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Vyberte si sVou digitální  
jednookou zrcadloVku

ŠPiČkoVá kValita obrazu

©Hideyuki Motegi

digitální jednooké zrcadlovky nikon, které jsou vysoce ceněny profesionálními fotografy 

na celém světě, kombinují pro získání snímků vynikající kvality nejmodernější obrazové 

technologie, vynikající ergonomii a legendární objektivy nikkor. Fotografování digitálními 

jednookými zrcadlovkami Nikon představuje jedinečný způsob zachycení důležitých 

okamžiků pro zkušené profesionály i úplné začátečníky.

Každá digitální jednooká zrcadlovka od vlajkových lodí formátu FX až po kompaktnější 

modely formátu DX je vybavena obrazovým snímačem s vysokým rozlišením pro získání 

bohatých, výrazných barev, přirozené prostorové hloubky, jemné gradace a vysoké úrovně 

detailů na snímcích i videosekvencích. Inovativní systém zpracování obrazu Nikon EXPEED 

nabízí širší možnosti za nízké hladiny osvětlení, rychlé sériové snímání, bezproblémové 

automatické zaostřování a záznam Full Hd videosekvencí. 

Bez ohledu na vaše fotografické zaměření máte vždy k dispozici tvůrčí svobodu 

podpořenou 90 miliony vyrobených objektivů nikkor s bajonetem nikon F a rozsáhlou 

nabídkou příslušenství Nikon, které vám zaručí, že pro vás práce s digitálními jednookými 

zrcadlovkami Nikon bude obohacujícím a osvobozujícím zážitkem. 



Pro zaČáteČníky Pro PokroČilé Pro ProFesionály

Zvolte si kategorii

Pokud jste v oblasti fotografování 
digitálními jednookými zrcadlovkami 
nováčky, poskytnou vám neuvěřitelně 
jednoduchý prostředek pro dosažení 
působivých výsledků digitální jednooké 
zrcadlovky nikon pro začátečníky. Vysoce 
výkonné obrazové snímače formátu DX 
v srdci těchto fotoaparátů jsou mnohem 
větší než typické obrazové snímače  
v chytrých telefonech nebo kompaktních 
fotoaparátech, takže i snímky jimi 
pořízené jsou mnohem kvalitnější.

snímky a videosekvence pořízené 
digitálními jednookými zrcadlovkami 
nikon pro pokročilé nabízejí vskutku 
výjimečnou kvalitu. intuitivní ovládací 
prvky, ergonomie inspirovaná 
profesionálními digitálními jednookými 
zrcadlovkami nikon a odolná a lehká 
těla propůjčují těmto fotoaparátům 
formátu DX a FX vlastnosti, které podnítí 
váš zájem o fotografii a poskytnou 
vám za všech okolností výsledky zcela 
odpovídající vaší inspiraci.

na profesionální fotoaparáty nikon, 
kterými již bylo pořízeno mnoho 
nejvýznamnějších a nejpůsobivějších 
snímků všech dob, se spoléhají celé 
generace fotografů. tyto odolné přístroje 
s kompletním utěsněním proti působení 
klimatických vlivů nabízejí nedostižnou 
kvalitu obrazu v nejnáročnějších 
podmínkách, jaké si dovedete představit, 
obsahují nejdokonalejší systémy 
automatického zaostřování  
a trvale zvyšují úroveň možností v oblasti 
fotografie.



Pro zaČáteČníky 

Zachycujte život ve 
vysoké kvalitě

Zvolte si fotoaparát

zaostřování s detekcí tváří
Motivové programy a menu retušování

rozsah citlivostí iso 100–12 800
Fotoaparát pro cestování s nízkou hmotností

24 milionů pixelů

záruka nezapomenutelných snímků ve vysokém rozlišení. rozměrné výtisky mají 

vynikající kvalitu a výřezy zhotovíte beze ztráty detailů.

Režim Průvodce

Režim Průvodce vám pomocí vzorových obrázků a jasných pokynů krok za 

krokem přesně ukáže, jak pořídit vynikající snímky.

Full HD videosekvence

s pomocí funkce d-Movie fotoaparátu získáte videosekvence, na které budete 

hrdí. Můžete zaznamenávat ostré videosekvence Full HD (1 080p) v libovolném 

osvětlení a při použití snímacích frekvencí až 50p/60p.

©jeremy Walker



Dodejte svým vzpomínkám působivost pomocí 

výkonného a přitom neuvěřitelně snadno 

použitelného fotoaparátu D3200. 
Chcete-li si užívat vysokou kvalitu obrazu digitální 

jednooké zrcadlovky a současně zůstat u jednoduchého 

ovládání, je pro vás odpovědí tento fotoaparát s 24,2 

milionu pixelů. Režim Průvodce fotoaparátu D3200 je 

skvělým prostředkem pro zachycení života v bohatých 

detailech a ukáže vám, jak dosáhnout vynikajících 

výsledků. lehké tělo, vynikající ergonomie a bezpečný 

grip zvyšují radost z fotografování tímto přístrojem na 

libovolném místě a v libovolné situaci.

Klíčové vlastnosti:
Zaostřování s detekcí tváří

Záruka perfektních portrétů při fotografování v režimu 

živého náhledu. Zaostřování s detekcí tváří automaticky 

rozpoznává a zaostřuje tváře osob ve fotografované 

scéně. 

Motivové programy a menu retušování

Motivové programy optimalizují klíčová nastavení, 

abyste mohli rychle pořídit perfektní snímky. Menu 

retušování umožňuje za pomoci snadno použitelných 

nástrojů a efektů vylepšovat snímky přímo ve 

fotoaparátu.

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

©Fraser Harding

dalŠí inForMace o FotoaParátu VŠecHny digitální jednooké 
zrcadloVky Pro zaČáteČníky

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d3200


S fotoaparátem D3300 zachytíte věrně 
atmosféru všech důležitých okamžiků. 
bez ohledu na to, jestli se rozrůstá vaše rodina nebo se 

sami pouštíte do něčeho nového a váš svět je plný nových 

dobrodružství, tento fotoaparát s 24,2 milionu pixelů 

poskytuje nezapomenutelné snímky a videosekvence 

ve vysokém rozlišení. Režim Průvodce nabízí asistenci 

fotoaparátu krok za krokem a přístroj umožňuje snadno 

aplikovat speciální efekty na snímky a videosekvence.

Klíčové vlastnosti:
Rozsah citlivostí ISO 100–12 800

získáte brilantní snímky při libovolném osvětlení.  

S rozsahem citlivostí ISO 100–12 800 (rozšiřitelným až 

na ekvivalent 25 600) zachytíte všechny detaily i za nízké 

hladiny osvětlení.

Fotoaparát pro cestování s nízkou hmotností

Lehký fotoaparát D3300 s hmotností pouhých 410 g 

(pouze tělo přístroje) a malým objektivem se zasouvacím 

tubusem dodávaným v sadě nabízí vyšší komfort při 

transportu než dřívější modely digitálních jednookých 

zrcadlovek.

©laurel Mcconnell

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

VŠecHny digitální jednooké 
zrcadloVky Pro zaČáteČníky

dalŠí inForMace o FotoaParátu

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d3300


Zvolte si fotoaparát

Pro PokroČilé 

Výkonný fotoaparát formátu DX
51bodový AF systém

Obrazový snímač formátu FX s 24,3 milionu 
pixelů

kompletní utěsnění proti působení 
klimatických vlivů

Vestavěná zařízení Wi-Fi a gPs
Vysoký výkon za nízké hladiny 

osvětlení

Výklopný a otočný monitor
39bodový AF systém

Všestranné vybavení a vysoký výkon

Vynikající možnosti za nízké hladiny osvětlení jsou kombinovány s 

rychlým sériovým snímáním, špičkovými funkcemi pro práci  

s videem a zabudovanými efekty pro pořizování vynikajících snímků  

a videosekvencí v libovolné situaci. 

Kompaktní provedení 

Tyto odolné a lehké fotoaparáty s intuitivní ergonomií usnadňují vaše 

putování na všechna místa, na která vás zavede vaše inspirace. 

Vysoké rozlišení pro vysokou úroveň detailů 

Při fotografování objektivy od extrémně širokoúhlého objektivu až po 

superteleobjektiv získáte výjimečně detailní snímky s 24 miliony pixelů  

a jemnou tonální gradací, a při použití vysokých citlivostí ISO se 

nemusíte obávat vysoké úrovně šumu.

Věnujte se své zálibě ve 
fotografii

©junichi noguchi



Poskytněte své fotografické vášni 
adrenalinovou injekci prostřednictvím 
výkonného fotoaparátu D7100.
tato digitální jednooká zrcadlovka se špičkovými parametry 

je určena pro fotografy, kteří jsou připraveni překonávat 

při svém úsilí o dosažení špičkových snímků hranice 

dosavadních možností. Přibližte se k objektům a zachyťte 

každou akci ve výjimečných detailech. Fotografujte na 

maximum s vysokou snímací frekvencí až 6 sn./s  

a rozsahem citlivostí ISO 100–6 400.

Klíčové vlastnosti:
Výkonný fotoaparát formátu DX

kompaktní tělo odolávající prachu a klimatickým vlivům 

a vybavené obrazovým snímačem cMos s 24,1 milionu 

pixelů a konstrukcí bez optického antialiasingového filtru 

(OLPF) poskytuje extrémně ostré snímky i v případě objektů 

s těmi nejjemnějšími detaily.

51bodový AF systém

S AF systémem profesionální úrovně a 51 zaostřovacími 

poli včetně 15 křížových snímačů si můžete užívat rychlé 

a extrémně přesné fotografování.

©robert bösch

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

VŠecHny digitální jednooké 
zrcadloVky Pro PokroČilé

dalŠí inForMace o FotoaParátu

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d7100


Zažijte sílu a působivost fotografie 
formátu FX s fotoaparátem D610. 
tato výkonná digitální jednooká zrcadlovka vybavená 

profesionálními technologiemi nikon produkuje snímky  

v obrazové kvalitě, jakou může nabídnout pouze formát 

FX. Přístroj D610 s tělem kompletně utěsněným proti 

působení klimatických vlivů je ideálním fotoaparátem 

pro nadšené fotografy, kteří jsou připraveni povýšit svou 

fotografii na novou úroveň.

Klíčové vlastnosti:
Obrazový snímač formátu FX s 24,3 milionu pixelů

Obrazový snímač umožňuje pořizovat výjimečně detailní 

snímky s jemnou tonální gradací při fotografování 

objektivy od extrémně širokoúhlého objektivu až po 

superteleobjektiv a nabízí nízkou úroveň šumu při použití 

vysokých citlivostí iso.

 

Kompletní utěsnění proti působení klimatických 

vlivů

Fotoaparát D610 je konstruován do náročných 

podmínek a poskytuje zlepšenou odolnost proti prachu 

a vlhkosti.

©robert bösch

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

dalŠí inForMace o FotoaParátu VŠecHny digitální jednooké 
zrcadloVky Pro PokroČilé

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d610


Uvolněte hranice své tvořivosti  
s fotoaparátem D5300. 
Tento fotoaparát formátu DX s 24,2 milionu pixelů 

nabízí působivou sadu pokročilých funkcí a umožňuje 

neuvěřitelně detailně zachycovat a sdílet magii tohoto 

světa. Přístroj je vybaven velkým výklopným a otočným 

monitorem s vysokým rozlišením a je perfektní pro tvůrčí 

experimentátory, kteří chtějí nalézt svůj vlastní úhel 

pohledu na fotografii.

Klíčové vlastnosti:
Vestavěná zařízení Wi-Fi a GPS

Tato zařízení umožňují odesílat snímky z fotoaparátu 

D5300 přímo do chytrého telefonu nebo tabletu pro 

snadné sdílení1 a opatřovat je geografickými značkami  

s přesnou informací o místě jejich pořízení.

Vysoký výkon za nízké hladiny osvětlení

Fotoaparát D5300 nabízí rozsah citlivostí ISO 100–12 800 

a umožňuje pořizovat detailní snímky za nízké hladiny 

osvětlení a ostře zachycovat rychle se pohybující objekty.

1. Chcete-li odesílat snímky z fotoaparátu D5300, jednoduše stáhněte do chytrého zařízení zdarma dostupnou aplikaci Wireless Mobile Utility. Aplikace Wireless Mobile Utility je kompatibilní 
s chytrými zařízeními s operačními systémy ios™ a android™ a lze ji zdarma stáhnout do chytrého zařízení ze serverů google Play™ a apple app store™. android, google, google Play, 
youtube a další značky jsou ochranné známky společnosti google inc.

©kwaku alston

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

dalŠí inForMace o FotoaParátu VŠecHny digitální jednooké 
zrcadloVky Pro PokroČilé

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d5300


Objevte nové perspektivy  
s inspirativním fotoaparátem D5200. 
tato digitální jednooká zrcadlovka nabízí vše 

od působivých snímků až po plynulé Full HD 

videosekvence a je ideální pro fotografy, kteří chtějí 

odhalit své tvůrčí schopnosti. obrazový snímač 

CMOS formátu DX s 24,1 milionu pixelů zachycuje 

snímky s jemnými detaily a fotoaparát nabízí rovněž 

aplikaci speciálních efektů na videosekvence  

i statické snímky v reálném čase.

Klíčové vlastnosti:
Výklopný a otočný monitor

Všestranný výklopný a otočný monitor poskytuje vašim 

vizím jedinečné úhly pohledu. Můžete jej vyklopit a otočit 

do požadovaného směru – a na plno využít svou tvořivost 

pro získání jedinečných snímků z libovolného úhlu včetně 

skvělých autoportrétů.

39bodový AF systém

39bodový AF systém s vysokou přesností perfektně 

zaostřuje na objekt ve všech situacích. Pokročilé 3D 

sledování objektu zachovává správné zaostření i těch 

nejmenších objektů bez ohledu na to, jak nepředvídatelné 

mohou být jejich pohyby.

©douglas Menuez

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

dalŠí inForMace o FotoaParátu VŠecHny digitální jednooké 
zrcadloVky Pro PokroČilé

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d5200


Pro ProFesionály  

Zvyšte úroveň své fotografie

Vysoká rychlost

Profesionální fotoaparáty nikon jsou stavěny pro vysokou rychlost, 

bleskové snímací frekvence, okamžitou odezvu a rychlý a snadný 

přenos snímků do sítí.

Maximální spolehlivost

Vynikající ergonomie, rychlé a odolné závěrky a těla z hořčíkových slitin 

si uchovávají maximální výkonnost v libovolném prostředí.

Vynikající kvalita

světově proslavené obrazové snímače a nejlepší systémy 

automatického zaostřování v oboru společně poskytují úchvatné 

rozlišení, výjimečnou přesnost a neobyčejně vysokou citlivost iso  

k působení světla.

11 sn./s při použití 
automatického zaostřování
extrémní rozsah citlivostí 

ISO až do hodnoty 409 600 
(ekvivalentní hodnota)

36,3 milionu pixelů 
Vysoká snímací frekvence  

a široký rozsah citlivostí iso 

Profesionální funkce  
a kompaktní provedení

Výklopný monitor a vestavěné 
připojení Wi-Fi

Široký rozsah citlivostí iso
Maximální kompatibilita

Zvolte si fotoaparát
©dave black



Inovace špičkového fotoaparátu.
Fotoaparát D4S umožňuje pořizovat výjimečné snímky 

výjimečnou rychlostí a posouvá limity fotografie pro 

profesionály a všechny ostatní uživatele, kteří neuznávají 

kompromisy. Přístroj nabízí dostatečnou rezervu výkonu  

i v nejnáročnějších podmínkách, jakým mohou fotografové 

čelit, a zaručuje uživateli trvalou pozici v čele před 

konkurencí.

Klíčové vlastnosti:
11 sn./s při použití automatického zaostřování

Fotoaparát d4s nabízí vynikající zachycení a výkonné 

sledování objektu. Umožňuje použití bleskové snímací 

frekvence 11 sn./s ve formátu FX včetně automatického 

zaostřování a nastavení expozice, což je hodnota lepší než 

u předchozího modelu, přístroje d4.

Extrémní citlivost ISO

Při použití vysokých citlivostí ISO získáte ostřejší  

a brilantnější snímky s vyšším rozlišením. standardní 

rozsah citlivostí ISO 100–25 600 lze dále rozšířit až na 

hodnotu 409 600 (ekvivalentní hodnota).

©dave black

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

dalŠí inForMace o FotoaParátu VŠecHny ProFesionální digitální 
jednooké zrcadloVky

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d4s


Vytvořte nové mistrovské dílo s pomocí 
fotoaparátu D810. 
tato digitální jednooká zrcadlovka zachytí vše od jemných 

struktur až po rychlé pohyby a díky nevšednímu rozlišení je 

i výjimečně všestranná. Fotoaparát nabízí neporovnatelnou 

kvalitu obrazu, vysokou rychlost a všestranný záznam Full 

Hd videosekvencí, a je optimální volbou pro pokročilé 

fotografy, kteří požadují svobodu naprosto přesného 

zachycení libovolného motivu.

Klíčové vlastnosti:
36,3 milionu pixelů

zcela nový obrazový snímač bez optického antialiasingového 

filtru (OLPF) nabízí špičkovou úroveň detailů obrazu. 

Vyznačuje se rychlým načítáním dat, širokým dynamickým 

rozsahem a vynikající výkonností při použití vysokých 

citlivostí iso.

 

Vysoká snímací frekvence a široký rozsah  

citlivostí ISO

Sériové snímání s frekvencí až 7 sn./s2 umožňuje velmi 

všestranně zachycovat rychle se pohybující objekty. Vyni-

kající rozsah citlivostí ISO 64–12 800 s možností dalšího 

rozšíření až na hodnoty ISO 32–51 200 (ekvivalentní 

hodnoty) dovoluje zvládat libovolné světelné situace.

2. Při použití formátu DX v kombinaci s Battery Packem MB-D12 a jiným zdrojem energie než baterií EN-EL15.

©lucas gilman

Pro zaČáteČníky / Pro PokroČilé / Pro ProFesionály

dalŠí inForMace o FotoaParátu VŠecHny ProFesionální digitální 
jednooké zrcadloVky

http://www.nikon.cz/cs_CZ/d810


©ray demski

Osvoboďte své tvůrčí vize s pomocí 
rychlého, všestranného a agilního 
fotoaparátu D750. 
Ve světě neomezených možností poskytuje tento výkonný 

přístroj s obrazovým snímačem formátu FX a 24,3 milionu 

pixelů svobodu, o jaké jste snili. Fotoaparát je nabitý 

inovativními technologiemi pro práci s obrazem a vyznačuje 

se optimalizovaným, kompaktním provedením. je ideální 

pro pokročilé fotografy, kteří chtějí zkoumat různé 

fotografické směry. 

Klíčové vlastnosti:
Snadno přenosný fotoaparát s obrazovým polem ve 

formátu kinofilmu 

Profesionální vybavení, vynikající ergonomie a lehké monolitické 

tělo nabízejí skutečnou svobodu ve formátu FX.

Výklopný monitor a vestavěné připojení Wi-Fi

Odolný výklopný monitor umožňuje pořizovat snímky 

a videosekvence z jedinečných perspektiv. Vestavěné 

připojení Wi-Fi fotoaparátu a kompatibilní chytré telefony 

nebo tablety dovolují přenášet působivé snímky  

formátu FX.
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Zažijte sílu ryzí fotografie s fotoaparátem 
Nikon Df. 
tento fotoaparát ve stylu retro, který je vybaven stejným 

obrazovým snímačem s 16,2 milionu pixelů jako špičkový 

přístroj Nikon D4, vyjadřuje zaujetí fotografií ve formě  

i funkci. Design fotoaparátu potěší fotografické nadšence 

i puristy v oblasti fotografické techniky – Nikon Df vypadá 

jako klasická kinofilmová jednooká zrcadlovka Nikon, ale je 

plný nejmodernějších technologií.

Klíčové vlastnosti:
Široký rozsah citlivostí ISO

standardní rozsah citlivostí iso 100–12 800 lze dále rozšířit 

až na hodnotu 204 800 (ekvivalentní hodnota) a získat 

snímky s jemnými detaily a minimální úrovní šumu i při 

fotografování za náročných světelných podmínek.

Maximální kompatibilita s objektivy

Využijete současné i již nevyráběné objektivy NIKKOR. 

unikátní sklopná páčka propojení expozimetru 

umožňuje nasadit na fotoaparát Nikon Df i historické 

objektivy nikkor bez systému ai.

©jeremy Walker
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oBJektivY

MakrooCHraNa

BleskY propoJitelNostNapáJeNÍ

poZorováNÍ oBraZU

sYstéM total Digital iMagiNg
Při fotografování digitálními jednookými zrcadlovkami nikon máte na dosah ruky rozsáhlé 

možnosti systému Nikon Total Digital Imaging. Tento systém zahrnuje vše od optiky NIKKOR až 

po blesky a bezdrátová dálková ovládání a nabízí široké spektrum speciálních objektivů  

a příslušenství Nikon pro rozšíření vašich možností a realizaci vašich tvůrčích vizí.
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