna až po 
nejkratší zaostřitelnou vzdálenost (1 : 1). I při fotografování v měřítku zobrazení 1 : 1 nabízí 
objektiv ostrý obraz od plné světelnosti. A protože objektiv využívá antireflexní vrstvy Nano 
Crystal Coat pro redukci reflexů a závoje, produkuje brilantní snímky i v protisvětle. Díky 
vynikající reprodukci neostrých míst je objektiv nepostradatelný pro nejrůznější motivy od 
portrétů až po snímky krajin. 

AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 
f/3,5–5,6G ED VR
Při nasazení na fotoaparát D7100 (formát DX):   
Obrazový úhel je ekvivalentní objektivu  
27–450 mm (na formátu FX/kinofilmu).  

Vysoce výkonný objektiv se zoomem velkého rozsahu cca 16,7×. Objektiv pokrývá široké 
rozmezí obrazových úhlů a nabízí světelnost f/5,6 při nastavení ohniskové vzdálenosti  
300 mm pro možnost snadného fotografování různých objektů.

©Moose Peterson

©Koji Nakano

©Robert Bösch ©Moose Peterson

©Koji Nakano

©Moose Peterson

16 17

2 

3

6 7

54 1

2 

3

6 7

54 1



nikonimagespace.com

Vestavěný blesk s režimem řídicí jednotky/podporou systému kreativního osvětlení Nikon

Battery Pack a zařízení GPS Exkluzivní software Nikon

Bezdrátové příslušenství/komunikační jednotka 

Snímky Nikon RAW jsou ukládány ve  
formátu Nikon Electronic Format (NEF), který 
obsahuje působivé množství dat. Plné využití 
těchto dat je možné pouze v kombinaci se 
speciálními aplikacemi Nikon, jako je ViewNX 2 
(součást dodávky) a Capture NX 2 (volitelné 
příslušenství), které jsou přímo optimalizované 
pro tento formát souborů. Formát NEF uchovává 
originální obrazová data bez jejich porušení 
i po opakované editaci a zaručuje tak plné 
soustředění na úpravy snímků. Umožňuje 
vytvářet ideální snímky a pomáhá zvýšit 
hodnotu vašich digitálních snímků. 

Multifunkční Battery Pack MB-D15  
(volitelné příslušenství)

Multifunkční Battery Pack MB-D15 lze napájet  
pomocí jedné dobíjecí lithium-iontové baterie  
EN-EL15, šesti tužkových baterií AA (alkalických,  
Ni-MH nebo lithiových), resp. pomocí síťového zdroje 
EH-5b (vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje 
EP-5B). Při použití jedné plně nabité baterie  
EN-EL15 ve fotoaparátu D7100 a druhé v Battery Packu 

MB-D15 lze pořídit až cca 1 900 snímků*. Battery Pack je vybaven tlačítkem 
AE-L/AF-L, hlavním/pomocným příkazovým voličem, tlačítkem spouště  
a multifunkčním voličem pro fotografování na výšku. Tělo z hořčíkové slitiny 
utěsněné obdobně jako tělo fotoaparátu D7100 nabízí vynikající odolnost  
proti prachu a klimatickým vlivům.  
* Podle standardů CIPA.

Jednotka GPS GP-1/GP-1A (volitelné příslušenství)
Volitelná jednotka GPS GP-1/GP-1A ukládá informace  
o zeměpisné šířce, zeměpisné délce, nadmořské výšce  
a čase UTC (univerzální čas) ve formě dat Exif do 
snímků pořízených fotoaparátem D7100. Snímky 

opatřené informací o poloze lze zobrazit v pracovním prostoru GeoTag softwaru 
ViewNX 2 (součást dodávky). Tyto informace lze použít rovněž u služby pro 
sdílení a ukládání snímků NIKON IMAGE SPACE a dalších on-line služeb pro 
sdílení snímků nebo digitálního mapovacího softwaru na trhu.

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 druhého dálkového ovládání 
do režimu přijímače, který se nasadí na fotoaparát D7100, je možné 
zobrazit a/nebo změnit nastavení fotoaparátu*1 s využitím displeje na 

vysílači. Díky využití rádiových vln komunikují jednotky WR-1 vzájemně v rozmezí až 
120 m*2. K dispozici je patnáct komunikačních kanálů. Kromě ovládání fotoaparátu 
pomocí nasazeného dálkového ovládání WR-1 (použitého jako přijímač) a dalšího 
dálkového ovládání WR-1 (použitého jako vysílač)*3 jsou k dispozici různé možnosti 
dálkově ovládaného fotografování, mezi které patří: současné spuštění závěrek na více 
fotoaparátech; spuštění závěrek na několika fotoaparátech synchronně s fotoaparátem 
Master s nasazeným dálkovým ovládáním WR-1*4; samostatné dálkové ovládání několika 
skupin fotoaparátů a intervalové snímání. Dálkové ovládání fotoaparátu je možné rovněž 
kombinací dálkového ovládání WR-1 s dálkovým ovládáním WR-R10/WR-T10*3.

*1 S omezením u některých funkcí. Expoziční režimy (je dostupné zobrazení, ale ne změna), hodnota času 
závěrky/clony (dostupnost zobrazení a změny nastavení závisí na použitém expozičním režimu), citlivost ISO, 
atd. *2 Přibližný dosah ve výšce cca 1,2 m; mění se v závislosti na klimatických podmínkách a přítomnosti 
nebo nepřítomnosti překážek. *3 Vyžaduje spárování používaných zařízení WR-1, WR-R10 a WR-T10. 
Maximální počet dálkových ovládání, která lze spárovat: 20 (WR-1) nebo 64 (WR-R10). *4 Jako fotoaparát 
Master lze využít v režimu synchronizovaného spouštění závěrky pouze fotoaparát vybavený desetikolíkovým 
konektorem dálkového ovládání. 

Komunikační jednotka UT-1 (volitelné příslušenství)
Komunikační jednotku UT-1 lze upevnit do sáněk pro upevnění 
příslušenství fotoaparátu D7100 a propojit s fotoaparátem 
pomocí kabelu USB. Jednotka umožňuje rychlý přenos 
obrazových dat z fotoaparátu do počítače nebo na server FTP 
a dálkové ovládání fotoaparátu z počítače pomocí kabelové 

sítě LAN. Jednotku lze v kombinaci s bezdrátovým síťovým rozhraním WT-5A/B/C/D*1 
využívat také v bezdrátových sítích LAN*2. Při použití jednotky UT-1 na fotoaparátu D7100 
je možný přenos statických snímků a videosekvencí do počítače nebo na FTP server  
a dálkové ovládání fotoaparátu z počítače (ovládání fotoaparátu a ukládání statických sním-
ků a videosekvencí do počítače zprostředkovává volitelný software Camera Control Pro 2).

*1 Režim serveru HTTP a režim synchronizovaného spouštění, které jsou k dispozici v kombinaci s 
fotoaparátem D4 a rozhraním WT-5A/B/C/D, nelze použít při kombinaci jednotky UT-1 a rozhraní WT-5A/B/
C/D. *2 Založeno na standardech IEEE802.11a/b/g/n.

EXCELENTNÍ SYSTÉM PRO KOMFORTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotoaparát D7100 je vybaven vestavěným výklopným 
bleskem se směrným číslem cca 12 (m, ISO 100, 20 °C), 

který pokrývá obrazový úhel širokoúhlých objektivů  
16 mm. Vestavěný blesk je vybaven funkcí řídicí 

jednotky kompatibilní se systémem pokrokového 
bezdrátového osvětlení a umožňuje bezdrátově dálkově ovládat až 
dvě skupiny volitelných blesků jako blesk Master. Při použití tohoto 
vestavěného blesku nebo volitelného blesku Nikon je přístroj D7100 
kompatibilní s různými funkcemi systému kreativního osvětlení Nikon 
včetně i-TTL řízení záblesku, které je vysoce ceněné pro své přesné 
zábleskové expozice. 

Použití funkce řídicí jednotky  
vestavěného blesku

Při expozici byly použity dva blesky SB-700 
(jeden s odrazným deštníkem) umístěné po 
stranách objektu a bezdrátově spouštěné 
funkcí řídicí jednotky vestavěného blesku. 

Objek t je reprodukován měkce a jemně v př irozeně 
působíc ím osvětlení.
• Objektiv : AF -S NIKKOR 85 mm f /1,8G • Kvalita  
obrazu : 14bitový soubor NEF ( RAW ) • Expoziční 
režim: Režim [M ] , 1/ 80 s, f / 4,5 • Vyvážení bí lé  
barvy: Automaticky 1 • Cit l ivost ISO: ISO 400 
• Předvolba Picture Control : Por trét   ©Robert Bösch

Blesky Nikon kompatibilní s pokro-
kovým bezdrátovým osvětlením

Bezdrátový mobilní adaptér WU-1a (volitelné příslušenství) 
Nasazení volitelného bezdrátového mobilního adaptéru WU-
1a do konektoru USB fotoaparátu D7100 umožní komunikaci 
pomocí bezdrátových sítí LAN mezi fotoaparátem a chytrým 
zařízením, jako je smartphone nebo tablet. Funkce dálkově 

ovládaného fotografování, která umožňuje dálkové spouštění závěrky, dovoluje 
využívat chytré zařízení jako dálkový monitor živého náhledu pro kontrolu zobrazení  
v režimu živého náhledu a expozici. Po přenosu snímků na chytré zařízení je lze  
dále přenášet na oblíbené sociální sítě nebo přikládat jako přílohy k e-mailům. 
Adaptér je kompatibilní s chytrými zařízeními využívajícími operační systémy iOS  
a Android™. 

Pozn.: Použití připojeného adaptéru WU-1a pro spojení s chytrým zařízením vyžaduje předchozí nainstalování 
aplikace Wireless Mobile Utility (lze zdarma stáhnout z obchodu dostupného v každém chytrém zařízení) do 
chytrého zařízení.

 Bezdrátová dálková ovládání WR-R10/WR-T10 
(volitelné příslušenství) 
Maximální komunikační vzdálenost mezi dálkovými ovládáními 
WR-R10 a WR-T10 je 20 m*1. Při použití dálkového ovládání  

WR-T10 jako vysílače lze ovládat jednotlivé fotoaparáty nebo více fotoaparátů s nasaze-
ným dálkovým ovládáním WR-R10 (počet fotoaparátů není omezen). Tato dálková 
ovládání využívají rádiové vlny a umožňují dálkově ovládané fotografování i v případě 
výskytu překážek, jako jsou například stromy. Kromě aktivace automatického zaostřování 
namáčknutím tlačítka spouště na dálkovém ovládání do poloviny a sériového snímání při 
podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze mohou dálková ovládání aktivovat i různé 
další funkce fotoaparátu D7100 včetně záznamu videosekvencí*2. 

*1 Přibližný dosah při výšce cca 1,2 m; mění se v závislosti na klimatických podmínkách a přítomnosti či 
nepřítomnosti překážek. *2 Záznam videosekvencí je k dispozici v kombinaci s fotoaparáty D4, série D800, 
D600, D7100 a D5200.

 
„NIKON IMAGE SPACE“ je zdarma dostupná on-line služba pro sdílení  
a ukládání snímků. Rychlé a vysoce pohodlné uživatelské rozhraní a jednoduchý 
pracovní postup umožňují přenášet/stahovat, procházet, třídit a sdílet snímky  
a videosekvence a snadno a jednoduše je koordinovat se sociálními sítěmi.  
Pro všechny registrované uživatele je k dispozici základní účet „Basic account“  
s max. 2 GB prostoru pro ukládání dat. Majitelé digitálních fotoaparátů Nikon  
mají k dispozici speciální účet „Special account“, který nabízí až 20 GB prostoru 
pro ukládání dat včetně různých praktických funkcí, možnosti použití hesla při 
sdílení snímků a omezení stahování snímků.

NIKON IMAGE SPACE

SB-910SB-700

Software ViewNX 2

Software Capture NX 2

Jednotka  
GP-1A

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE, NABÍJEČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

POUZDRO

BLESKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
TV A VIDEO

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

OBJEKTIVY NIKKOR

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DIGISCOPING

SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÉ SÍŤOVÉ ROZHRANÍ, 
KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA

STEREOFONNÍ 
MIKROFON

Hledáčková  
lupa  

DG-2

Úhlový  
hledáček  

DR-6

Bezdrátové dálkové  
ovládání WR-1Bezdrátové dálkové 

ovládání WR-1
Bezdrátové dálkové 

ovládání WR-T10

Jednotka GPS 
GP-1/GP-1A

Kabelová spoušť 
MC-DC2

Dobíjecí lithium- 
iontová baterie  
EN-EL15*

Nabíječka baterií  
MH-25*

Multifunkční Battery Pack 
MB-D15

Konektor pro připojení 
síťového zdroje EP-5B

Síťový zdroj EH-5bŠest tužkových baterií 
velikosti AA**

Bezdrátové  
dálkové ovládání 

WR-T10

Bezdrátové  
dálkové ovládání  

WR-R10

Dálkové ovládání 
ML-L3

Polotuhé pouzdro 
CF-DC3

Bezdrátový mobilní 
adaptér WU-1a

Kabel HDMI s minikonek-
torem HDMI (Typ C) pro 
spojení s fotoaparátem**

Paměťové karty SD** Počítač**

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet SD**

Komunikační jednotka UT-1

Kabel USB UC-E6*

Dobíjecí lithium-
iontová baterie  

EN-EL15*

Konektor pro  
připojení síťového 

zdroje EP-5B

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

Síťový zdroj EH-5b

Software  
Capture NX 2

Software Camera 
Control Pro 2

Software 
ViewNX 2*

Televizor**

Videorekordér vybavený vstupem HDMI**

Software Wireless 
Mobile Utility†

Chytré zařízení** 
(se systémem iOS/
Android)

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

Okulárový adaptér DK-22

Zvětšující okulár DK-21M

Krytka okuláru hledáčku DK-5*

Gumová očnice DK-23*

Blesk  
SB-910

Stereofonní 
mikrofon ME-1

Blesk 
SB-700

Blesk  
SB-400

Sada makroblesků 
Close-up Speedlight 

Commander Kit R1C1
Adaptér se 

synchronizačním 
konektorem AS-15

Studiové  
blesky**

TTL kabel  
SC-28/29

Adaptér Fieldscope  
FSA-L1 pro digitální 
jednooké zrcadlovky

Sluchátka**

Adaptér Fieldscope 
FSA-L2 pro digitální 
jednooké zrcadlovky

Blesky  
SB-910/700/400

Vysoce výkonný Battery Pack SD-9

*Dodávané příslušenství  **Nejedná se o produkty společnosti Nikon  † Lze stáhnout z obchodu dostupného v každém chytrém zařízení (zdarma).
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Rozsáhlé příslušenství rozšiřuje všestrannost systému při plném využití výhod agilního formátu DX



Typ fotoaparátu Digitální jednooká zrcadlovka
Upevňovací bajonet Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Efektivní obrazový úhel Formát Nikon DX; ekvivalent objektivu s cca 1,5× delší ohniskovou vzdáleností na kinofilmovém 

fotoaparátu nebo digitálním fotoaparátu formátu FX
Počet efektivních pixelů 24,1 milionů
Obrazový snímač Snímač CMOS o rozměru 23,5 × 15,6 mm
Celkový počet pixelů 24,71 milionů
Systém redukce prachu Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku (vyžaduje volitelný 

software Capture NX 2)
Velikost obrazu  • Obrazové pole formátu DX (24 × 16): 6 000 × 4 000 [L], 4 496 × 3 000 [M], 2 992 × 2 000 [S]
(v pixelech) • Obrazové pole formátu 1,3× (18 × 12): 4 800 × 3 200 [L], 3 600 × 2 400 [M], 2 400 × 1 600 [S]  

• Snímky s obrazovým polem formátu DX (24 × 16) pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence:  
6 000 × 3 368 [L], 4 496 × 2 528 [M], 2 992 × 1 680 [S] • Snímky s obrazovým polem formátu  
1,3× (18 × 12) pořízené v režimu živého náhledu pro videosekvence: 4 800 × 2 696 [L], 3 600 × 2 024 
[M], 2 400 × 1 344 [S]

Formát souborů • NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezeztrátově komprimované nebo komprimované • JPEG: standardní 
algoritmus JPEG s volitelnou kompresí Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16) 
a možností preference jednotné velikosti souboru (Priorita velikosti) nebo optimální kvality (Optimální 
kvalita) • NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG

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

Paměťová média Paměťové karty SD (Secure Digital), paměťové karty SDHC a SDXC s podporou UHS-I
Dva sloty pro  Slot 2 lze použít jako záložní nebo doplňkový slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému
paměťovou kartu ukládání snímků ve formátech NEF+JPEG; snímky lze kopírovat mezi paměťovými kartami v obou 

slotech
Systém souborů DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable 

Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Hledáček Pevně vestavěný pentagonální hranol
Zorné pole Cca 100 % obrazu vertikálně a horizontálně
Zvětšení Cca 0,94× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
Předsunutí výstupní  19,5 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
pupily okuláru
Dioptrická korekce −2 až +1 m−1
Zaostřovací matnice Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark II s indikací zaostřovacích polí a možností zobrazení 

pomocné mřížky
Zrcadlo Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti Stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti 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 a D (na objektivy PC se vztahují určitá omezení) a objektivy DX, 

AI-P NIKKOR a objektivy AI bez CPU (pouze 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 (při použití 
středního zaostřovacího pole lze použít elektronický dálkoměr již od světelnosti f/8)

Závěrka Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Časy závěrky 1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, Bulb (B), Time (T), X250
Synchronizační čas    X=1/250 s; možnost synchronizace při časech závěrky 1/320 s a delších (při použití časů 
pro práci s bleskem závěrky v rozmezí 1/320 s až 1/250 s klesá dosah blesku)
Snímací režimy S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice),  

E (samospoušť), MUP (předsklopení zrcadla); podpora intervalového snímání
Přibližná snímací   • Snímky JPEG a 12bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při použití obrazového pole 
frekvence formátu DX (24 × 16): CL 1 až 6 obr./s, CH 6 obr./s • Snímky JPEG a 12bitové snímky NEF (RAW) 

zaznamenané při použití obrazového pole formátu 1,3× (18 × 12): CL 1 až 6 obr./s, CH 7 obr./s  
• 14bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při použití obrazového pole formátu DX (24 × 16):  
CL 1 až 5 obr./s, CH 5 obr./s • 14bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při použití obrazového pole 
formátu 1,3× (18 × 12): CL 1 až 6 obr./s,CH 6 obr./s

Samospoušť 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
Režimy dálkového   Dálkové ovládání se zpožděním, dálkové ovládání s rychlou reakcí, dálkové předsklopení zrcadla
ovládání (ML-L3)
Měření expozice TTL měření expozice pomocí 2 016pixelového RGB snímače
Metody měření expozice • Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D), Color Matrix II (ostatní objektivy s vestavěným CPU)  

a Color Matrix (objektivy bez CPU po zadání dat objektivu uživatelem)• Integrální měření se zdůrazněným 
středem: 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 8 mm uprostřed obrazu 
(průměr této plošky lze změnit na 6, 10 nebo 13 mm); možnost integrálního měření celého obrazového 
pole (při použití objektivů bez CPU je velikost centrální kruhové plošky fixována na hodnotě 8 mm) 
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě aktivního 
zaostřovacího pole (při použití objektivů bez CPU se měří oblast uprostřed obrazu)

Pracovní rozsah  • Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 0 až 20 EV 
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C) • Bodové měření: 2 až 20 EV 
Propojení expozimetru Kombinované CPU a AI
Expoziční režimy Plně automatické režimy (i auto; j auto [vypnutý blesk]); programová automatika s flexibilním 

programem( P ) clonová automatika ( S ); časová automatika ( A ); manuální expoziční režim ( M ); 
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; gbarevná skica;  
i efekt miniatury; u selektivní barva; 1 silueta; 2 high key; 3 low key);  U1 (uživatelská nastavení 1);  
U2 (uživatelská nastavení 2)

Korekce expozice K dispozici v rozmezí −5 až +5 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV v expozičních režimech P, S, A a M
Expoziční bracketing 2 až 5 snímků v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 nebo 3 EV
Expoziční paměť Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L
Citlivost ISO  ISO 100 až 6 400 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV; lze nastavit na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 
(doporučený expoziční index) (ekvivalent ISO 25 600) EV nad ISO 6 400; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Bracketing ADL 2 snímky exponované s využitím předvoleného nastavení funkce ADL pro jeden snímek, nebo 3 snímky 

s využitím předvolených hodnot pro všechny snímky
Automatické zaostřování Pokročilý AF modul Nikon Multi-CAM 3500DX s TTL fázovou detekcí, možností jemného doladění 

zaostření, 51 zaostřovacími poli (včetně 15 snímačů křížového typu; střední zaostřovací pole je  
k dispozici u světelností nižších než f/5,6 a vyšších než f/8, resp. při světelnosti f/8) a pomocným  
světlem AF (pracovní rozsah pomocného světla je cca 0,5–3 m)

Pracovní rozsah −2 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 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 zaostřovacích polí (9, 21 nebo 51 polí), 3D sledování
zaostřovacích polí objektu, 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 
P, S, A, M, 0: Manuální vyklopení blesku do pracovní polohy pomocí tlačítka

Směrné číslo Cca 12, 12 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
Řízení záblesku TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím 2 016pixelového RGB snímače v kombinaci s vestavěným bleskem 

a blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400; i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk 
pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s měřením Matrix a integrálním měřením se zdůrazněným 
středem; standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením

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

Korekce zábleskové expozice −3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Zábleskový bracketing 2 až 5 snímků v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 nebo 3 EV
Indikace připravenosti  Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků; bliká po vyzáření záblesku na 
k záblesku plný výkon
Sáňky pro upevnění  Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty
příslušenství a aretací
Systém kreativního  • Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s blesky: SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700 
osvětlení Nikon (CLS) jako blesky Master (resp. s řídicí jednotkou SU-800) a blesky SB-600 a SB-R200 jako blesky Remote; 

vestavěný blesk může pracovat jako blesk Master v režimu řídicí jednotky • Podpora automatické 
vysoce rychlé FP synchronizace a modelovacího osvětlení se všemi blesky systému CLS kromě blesku 
SB-400; podpora přenosu hodnoty barevné teploty záblesku do těla fotoaparátu a podpora blokování 
zábleskové expozice u všech blesků systému CLS 

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), vše s možností 
jemného vyvážení

Bracketing vyvážení bílé barvy 2 až 5 snímků v krocích po 1, 2 nebo 3
Režimy živého náhledu  Živý náhled pro statické snímky, živý náhled pro videosekvence
Režimy zaostřování   • Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)
v režimu živého náhledu • Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti  Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole, sledování 
zaostřovacích polí 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
Metody měření expozice  Matrix
v režimu videosekvencí
Velikost obrazu (v pixelech)  • 1 920 × 1 080; 60i (59,94 obr./s)/50i (50 obr./s)* • 1 920 × 1 080; 30p (progresivní), 25p, 24p
a snímací frekvence • 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 obr./s; 

všechny volitelné možnosti podporují vysokou H a normální kvalitu obrazu 
 *K dispozici pouze při použití obrazového pole 1,3× (18 × 12); výstup z obrazového snímače je cca 60 

nebo 50 obr./s
Formát souborů MOV
Komprese videa Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Formát záznamu zvuku Lineární PCM
Zařízení pro záznam zvuku Vestavěný nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
Max. délka videosekvence  29 min 59 s
Monitor 8cm/3,2“ monitor TFT s cca 1 229 000 pixely (VGA; 640 × 480 × 4 = 1 228 800 pixelů), pozorovacím 

úhlem cca 170°, zobrazením cca 100 % obrazového pole a regulací jasu
Přehrávání Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků; přehrávání podle kalendáře), zvětšení výřezu 

snímku, přehrávání videosekvencí, prezentace snímků a videosekvencí, zobrazení histogramů, indikace 
nejvyšších jasů, zobrazení informací o snímku, zobrazení dat GPS a automatické otáčení snímků

Rozhraní USB Hi-Speed USB
Výstup HDMI Minikonektor HDMI (Typ C)
Konektor pro připojení  Bezdrátové dálkové ovládání: Bezdrátová dálková ovládání WR-1 a WR-R10 (dostupná samostatně), 
příslušenství kabelová spoušť: MC-DC2 (dostupná samostatně), zařízení GPS: jednotka GP-1/GP-1A (dostupná 

samostatně) 
Zvukový vstup Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Zvukový výstup Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Podporované jazyky Arabština, bengálština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, 

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

Baterie Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15
Battery Pack Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D15 napájený jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15 

nebo šesti alkalickými, niklmetalhydridovými nebo lithiovými tužkovými bateriemi AA
Síťový zdroj Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný samostatně)
Stativový závit 1/4“ (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H) Cca 135,5 × 106,5 × 76 mm
Hmotnost Cca 765 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla; cca 675 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky Teplota: 0 až 40 °C; vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
Dodávané příslušenství  Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15, nabíječka baterií MH-25, krytka okuláru hledáčku DK-5,
(může se lišit v závislosti na  gumová očnice DK-23, kabel USB UC-E6, popruh AN-DC1 BK, krytka těla BF-1B, krytka sáněk pro
zemi nebo regionu prodeje) upevnění příslušenství BS-1, disk CD-ROM se softwarem ViewNX 2

Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D7100

• 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 Android™ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky 

společnosti Google Inc.
• Názvy výrobků a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné 

známky příslušných vlastníků. 
• Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech znázorněné v této brožuře  

jsou simulované.
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