Odlišný formát.
Nezaměnitelná brilance.

PENTAX 645Z. Fotoaparát, který získal titul “Dokonalý”.
Vlajkový fotoaparát nové generace se stal legendou.
PENTAX 645Z je středoformátovým fotoaparátem, který přináší komplet obrazového výkonu. V duchu digitálního věku, se
PENTAX 645D prezentoval výrazně jako středoformátový fotoaparát s integrovaným obrazovým senzorem, vynikajícím
rozlišením a dynamickým výkonem. Ale vývoj funkcí se zde nezastavil.
PENTAX 645Z s novým CMOS obrazovým senzorem, který má přibližně 51.4 miliony pixelů, přináší do vašich rukou výkon
ultra vysokého rozlišení. K výklopnému monitoru LCD a funkci Live View, přibylo výrazné zlepšení odezvy AF, zpracování
obrazu a velmi rychlý náhled snímku. K přenosnosti a rychlé odezvě, které byly dovedeny k dokonalosti patří kvalitní obraz,
který lze nesporně nazvat ‘hyper realistický’.
PENTAX 645Z - Pohled do vzdálených výšin a krok do neznámých oblastí fotografie.

Cca. 51.4 milionů efektivních pixelů,
velký obrazový senzor
43.8 x 32.8mm CMOS
Zachytí co vidí vaše oči a zrcadlí vaše vlastní pocity. Obrazový senzor
CMOS středního formátu je pro fotografy ideální. Ve srovnání s rozměry
senzoru full-frame formátu 35mm, je senzor 645Z přibližně 1.7 krát
větší a má rozlišení 51.4 milionů efektivních pixelů.
V kombinaci s vynikajícím optickým výkonem objektivů série PENTAX
645, máte k dispozici nesrovnatelné rozlišení s jemnou tonální gradací a
pocitem trojrozměrného prostoru a atmosféry, kterými příznivce
fotografie uchvátíte.
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Rychlá odezva a velká kapacita
vyrovnávací paměti
Výjimečná kvalita obrazu s 51.4 miliony pixely a rychlá odezva
pomáhají zachytit rozhodující chvíle. Tyto scény nebylo možno
dosud na střední formát digitálního fotoaparátu zaznamenávat,
nyní to vynikající odezva PENTAX 645Z dovoluje. K tomu patří
autofocus, zpracování obrazu, vylepšení zobrazení okamžitého
náhledu a zápisu na paměťovou kartu, budete překvapeni výrazně
rychlejší operací. Počet snímků zaznamenaných během kontinuální
expozice se zvýšil na zcela vyhovující tempo pro záznam portrétů a
pohybujících se subjektů.

“Z” je formou dokonalosti.
Převratný fotoaparát, u kterého vládne
obrazová kvalita a snadná přenosnost.

Live View a naklápěcí LCD monitor
Funkce Live View je u PENTAX 645Z nová, dovoluje, aby oko fotografa
nnemuselo být přitisknuté k hledáčku. S touto funkcí si lze pečlivě připravit
expozici, je to ideální pro krajinou nebo studiovou fotografii, kdy je třeba
vyčkat na pravý moment pro spuštění závěrky. Obrazovka na PENTAX 645Z
je vybavena naklápěcím mechanismem, takže lze snadno komponovat a
zaznamenávat záběry od pasu, z nadhledu i podhledu.
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S m C PENTA X-FA6 45 80 -160mmF4 . 5

F16, 1/50 sek., +1.0EV, ISO 200, WB:denní světlo, Uživatelské nastavení: Přirozený snímek, Kiyoshi Tatsuno
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S m C PENTA X-FA6 45 45mmF2. 8

F16, 1/30 sek., 0.0EV, ISO 400, WB: nastavení barevné teploty, Uživatelské nastavení: Přirozené, Motoyuki Kobayashi
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Překvapující rozlišení a bohatá tonalita.
To je pravá definice snímku vysoké kvality.

Rozměr zobrazovací plochy přináší vysoké rozlišení a
hloubku výrazu. To je pravým důvodem, že jsou
fotoaparáty na střední formát vybírány pro luxusní
fotografii, kdy je nejvyšší prioritou kvalita snímku.
PENTAX 645Z je vybaven velkým obrazovým
senzorem, 43.8 x 32.8 mm CMOS. S rozměrem senzoru
přibližně 1.7-krát větším než je formát 35mm,
dosáhnete vyššího stupně ostrosti a zajímavé
atmosféry fotografované scény. Protože je hloubka
ostrosti malá, lze snadno ovládat efekt rozostření
pozadí. PENTAX 645Z má více možností jak zaostřit
přesně bod, který chcete zvýraznit pro vzrušující
snímky.

Nepřekonaný rozlišovací výkon a přirozená atmosféra,
zajištěná velkým obrazovým senzorem CMOS.

32.8mm

43.8x32.8mm

35mm full-frame formát
PENTAX 645Z velký CMOS senzor
(skutečná velikost)
43.8mm

9

51.4 milionů efektivních pixelů, které
překonaly staré normy vysoké kvality
zobrazování
PENTAX 645Z má přibližně 51.4 milionů efektivních pixelů. Tento
počet je absolutní výhodou při fotografování subjektů které
vyžadují vysoké rozlišení, jako jako např. krajinné scenérie. Rozdíl
v ostrosti a hustotě detailů je jasně patrný již u výtisku fotografie
na formát papíru větším než A3. Rovněž při práci se soubory
RAW, vzhledem k bohatému množství informací ke každému
snímku nenastávají skoky v tonalitě. Můžete měnit parametry
úpravy snímku bez obav, že bude kvalita snímku degradována.

Max. ISO 204800: Rozšířené možnosti
nastavení expozice
Ultra vysoké maximální citlivosti ISO 204800 bylo dosaženo
pečlivým a kompletním zpracováním šumu generovaným
obrazovým procesorem a obrazovým senzorem pro vysoký
odstup SN. I při nastavení vysoké hodnoty ISO dosáhnete
vynikajících snímků s redukovaným šumem a ostrými konturami.
I za stejných expozičních podmínek, je větší možnost kombinací
nastavení hodnoty clony a času závěrky pro zdůraznění pohybu
rozostřením a dalšími pocity způsobem, který preferujete.

ISO 6400

ISO 100

Obrazový procesor PRIME III: Okamžitě
zpracovává vysoký počet pixelových dat
cca. 51.4 milionů efektivních pixelů
PENTAX použil nejnovější procesor pro
zpracování obrazu PRIME III. Procesor
se může pyšnit maximální rychlostí
zpracování cca. pětkrát rychlejší než
byla u procesoru PRIME II pro okamžité
zpracování obrovského množství dat,
které generuje 51.4 milionů efektivních
pixelů. Procesor je rovněž činný při
rychlém okamžitém náhledu snímku.

Funkce kompenzace objektivu: Nově je
doplněna korekce difrakce a periferní barvy
PENTAX 645Z je vybaven funkcemi pro kompletní korekci
objektivu: zkreslení, zvětšení chromatické aberace, korekcí
periferního světla a korekcí difrakce. Difrakce, která nastává při
vyšším hodnotě clony objektivu je u PENTAX 645Z efektivně
korigovaná. Navíc je doplněna korekce periferní barvy pro
zpracování snímků v RAW. Fotoaparát podporuje vyšší kvalitu
konečných úprav.

Vynikající rozlišení obrazu velkým
obrazovým senzorem CMOS
Jemná a plynulá gradace

AA-filtr-free: Konstrukce podporuje celý
potenciál rozlišení objektivu
Ačkoliv AA filtr redukuje nepřirozené barvy a moaré efekt, snižuje
nízkopásmový filtr ostrost celkového obrazu. Tento filtr byl u
PENTAX 645Z z jednotky obrazového senzoru odstraněn pro
získání nejvyšší priority rozlišení. Touto konstrukcí se podařilo
vyzdvihnout plný potenciál rozlišení obrazového senzoru i
objektivu. Nepřekonatelné rozlišení dovede vykreslit jednotlivé
listy na stromech, i když se jedná o záběr celé krajiny.

Velký obrazový senzor CMOS s dostatečnou úrovní pixelů a
vynikajícím poměrem signálu SN. Přepaly a ztráta kresby v
detailech a ve stínu jsou u PENTAX 645Z ojedinělé. Přechody v
tonalitě jsou reprodukovány na plochách s vysokým počtem
pixelů. Plynulé propojení mezi stíny a přechody barev dává
snímkům detailnější rozlišovací schopnost.

Nádherné rozostření a silný pocit
trojrozměrného prostoru
Jednou z hlavních vlastností středoformátových fotoaparátů je
efekt rozostření. Hloubka ostrosti je malá a nezaostřená část má
jemné podání. Subjekty zachycené při otevřené cloně vyvolávají
pocit trojrozměrného prostoru, ještě více než když je scéna
viděna pouze okem. Tyto vlastnosti umožňují vytvářet jemný,
bohatý trojrozměrný výraz s atmosférou, jsou specifické u
středoformátových fotoaparátů pro vyšší kvalitu fotografií.
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“Z” – středoformátové digitální fotoaparáty jsou vybaveny obrazovou
kvalitou a schopností rychlé reakce

Rychlá odezva
Rychlé odezvy a operací bylo dosaženo zvýšením výkonu zpracování
obrazu. Ve srovnání s PENTAX 645D jsou operace autofokusu,
zpracování obrazu a zobrazení rychlého náhledu podstatně zrychleny.
Rovněž byla zvýšením kapacity vyrovnávací paměti snížena doba
zápisu na kartu, což napomohlo k plynulému záznamu několika
snímků ve formátu RAW při kontinuální expozici. Tyto vlastnosti
umožnily opakované spouštění závěrky, které nebylo s fotoaparáty
středního formátu možno provádět. PENTAX 645Z je ideální pro
portréty a fotografování pohybujících se subjektů.

Rychlá odezva - to je co
středoformátové digitální fotoaparáty
postrádaly
Okamžitý náhled

0.9 sek.

PENTAX 645D: 2.3 sek.
Doba zobrazení od spuštění závěrky po okamžitý náhled snímku

Rychlost zpracování snímku

Max. 5krát rychlejší
Ve srovnání s PENTAX 645D

Počet možných kontinuálně
exponovaných snímků v RAW

25 snímků

Při kontinuálním exponování
(L)

PENTAX 645D: 13 snímků

Writing speed to
memory card

2krát rychlejší

Ve srovnání s PENTAX 645D
Použita karta UHS-I
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USB přenosová rychlost

3 krát rychlejší

Ve srovnání s PENTAX 645D
*Všechny hodnoty na jsou odhadnuté.

SAFOX 11: Moderní systém Autofokusu
pro vysokou přesnost
AF systém použitý v PENTAX 645Z je SAFOX 11. V optickém
systému jsou použity difrakční čočky pro potlačení aberace.
Zaostřením snímků na senzoru se dosahuje vynikající přesnosti.
Detekce světelného zdroje je též činná pro kompletní zrušení
vlivu na AF z určitých umělých světelných zdrojů. Přesné
zaostřování a odezva se perfektně shoduje s požadavky na
snímky ve vysokém rozlišení.
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Pentax systém analýzy v reálném čase:
fotoaparát analyzuje subjekt a optimalizuje
funkci vazby a ovládání
Tato funkce detekuje rozdělení barev na obrazovce, barvu
subjektu a jeho pohyb a optimalizuje automatickou vazbu a
řízení AE, AF a vyvážení bílé. Páteří je systém analýzy scény, který
je propojen s cca. 86,000 pixelovým RGB měřicím senzorem a
PRIME III. Až po úplné analýze scény je možné velmi přesné a
stabilizované exponování.
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Approx. 86,000
pixel RGB
metering sensor

SAFOX 1 1
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Flash compensation
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PRIME III

WB
Multi Auto White Balance
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cca. 86,000 pixelový RGB měřicí senzor:
Věrně zachycuje barvu, formu a pohyb pro
přesnou analýzu

The diffractive lens can correct
chromatic aberration
High-sensitivity AF sensor

Kompatibilita s AF paprskem F2.8:
Vynikající ostření
Tříbodový
AF
uprostřed
obrazovky podporuje paprsek
F2.8. Při použití objektivu se
maximální hodnotou světelnosti
F2.8, lze zaostřovat s vysokou
přesností. To je zvláště efektivní,
když chcete aby byla hloubka
ostrosti co nejmenší nebo při
zaostřování momentek.

-3EV kompatibilní AF: zachycuje tmavé
subjekty, které je i těžké vidět
Použitím
vysoce
citlivého
senzoru AF, se dosáhlo limitu
-3EV (25 bodů ve uprostřed). I u
tmavých subjektů, které ztěží
vidíte okem, dokáže tento AF
plynulé a přesné zaostřování u
velkého ozsahu scén.

PENTAX 645D

77 segmentové měření

PENTAX 645Z

cca. 86,000 pixelové RGB měření
*Referenční snímek k popisu měřicích funkcí.

Multi-vzorkový Auto WB: Úspěšná barevná
reprodukce na všech plochách snímku
PENTAX 645Z je vybaven multi-vzorkovým Auto WB, který
rozděluje obrazovku do malých sekcí a použije pro každou z
nich optimální vyvážení bílé. Tato funkce řeší rozdíly v barevné
teplotě, které způsobují různé světelné zdroje, stíny a sluneční
svit a poskytuje stabilní reprodukci barev scenerií, které vidíte
na vlastní oči.

27 AF tělo: Schopnost vynikající detekce
subjektu
Zamíření AF s 27 body. 25 z
těchto zaostřovacích bodů jsou
křížového typu a jsou vybavené
řádkovými senzory ve obou
směrech,
horizontálním
i
vertikálním. Vynikající schopnost
detekce lze použít na všechny
fotografované subjekty.

PENTAX 645Z používá cca. 86,000
pixelový RGB měřicí senzor, který
zachycuje scény v reálném čase,
detekuje jas, barvu a pohyb na
stupnici detailně, v jiné dimenzi
než je tradiční 77 zónový měřicí
systém. Nejnižší limit osvětlení je
-1EV (ISO 100/55mm, F2.8). Tím je
dosaženo
vysoké
přesnosti
ovládání expozice i při nízké
hladině osvětlení.

křížový senzor
F2.8 paprsek řádkového senzoru
Line senzor

Dva sloty: Vysokorychlostní zápis souborů
Dva sloty odpovídají normě pro
UHS-I. Pro rychlou expozici přispívají
vysoká rychlost zápisu dat, zkrácení
doby
uvolnění
kapacity
ve
vyrovnávací paměti. Navíc, se
soubory zapisují sekvenčně na karty,
které jsou ve dvou oddělených
slotech,
možnost duplikovaní
souborů nebo oddělený zápis RAW/
JPEG. Eye-Fi a FLU karty (O-FC1,
volitelné) je též možno používat.
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Následník tradice PENTAX 645,
přináší další úroveň.

Přizpůsobivý úhel
PENTAX 645Z je vybaven LCD monitorem s
naklápěcím mechanismem. Lze jej naklopit
od 35° směrem dolů a 125° ve směru nahoru.
Uhlopříčka monitoru je 3.2 palce, s přibližně
1.037 miliony bodů, s vysokým rozlišením,
širokým pozorovacím úhlem, lze tak
exponovat z podhledu i z nadhledu zatímco
můžete pozorovat kompozici záběru na Live
View displeji v pohodlné poloze. Konstrukce
má vzduchotěsnou vrstvu, která potlačuje
vnitřní reflexy. Na monitoru je použito
zesílené sklo s vrstvou AR pro vynikající
viditelnost a ochranu před poškrábáním a
tlakem.
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Vybaven naklápěcím LCD monitorem
Lze nastavit v úhlech -35° až 125°.

Live View: Umožňuje AF s kontrastem
Tento model má funkci Live View, kterou lze používat pro
přesnou kontrolu zaostření při zvětšeném zobrazení (max. 16x).
Navíc ke kontrastnímu AF, kterým získáte nejpřesnější zaostření,
můžete zvolit Focus Peaking (vizuální vodítko maximálního
ostrosti) a detekci obličeje AF. Protože efekty jako jsou
Uživatelský snímek a vyvážení bílé jsou zobrazeny na obrazovce,
můžete tak rozšířit na snímcích rozsah vyjádření.

Prachotěsná, počasí odolná konstrukce:
Vzduchotěsné tělo odolá dešti i prachu
Je
připraven
na
špatné
povětrnostní podmínky se kterými
se setkáte při exponování v
exteriéru, konstrukce je pracho
těsná a odolná stříkající vodě. Na
76 různých místech včetně tlačítek,
koleček a krytech, je těsnění proti
dešťovým kapkám, vlhkosti a
prachu.
Stejná konstrukce je
použita u objektivů AW. V
kombinaci s objektivem AW, je
možno fotoaparát používat za
nepříznivých podmínek během
dešťové bouře nebo v prašném
prostředí.

Je zaručeno fungování do -10°C:
Můžete exponovat i ve studeném prostředí
Integrovaný design: Je snadno přenosný,
exponování z ruky
PENTAX 645Z zdědil tradiční styl DSLR z PENTAX 645 série s
integrovaným hledáčkem, obrazovou senzorovou jednotku a
rukojeť. Bylo dosaženo vynikající provozní spolehlivosti a
přesnosti zaostřování. Není třeba se obávat nejistého propojení
s digitální stěnou a chyb v zaostření při jejím nesprávném
nasazení. Vytvořením tvaru rukojeti pro snadné držení, může
tak digitální fotoaparát na střední formát nabídnout pohodlné
exponování z ruky.

Optický hledáček:
Široké otevřené pozorovací pole, které má
pouze středoformátový fotoaparát
Pro větší kompaktnost těla fotoaparátu bylo použito prizma
lichoběžníkového tvaru. Je připevněn ve sklonu směrem
dopředu v 9° od těla, pro optimální optickou cestu a celkové
snížení výšky. V optickém systému je použit okulár typu
Keplerova teleskopu, pro dosažení faktoru velkého zvětšení a
širokého úhlu záběru. Hledáček má široké pole, které konkuruje
35mm plnoformátovým fotoaparátům. Pole záběru je cca. 98%
a matnice je výměnná. Standardně je použita jasná čirá, která
usnadňuje zaostřování funkcí peaking.
Průchod světla
hledáčkem

Vysoce odolný mechanismus:
Testem překonána hranice 100,000 expozic
PENTAX 645Z je vybaven vysokorychlostní, mechanickou jednotkou s
velkou životností, která dokázala při
testech překonat více jak 100,000 expozic.
Je to dvojnásobek ve srovnání s PENTAX
645D. To dovoluje nejen expozice v
kontinuálních dávkách, ale též snímat
osoby a pohybující se objekty, které se
opakovaně snímají a vytvářet digitální
archivy.

Fotoaparát byl testován v
prostředí s teplotou -10°C, byl
potvrzen přesný chod, stabilita,
odezva a změna ve stavu baterie.
S tímto druhem ochrany, jste
vždy připraveni vzít fotoaparát
sebou do studeného prostředí
kde digitální přístroje často
nesprávně fungují.

Exteriér ze slitiny hořčíku: Požadavek na
nízkou hmotnost a odolnost
Externí části fotoaparátu a
výklopný monitor LCD jsou
vyrobeny z lehké a velmi odolné
slitiny hořčíku. Tento materiál
vyniká absorbcí nárazů a odvodu
tepla, má rovněž vynikající stínění
proti elektromagnetickým vlnám,
vysokou odolnost a spolehlivost.
Je rozhodující pro náročné
používání a chrání interní přesný
mechanismus fotoaparátu.

Šasi z tlakově litého hliníku:
Precizní a odolné tělo
Pro vytvoření šasi, které podporuje
přírubu, hledáček a optický systém
AF, je třeba vysokého stupně
odolnosti a dodržení přesných
rozměrů. Tlakově litý hliník pro
vysokou odolnost, pro velmi
přesnou montáž a vysokou tuhost.
Navíc, obrazový senzor je nasazen
na šasi pro odvod tepla. Teplo se
odvádí zadní sekcí šasi, redukuje
šum,
která
nastává
temný
proudem.

DR II a varování prachu: Odstranění prachu
použitím ultrazvukových vibrací
PENTAX 645Z je vybaven funkcí
DR II (Dust Removal II), aby
nedocházelo k problémům s
prachovými částicemi.
DR II
dovede
efektivně
odstranit
všechny částice prachu, které
přilnou na povrch obrazového
senzoru
CMOS.
Vibracemi
redukčního
filtru
UV/IR
piezoelekterickým elementem
rychlostí ultrazvuku.

UV/IR redukční filtr

(povrch s ultrazvukovou vibrační vlnou)

Piezoelektrický
element
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Fotograf může přenést všechny pocity i záměry do umění.
Funkce pro záznam videa pro vytváření
impresivního videa s trojrozměrnou
hloubkou a vysokou citlivostí

Intervalová expozice/kompozice: Záznam
subjektů, které se každou chvíli mění

PENTAX 645Z, může zaznamenávat Full HD videoklipy s
maximální obnovovací frekvencí 60i, a HD videoklipy při
maximu 60p. I při stejném
rozlišení, využitím výhody
kterou nabízí velký obrazový
senzor,
vytváří
pocit
trojrozměrného
prostoru
kterým může soupeřit s
filmovými kamerami super
35mm
a
35mm
fullframovými
fotoaparáty.
Můžete též aplikovat efekty z
nabídky Uživatelský snímek
jako je Cross Process a
vytvářet
videoklipy
se
širokou tonální paletou.
Záznam je možný i při
maximální citlivosti ISO 3200.
Jednou z předností je, že lze zaznamenávat videoklipy při
minimálním osvětlení. 645Z má vestavěný stereo mikrofon,
rovněž vstup pro externí mikrofon (úroveň lze ovládat).

Závěrka se automaticky aktivuje v nastaveném intervalu a
počtu expozic. Tato vlastnost je efektivní pro záznam subjektů
u kterých dochází pomalu k proměnám. Spojení intervalové
expozice s multi expozicí je též možné. Intervaly lze nastavit od
2 sekund do 24 hodin při maximu 2,000 expozic, pro rozmanité
umělecké vyjádření.

Kompresní formát je MPEG-4 AVC/H.264 a formát souboru je MOV.

4K intervalové videoklipy: S těmi se můžete
pochlubit, mají čtyřnásobné rozlišení oproti
Full HD
Fotoaparát má funkci 4K intervalového záznamu videa. Ta
umožňuje zaznamenávat snímky v určitém intervalu a
kompilovat záznam jako jeden videoklip. Rozlišení je přibližně
čtyřikrát vyšší než u Full HD. S touto vlastností můžete u
videoklipů vyzkoušet super vysoké rozlišení. Full HD a HD je též
podporováno.

- Kompresní formát je Motion JPEG a formát souboru je AVI.
- Interval záznamu lze nastavit od intervalu 2 sekund do 1 hodiny a donu snímání lze nastavit od
14 sekund do 99 hodin. Doba záznamu, kterou můžete nastavit, se mění v závislosti na nastavené
době snímání.
- Max. čas závěrky je 1/30 sek.
- Pro přehrávání 4K Intervalového videa je třeba počítačové prostředí, které podporuje přehrávání
4K videa

RAW/JPEG/TIFF: Formáty, které podporují
soubory TIFF
Formát záznamu lze zvolit z RAW, JPEG a TIFF. Pro snímky v RAW,
je podporován PENTAX-originální PEF, stejně jako DNG, který je
plně kompatibilní s aplikacemi Adobe. JPEG soubory lze
zaznamenávat současně s RAW a lze přizpůsobit rozměr
záznamu a stupeň kvality snímku. Pokud chcete zaznamenávat
formátem bez komprese, můžete zvolit TIFF.

HDR (High Dynamic Range): Automaticky
generuje snímky se širokým dynamickým
rozsahem
Jeden snímek se širokým dynamickým rozsahem se vytvoří ze
tří snímků, které jsou exponovány s odlišnou expozicí. Navíc k
úpravě expoziční amplitudy*1 dle scény, protože fotoaparát
může automaticky korigovat menší změny polohy kompozice
mezi snímky*2, můžete tak snadno exponovat snímky HDR z
ruky. Protože jsou původní tři snímky uloženy do RAW dat,
můžete je použít i odděleně pro tvořivé vyvolání.
* 1 : Expoziční amplitudu lze nastavit pouze při exponování
* 2 : Automatická úprava polohy není možná pro větší rozdíly v poloze a z důvodu
některých vzorů na subjektech.

Multi expozice: Zvolte kompoziční režim dle
vašich kreativních záměrů
Nastavte počet expozic (od 2 do 2,000), které potom spojíte do
jednoho snímku. Pokaždé, kdy stisknete spoušť se expozice
upraví a snímky se spojí a vy můžete kontrolovat detailně
výsledek na obrazovce. Kompozitní režim můžete zvolit ze tří
možností tak, aby odpovídal vaším tvůrčím záměrům.
[Kompozitní režimy]
Průměr: Vytvoří kompozitní obraz s průměrovanou expozicí. Můžete se tak snadno
bavit multi-expoziční fotografií bez nutnosti úpravy pro každou expozici.

Aditivní: Vytvoří kompozitní obraz kumulativně z přidávaných expozic.
Jasný : Porovná každou expozici, zvolí jasné plochy a spojí je. Protože jsou tmavé

plochy ponechány tak jak jsou, je tento režim efektivní pro fotografování
měsíce, ohňostrojů nebo osvětlených budov a dalších objektů, kde chcete
zvýraznit kontrast.

Uživatelský snímek: Ovládání variací odstínů
Uživatelský snímek dovoluje vytvářet snímky, které odpovídají
subjektu a vašim tvůrčím záměrům. PENTAX 645Z má 11 variací
pro flexibilní ovládání obrazu, aby odpovídal vašim preferencím.
U každé variace Uživatelského snímku lze upravit barevnou
saturaci, odstín, základní tón, kontrast a ostrost.
* Parametry, které lze upravovat se liší v závislosti na volbě variace Uživatelského snímku.

Volby uživatelského snímku
Jasný

Přirozený (výchozí nastavení)

Elegantní pestré barvy, které
jsou blízké tomu jak si je
pamatujeme

Přirozený, nepřebarvený,
perfektní pro každý subjekt

Portrét

Krajina

Podává zdravý odstín pleti

Vytvoří modré nebe a zelené
stromoví pro živý a velmi osrtý
snímek

RAW data lze zpracovat ve fotoaparátu a uložit jako JPEG nebo
do souboru TIFF. PENTAX 645Z má celou řadu možností úprav,
které jsou snadno dostupné. Vyzkoušejte neomezené možnosti
úprav snímků přímo ve fotoaparátu.

Živý

Zářivý

Modrá je reprodukovaná
indigově a červená jako
šarlatová pro specifickou a
kultivovanou nuanci

Barevné odstíny jsou zvýrazněny,
efektivní pro oživení
monotonních nebo slabě
saturovaných snímků

[Možnosti úprav při zpracování snímků v RAW]

Tlumený

Bleach bypass

• Nastavení záznamu: Formát souboru (JPEG/TIFF), zobrazovací poměr, záznamové pixely

Snížená barevná saturace při
zachování hlavní barvy

Nízká barevná saturace saturation
and high contrast for the feel of
an old print

Reverzní

Černobíle

Vysoká barevná saturace a
kontrast vytváří působivé
snímky

S 8 různými černobílými filtry,
můžete vytvořit bohatou řadu
odstínů

*TIFF soubory nelze zaznamenávat současně s RAW a JPEG.

Při zpracování souboru RAW ve fotoaparátu:
K dispozici je bohatá řada možností úprav

JPEG, JPEG kvalita, Barevný prostor

• Korekce objektivu: korekce zkreslení, úprava chromatické vady, korekce periferního světla,
korekce difrakce, korekce barevných kontur
• Vyvážení bílé • uživatelský snímek • digitální filtr • HDR (pouze při exponování v HDR)
• citlivost • vysoké-ISO NR • korekce stínu

Cross Processing
Specifické barvy a kontrast a
vytvořené jako při reprodukci
z filmu
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Digitální Filtr: 19 různých speciálních efektů
Při prohlídce snímků můžete aplikovat Digitální filtry. Na výběr
je 19 různých typů filtrů. Při zpracování snímků v RAW ve
fotoaparátu, zvolte filtr pro aplikování efektu a snímek uložte.

[Volby Digitálního Filtru]
• Úprava základního parametru • Výtažková barva • Dětský fotoaparát • Retro
• Vysoký kontrast • Stínování
• Inverzní barva • Zvýraznění barvy • Zvýraznění černobílé • Rozšíření odstínu • Kresba
• Vodové barvy • Pastelky • Plakát • Miniatury • Změkčení • Shluk hvězd • Rybí oko •
Zeštíhlující
* Během exponování nelze Digitální Filtr používat.

Bezdrátová expozice se živým náhledem
(Live View): Fotoaparát můžete ovládat
pomocí chytrého telefonu
PENTAX 645Z je kompatibilní s FLU
kartami, které jsou vybaveny bezdrátovou
funkcí LAN. Použitím prohlížeče v chytrém
telefonu nebo tabletu, můžete ovládat
fotoaparát a sledovat záběr na displeji v
živém náhledu (Live View). Navíc dotykem
kamkoliv na obrazovku můžete zvolit
zaostřovací bod AF, nastavit expozici,
citlivost ISO, spustit závěrku nebo
prohlížet uložené snímky.

* Kompatibilní karty: FLUCARD PRO PENTAX 16GB O-FC1 (volitelná)
* Smartphony a tablety, které používají iOS nebo AndroidTM.

Elektronický horizont: Detekuje a zobrazuje
náklon ve dvou směrech
Tato funkce detekuje náklon
fotoaparátu ve směru doleva/
doprava, a ve směru dopředu/
dozadu a zobrazí informaci v
krocích po 0.5°. Při monitorování snímků exponovaných
pomocí hledáčku, je možno
zobrazit stupnici expozice. Tuto
funkci můžete použít a zobrazit
jí při exponování s živým náhledem (Live View), pomáhají vám při
úpravě kompozice a kontrole náklonu fotoaparátu.

Závit pro stativ pro vertikální polohu: Pro
stabilitu v optických osách, vertikální nebo
horizonální
Na boku a spodní části
fotoaparátu je závit pro stativ.
Protože se nemění optická osa
při přepnutí z horizontálního na
vertikální polohu, můžete dále
pokračovat v exponování při
zachování stability.

16

Vybavený novými funkcemi a přípojkami,
PENTAX 645Z se stane vaším hlavním fotoaparátem
pro práci ve studiu.

Automatický přenos
Ve fotostudiích, kde se používají digitální fotoaparáty, se každý
testovací záběr prohlíží na počítači pro upřesnění nastavení
fotoaparátu a osvětlení. S novým softwarem Image Transmitter 2, lze
na dálku ovládat PENTAX 645Z pomocí počítače. Pro import snímků
do uživatelem určené složky na počítači; nastavení expozice jako je
clona a citlivost ISO, lze nastavit, aktivovat spuštění závěrky během
živého náhledu (Live View) na obrazovce pro podstatné zefetivnění
snímání ve studiu.

[Image Transmitter 2] (volitelný software)
Hlavní vlastnosti
- Automatický přenos snímků do počítače
- Operace s fotoaparátem na dálku z počítače (spuštění závěrky, nastavení
clony, čas závěrky, citlivost ISO , kompenzace EV)
- živý náhled na počítači Live View
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Vysokor ychlostní
přenos snímků do PC.

Zobrazení detailní čtvercové mřížky:
Pro snažší kompozici

USB 3.0: Vysokorychlostní komunikace s PC

K dispozici jsou dva typy nových
čtvercových mřížek s užším
ver tikálním/horizontálním
odstupem linek, pro snažší
zachycení
snímků,
které
plánujete později spojit pro další
tvůrčí využití. Protože je
struktura mřížky těsnější než u
předchozí verze, snáze se přesně
určuje poloha hlavního subjektu
a snímku pro spojení. Je možno
též zvolit ze 16 zón, zlatého řezu
a zobrazení měřítka. Barvu
mřížky lze zvolit z transparentní
bílé nebo transparentní černé,
viditelnost je garantovaná.

PENTAX 645Z má zdířku pro
připojení USB 3.0. Při propojení
s kompatibilním počítačem, je
možná vysokorychlostní komunikace, která překonává limity
USB 2.0. Tato vlastnost umožňuje
bez problémů přenášet snímky
do počítače při exponování s
Live View.

Aretace tlačítek/kolečka:
Chrání před náhodným spuštěním operací
PENTAX 645Z má tlačítko aretace operací s tlačítkem/kolečkem,
aby jste mohli zabránit náhodnému přestavení koleček a tlačítek
během exponování. K předním/
zadním kolečkům se dočasně
deaktivují tlačítka, která jsou
hlavně spojená s ovládáním
expozice, jako je kompenzace
expozice a citlivost ISO. Rámec
funkce aretace lze rozšířit , aby
zahrnoval prakticky každé
tlačítko s výjimkou spouště.

HDMI výstup: Zobrazí Live View nebo
snímky na externím monitoru
PENTAX
645Z
je
vybaven
konektorem HDMI. Můžete tak
připojit fotoaparát k TV nebo
monitoru počítače pro výstup
živého náhledu (Live View) nebo
pro prohlídku záznamenaných
snímků. Pomocí tohoto připojení
se otvírají další možnosti využití
jako např. kontrola snímku
vícečlenným štábem současně a
prohlídka prezentací snímků a
video záznamů.

Proveďte prvotřídní konečné úpravy snímků
přiloženým softwarem

* Při připojení fotoaparátu k přístroji AV se na monitoru fotoaparátu nic nezobrazí a
nelze rovněž upravit hlasitost.

Otočný displej v 180°/záznam*:
Efektivní digitální archivy

* Zaznamená se pouze informace o otočení

ABC

Systémové požadavky
HDMI připojení
Snímek lze pro
prohlížení otočit o
180°

Pro připojení vašeho fotoaparátu k počítači a instalaci Digital Camera Utility 5 softwaru
doporučujeme následující systémové požadavky.

Windows®

ABC

ABC

Tato vlastnost je užitečná když
děláte kopie snímků. Běžně,
když nastavíte předlohu pro
snímání do správné polohy z
pohledu fotografa, zaznamenaný snímek je otočen o 180° jak
patrno z ilustrace napravo.
Jednoduše otočíte displej o 180°
pro záznam ve správné poloze.
Protože Live View a HDMI výstup
se také otočí a zobrazí o 180°, je
ovládání snadné i při pozorování
na počítači nebo na obrazovce
TV.

Software je možno používat pro zpracování snímků v RAW,
ukládat je do formátů JPEG nebo TIFF, a snímky upravovat.
Tento software používá velmi uznávaný SILKYPIX® engine.
Úpravy a zpracování snímků RAW jsou snadné a pohodlné a k
dispozici je bohatá nabídka úprav. Pomocí tohoto softwaru
můžete do Exif dat přidat informaci o copyrightu pro kontrolu
pravosti snímků.

Normální zobrazení

180° otočené zobrazení

I když je snímek převrácený vzhledem k
poloze fotoaparátu, lze soubor se
snímkem file oto čit o 18 0 °, t ak že je
zaznamenán ve správné pozici.

- OS: Windows® 8.1 (32bit/64bit)/Windows® 8 (32bit/64bit)/Windows® 7(32bit/64bit)/
Windows Vista® (32bit/64bit) - CPU:Intel® CoreTM 2 Quad nebo vyšší - Paměť: 4GB a více
- Prostor na pevném disku: cca. 100 MB a více (k dispozici prostor během instalace nebo při
spuštění), cca.. 25 MB (pro uložení souboru snímku) (JPEG) nebo cca.. 70 MB (RAW)
- Monitor: 1280 x 1024 pixelů, 24bit barva nebo více

Macintosh
- OS: Mac OS X 10.9/10.8/10.7/10.6 - CPU:Intel® Core TM 2 Quad nebo vyšší - Paměť: 4GB
nebo více - Prostor na pevném disku: cca. 100 MB a více (k dispozici prostor během instalace
nebo při spuštění), cca.. 25 MB (pro uložení souboru snímku (JPEG) nebo cca.. 70 MB (R AW)
- Monitor: 1280 x 1024 pixelů, 24bit barva nebo více

Další funkce
• D-Range nastavení

(Korekce světel, Korekce stínu)

* Podpora operačních systémů je limitovaná na instalované na počítači a aktualizované na poslední verze.
* Operace není garantovaná na všech počítačích s doporučenými specifikacemi.

• Expoziční režimy

(Program (P), Priorita citlivosti (Sv), Priorita času závěrky (Tv),
Priorita clony (Av), Priorita času & clony (TAv),
Manuálně (M), čas B (B), synchronizovaný čas pro blesk

• Redukce šumu při delších časech závěrky
• Redukce šumu při vysoké hodnotě ISO
• Změna formátu souboru stisknutím

• AF režimy: Jednoduchý AF, Kontinuální AF

• Uložení do datového formátu RAW

• Volba bodu AF

(Okamžitá změna formátu záznamu tlačítkem)

* Právě exponovaný snímek JPEG lze také uložit do formátu RAW.

- Měřicí režim

(Měření při otevřené cloně TTL použitím měřicího senzoru s 86K
pixelů RGB, Multi-segmentové měření, Středově-vyvážené měření,
Bodové měření)

• Exposure Bracketing shooting (2/3/5 políček)
• Kompenzace expozice ±5EV
(±2EV při záznamu videa)

(Operaci zaostření lze uživatelsky upravit)

Bod, Výběr bodu, Rozšířená plocha AF (S, M, L), Volba zóny, Auto
(27 AF bodů)

• Exponování se sklopeným zrcátkem
* Je možno deaktivovat sklápění zrcátka

• Optický náhled, Digitální náhled
• Edit

LCD Monitor
(3.2 palců, cca.. 1.037 milionů bodů, široký pozorovací úhel, lze
upravit jas, saturaci, barvu)
Image playback
(Zobrazení více snímků (6 až 80 miniatur), zvětšené zobrazení (až
16x) zobrazení mřížky (5 typů, barva linek: černá/bílá), otáčení
displeje, histogram, atd.)
USER režim (až 3)
Uživatelské funkce (29 voleb)
Kompatibilita s P-TTL automatickým bleskem
VLožení informace o copyrightu
(Jméno fotografa, jméno pro copyright do Exif dat)
Kompatibilita s jednotkou GPS
Záznam o poloze expozice s O-GPS1 (volitelná) je možný

(Korekce barevného moaré, Změna rozměrů, Výřezy (zobrazovací
poměr lze změnit a korigobvat náklon), úprava videoklipů (dělení
videoklipů a vymazání nepotřebných úseků),
Záznam políčka z videosekvence do snímku JPEG)
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Objektivy PENTAX 645, soubor optických
technologií.
PENTAX 645 získal podporu fotografů zdůvodu důrazu na kvalitu
obrazu při exponování v terénu. Tyto objektivy dosahují
nádherného rozlišení, vysokého kontrastu, přirozené reprodukce
barev a úspěšné korekce aberace. Tento nesrovnatelný obrazový
výkon je zcela patrný ze snímků zaznamenaných PENTAX 645Z.

Série objektivů, které si stále fotografové cení
Tyto objektivy jsou zkonstruované, aby mohly plnit kreativní impulsy profesionálních fotografů.
Pokrývají širokoúhlé ohniska až telefoto a jsou k dispozici v široké nabídce fokálních délek.

Wide-angle zoom lens with excellent mobility

SmC PENTAX-FA645 33-55mm F4.5AL

This is a wide-angle lens with an easy-to-use focal length
that is perfect for capturing landscapes and architecture.

SmC PENTAX-FA645 35mmF3.5AL[IF]

W id e -a n gl e zo o m

SmC PENTAX-FA645 45mmF2.8

W id e a n gl e

S e m i-s t a n d a rd

35 mm format: 26 – 43.5 mm equivalent

35 mm format: 27.5 mm equivalent

35 mm format: 35.5 mm equivalent

This mid-telephoto 2x zoom lens lets you frame
scenery exactly the way you want.

With a minimum shooting distance of 39.5 cm,
this macro lens lets you shoot images at actual size.

As a fast F2.8, this lens can control the background with
beautiful blurring effects for a three-dimensional feel.

SmC PENTAX-FA645 80-160mmF4.5

SmC PENTAX-FA645 MACRO 120mmF4

Te l e p h oto zo o m
35 mm format: 63 – 126 mm equivalent

SmC PENTAX-FA645 200mmF4[IF]
Te l e p h oto
35 mm format: 157 mm equivalent

SmC PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]

M a cro

Te l e p h oto

35 mm format: 94.5 mm equivalent

35 mm format: 118 mm equivalent

This telephoto lens features just the right compression of
perspective and soft blurring effects.
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A wide-angle lens with natural vision depiction
that can be used for hand-held snapshots.

A telephoto lens that provides sophisticated imaging
performance without any compromises.

SmC PENTAX-FA 645 300mmF4ED[IF]
Te l e p h oto
35 mm format: 236 mm equivalent

jsou optimálními objektivy pro
digitální fotoaparáty PENTAX 645Z
Tyto objektivy mají kruhový obraz kompatibilní s 645
filmovým fotoaparátem a optickým výkonem
optimalizovaným pro digitální fotoaparáty.
Mají konstrukci odolnou prachu a stříkající vodě,
motor AF, Aero Bright vrstvu a zakulacené lamely
clony.

PENTAX-developed technologies including
advanced lens coatings are incorporated to
deliver super-high-resolution images

HD PENTAX-DA645 28-45 mm F/4.5

This is an ultra wide-angle lens with the widest
angle on a 645 lens for a wider field of photography.

SmC PENTAX-DA645 25mm F4AL[IF]SDM AW
U ltra wid e a n gl e
35 mm format: 19.5 mm equivalent

This is a new standard lens, optimized for the 645Z,
using the latest optical system.

This medium telephoto lens is equipped with a built-in
image stabilization mechanism suitable to portrait.

SmC PENTAX-D FA645 55mm
F2.8AL[IF]SDM AW

HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm
F2.8ED AW SR

W id e a n gl e zo o m

St a n d a rd
35 mm format: 43.5 mm equivalent

35 mm format: 22-35.5 mm equivalent

M a cro
35 mm format: 71 mm equivalent

Plastic hood PH-SA67
This is for use with the D FA645 55mm F2.8AL [IF] SDM AW when attached to the PENTA X 645Z. If used in poor
shooting conditions such as scenes that are semi-backlit due to strong lighting, troublesome light can be reduced effectively.

An easy-to-use zoom lens centred on standard
shooting ranges.

SmC PENTAX-FA645 45-85mmF4.5
St a n d a rd zo o m
35 mm format: 35.5 – 67 mm equivalent

This lens covers from standard lens angles for
portraits at mid-telephoto focal areas.

SmC PENTAX-FA645 55-110mmF5.6
St a n d a rd zo o m
35 mm format: 43.5 – 86.5 mm equivalent

At a mere 215g, and only 37.5mm long, it is possible
to take this lens where ever you go. So you never
miss a photo opportunity.

SmC PENTAX-FA645 75mmF2.8
Te l e p h oto
35 mm format: 59 mm equivalent

This 2x zoom covers a wide telephoto range.

SmC PENTAX-FA645 150-300mm F5.6ED[IF]
Te l e p h oto zo o m
35 mm format: 118 – 236 mm equivalent

This lens features sharp resolution and minimal colour bleeding.

SmC PENTAX-FA645 400mmF5.6ED[IF]
Te l e p h oto

35 mm format: 315 mm equivalent
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Nadčasové objektivy PENTAX 645 dědí tradici
a vyzkoušenou kvalitu.
Rozlišení a zobrazovací schopnost: Jasné odlišení
od formátu 35 mm

PENTAX 645 bajonet: Vstupní brána do široké
nabídky objektivů

Důležitým prvkem, který rozhoduje o jasu a rozlišení optického systému
je clona objektivu. Pravidlem* v optice je, že čím má objektiv větší
clonu, tím má vyšší rozlišení. Ve srovnání s objektivy pro formát 35 mm
se stejným úhlem záběru, PENTAX 645 objektivy mají větší clonu.
Objektivy pak mají vysoké rozlišení a umožňují, aby na obrazový senzor
dopadalo více informací.

PENTAX 645Z převzal bajonet 645, který má za sebou třicetiletou
tradici. Tento bajonet umožňuje používat celou řadu oblíbených
objektivů vytvořených pro 645 již z éry filmových fotoaparátů.
* Při použití objektivu PENTAX 645LS jsou některé funkce omezeny .

Prachotěsná, počasí odolná konstrukce:

Překoná nepříznivé podmínky - déšť a prach

λ
(a = rozlišení, λ = vlnová délka, D: průměr objektivu)
D
Zde, rozlišení (a) znamená ‘minimální vzdálenost, při které dva body mohou být rozpoznány jako dva body’, čím je menší hodnota, tím vyšší je rozlišení.
*Rayleighův rozptyl: a=1.22

PENTAX 645Z zdědil ‘Super Field Camera’ koncept od svého
předchůdce. Proto mají i objektivy vynikající odolnost proti
prachu a stříkající vodě. AW objektivy mají modifikovanou
konstrukci, která je plně utěsněna proti kapkám vody a
prachu. Tato konstrukce umožňuje exponovat během
deštivého počasí, na pobřeží a v prašném prostředí.

Diffraction
image

PENTAX 645 lens

Large

lens aperture
Subject

Image

HD vrstva:

2 points can be
distinguished

Nanotechnologie, která zachytává světlo
Vícenásobné vrstvy PENTAX byly spojeny historicky s
vývojem fotoaparátů a stále se mohou pochlubit
vynikající průhledností, nízkou odrazivostí a vyvážením
barev. HD (High Definition) posunulo tyto vlastnosti
ještě dále. Optická technologie, která po generace
podporuje vysoký výkon objektivů 645.

35 mm format lens

Small

lens aperture
Subject
Image
Only the relationship between the lens aperture and resolution has been simplified.

2 points are hard
to distinguish

Aero Bright vrstva: Umožňuje jasné snímky
Aero Bright je nejmodernější vrstvou vytvořenou nanotechnologií. K
standardním běžným multi-vrstvám je přidána vrstva
kysličníku křemičitého s homogenním povrchem.
Injektováním vzduchu, který má nízký index lomu do
prostoru mezi stabilními nanočásticemi kysličníku
křemičitého, bylo dosaženo velmi nízkého indexu lomu a
vysoce transparentní vrstvy. Tato nová vrstva překonává limity
tradičních vrstev a úspěšně redukuje povrchové reflexy.
*Aero Bright je použita na objektivech D FA645 a DA645.

Mass (weight)

[g (approx.)]

Max diameter x length

[mm (approx.)]

Shooting area

[mm (approx.)]

Maximum
magnification

95

8 / 12

32

0.4

−

0.11

400×300

90×148.5

D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW *

53

7/9

22

0.5

67

0.17

259×194

81.3×68.2

416

FA645 33-55mmF4.5AL

80 - 53

8 / 11

32

0.4

82

0.21

210×157

88×104

585

FA645 45-85mmF4.5

63 - 36

9 / 11

32

0.5

77

0.22

200×150

85×99.5

815

FA645 55-110mmF5.6

53 - 28

9/9

45

0.8

82

0.16

275×206

88×104

500

FA645 80-160mmF4.5

38 - 19.5

10 / 11

32

1

77

0.17

259×194

85×130.5

1,010

FA645 150-300mmF5.6ED[IF]

21 - 10.5

13 / 15

45

2

67

0.18

244×183

80×201

920

FA645 35mmF3.5AL[IF]

76

7 / 10

32

0.3

82

0.25

176×132

88×90

560

FA645 45mmF2.8

63

8/9

22

0.45

67

0.15

293×220

76.5×66.5

475

FA645 75mmF2.8

40.5

5/6

22

0.6

58

0.18

244×183

74.5×37.5

215

21

7/7

22

1.2

67

0.15

293×220

74.5×96

500

FA645 200mmF4[IF]

15.5

5/6

32

1.5

58

0.16

275×206

74.5×119

625

FA 645 300mmF4ED[IF]

10.5

8/8

32

3

77

0.11

400×300

83×207.5

1,490

FA645 400mmF5.6ED[IF]

7.9

6/7

45

3

77

0.14

314×236

83×252

1,260

D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR *

34

9 / 11

22

0.413

67

0.5

88×66

90.5×111.6

1040

FA645 MACRO 120mmF4

26

7/9

32

0.395

67

1

44×33

82.5×110

735

1,040

Rear converter A645 1.4×

4/5

77×31

265

Rear converter A645 2×

4/6

77×60

350

* When attached to the PENTAX 645Z or 645D, autofocus on all
* DA645 lens is not compatible with 645NII and 645N.
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[times]

Rear converter

Filter diameter

Macro

[mm]

DA 645 25mm F4 AL[IF] SDM AW *

FA645 150mmF2.8[IF]
Telephoto

Minimum shooting
distance

Semi-standard

[m]

Wide angle

Smallest aperture

Telephoto zoom

[F]

Standard zoom

Lens construction

Wide-angle zoom

[No. of groups/lenses]

Standard

Angle of view

Ultra wide angle

[Degrees]

HD/SmC PENTAX 645 Lenses

lenses will operate; however, when (*) a D FA645 lens is attached to the 645NII or 645N, only manual focus is available.

Systém příslušenství, které rozšiřuje sféru kreativity
PENTAX 645Z udržuje kompatibilitu se systémem 645, který spojuje jak filmové, tak i digitální fotoaparáty. S možností nasazení bohaté nabídky
příslušenství, jsou podporovány všechny typy expozičních podmínek a expresivních záměrů. Překonejte hranice nesrovnatelného rozlišení a
zobrazovacího výkonu.

PENTAX 645Z Mapa systému
SYSTÉM OBJEKTIVŮ

GPS JEDNOTKA

Bezdrátová
paměťová karta

Media pro ukládání dat

645 řada objektivů

SD paměťová karta

Telekonvertor

SYSTÉM BLESKŮ

SDHC paměťová karta
FLUCARD
FOR PENTAX
16GB O-FC1

D FA645/DA645
GPS jednotka
O-GPS1
SDXC paměťová karta

A645 2×

Eye-Fi karta

AF540
FGZ II

AF360
FGZ II

AF200
FG

AF160
FC

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

FA645

Očnice 645
(v balení)

A645 1.4×

Velká očnice 645 Zvětšovací očnice 645
O-EC107 (v balení)

* S některými objektivy nelze
použít

A645

Matnice s AF rámečkem Matnice Zlatý řez Matnice s mřížkou
Matte DK80
DF-80 (v balení)
Matte DG-80
67 adaptér 645

objektivy řady Pentax 67

Úhlový hledáček
645

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

SYSTÉM PRO MAKRO
645 lens lineup
Voděodolnél
dálkové ovládání
O-RC1
Set automatických
mezikroužků A645
645
reverzní
příruba

Reverzní
adaptér
645 58mm

FA645
75mmF2.8

SmC předsádka S56 58 mm
SmC předsádka S33 58 mm

FA645
75mmF2.8

D FA 645 MACRO 90mm F2.8 ED AW SR
FA 645 MACRO 120mm F4

Digital Camera
UtilityTM5
(v balení)

Nabíjecí
Lithium-iontová
Baterie
D-LI90
(v balení)

HDMI kabel
Typ D mini

USB kabel

Recorded size
(pixels)

51M(8256×6192)

(8256×6192)

Image quality

PEF

DNG

32GB

288

288

51M

197

Souprava na čištění
senzoru
O-ICK1

HDTV

Osobní počítač

L:51 M(8256×6192)

852

1940

M:36M(6912×5184)

3842

32GB

Síťový kabel
AC D-CO2
(v balení)

AC Adaptér
K-AC132

*Pro kombinace objektivů
příslušenstvím není žádné
omezení. Pro podrobnosti
kontaktujte servisní
centrum.

(Shots)
JPEG

1213

2753

5446

S:21M(5376×4032)

1998

4526

8851

XS:3M(1920×1440)

14796

Movie recording time (approx.) * When using a 32 GB memory card.
Recorded size
(pixels)

Nabíječka
D-BC90
(v balení)

Čištění

Software pro přenos
snímků
IMAGE
Transmitter2

Storage capacity (approx.) * When using a 32 GB memory card.
TIFF

Kabelová spoušť
CS-205

Přiložený software

67 adaptér
645

RAW

Dálkové
ovládání E

Zdroj energie

VÝSTUP

Helikoidní mezikroužek 645
řada objektivů
Pentax 67

Dálkové
ovládání F

30979

55074

(Hours: minutes: seconds)

Full HD (1920×1080)

HD (1280×720)

60i

50i

30p

25p

24p

60p

50p

30p

25p

24p

02:10:11

02:34:48

02:10:11

02:34:48

02:40:53

02:10:12

02:34:48

03:40:22

04:20:23

04:30:13

* You can record up to 25 min. or 4GB movie for one shooting.
* ‘Testing your camera’ refers to confirmed operation by RICOH IMAGING, and is intended for customer convenience but is not a guarantee by RICOH IMAGING to the customer.
* Use a high-speed SD memor y card when recording movies. If the writing speed cannot keep up with the recording speed, writing may be interrupted during recording.

Testováno s kartami SD/SDHC/SDXC
[Panasonic/Toshiba/Sandisk]
SD kapacita paměťových karet:
1 GB, 2 GB
SDHC kapacita paměťových karet:
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
SDXC kapacita paměťových karet:
64 GB
[Sandisk]
SDXC kapacita paměťových karet:
128 GB
[Eye-Fi]
SDHC kapacita paměťových karet:
4 GB (Connect X2),
8 GB (Mobile X2/Pro X2/Mobi),
16 GB (Pro X2/Mobi), 32 GB (Mobi)
stav k dubnu 2014
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NÁZVY ČÁSTÍ
zdířka pro
synchronizaci X

kolečko pro sklopení zrcátka

tlačítko RAW

sáňky pro blesk

bracket
spoušť

tlačítko volby plochy AF

tlačítko aretace AE

tlačítko ISO

aretace kolečka
volby exp. režimů

zelené tlačítko
tlačítko kompenzace EV

očko pro řemínek

tlačítko OK
tlačítko prohlížení

tlačítko osvětlení panelu LCD

kolečko volby režimů
volba režimu AF
volba snímky/video

tlačítko aretace AE

tlačítko Live View/
REC/mazání

zadní kolečko/
změna hodnot

tlačítko MENU
tlačítko INFO
změna bodu AF/přepínač
slotů SD /změna bodu AF

Specifikace
Nastavení záznamu

Uživatelský snímek...Jasný, přirozený, portrét, krajina, živý, zářivý, ztlumený, bleach bypass, inverzní film,
černobílý, Cross Processing...Nahodile, předvolby 1-3, oblíbené 1-3 - Redukce šumu...delší čas NR, vysoké-ISO NR Dynamický rozsah nastavení...korekce světel, korekce stínu, korekce objektivu...Korekce zkreslení, korekce lateralní
chromatické vady, korekce periferního světla, korekce difrakce - HDR záznam...Auto, Typ1, Typ2, Typ3 - Automatická
expoziční řada (bracket) nastavitelná, Auto Align (funkce automatické korekce kompozice) k dispozici - Elektronický
horizont...zobrazuje se v hledáčku a na LCD panelu (horizontální směr); zobrazení na LCD monitoru (horizontální i
vertikální směr)

Video

Formáty souboru...MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) *Motion JPEG (AVI) pro záznam videa v intervalech - Záznamové
pixely...Full HD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p), HD (1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p) - Zvuk...vestavěný stereo
mikrofon, externí mikrofon (kompatibilní pro stereo záznam), úprava úrovně záznamu zvuku, doba záznamu...až
do 25 minut; automaticky se záznam zastaví při nárůstu interní teploty ve fotoaparátu. Uživatelský snímek...jasný,
přirozený, portrét, krajina, živý, zářivý, ztlumený, bleach bypass, inverzní film, černobílý, cross processing...Nahodile,
předvolby 1-3, oblíbené 1-3 *K dispozici pouze pro záznam videoklipů v intervalech...Auto, Typ1, Typ2, Typ3,
Automatická expoziční řada (bracket) nastavitelná

Funkce pro přehrávání

Přehrávání...zobrazení jednotlivých snímků, zobrazení více snímků (6, 12, 20, 35, 80 miniatur), zvětšení snímku (až
do 16x, 1x zobrazení a rychlý zoom k dispozici), zobrazení mřížky (typ mřížky: 4x4, zlatý řez, měřítko, čtverec 1,
čtverec 2, barva mřížky: průsvitná černá, průsvitná bílá), zobrazení otočeného snímků, histogram (Y histogram, RGB
histogram), varování světel, automatické otočení snímku, zobrazení detailních informací, informace o copyrightu
(fotograf, držitel copyrightu), zobrazení složky, zobrazení ve formě kalendáře, prezentace, GPS informace [šířka,
délka, výška, koordinovaný univerzální čas (UTC)] Mazání...jednotlivé snímky, všechny snímky, vyber & smaž, složka,
okamžitý náhled snímku, Digitální filtr...úprava základního parametru, výtažková barva, dětský fotoaparát, retro,
vysoký kontrast, stíny, inverzní barva, zvýraznění barvy, zvýraznění černobílé, rozšíření odstínu, kresba, vodové
barvy, pastelky, plakát, miniatury, měkký, shluk hvězd, rybí oko, zeštíhlující - Vyvolání RAW...Volby vyvolání: Výběr
jednoho snímku, výběr více snímků, výběr složky, parametry vyvolání: Formát souboru (JPEG/TIFF), zobrazovací
poměr, JPEG záznamové pixely, JPEG kvalita, barevný prostor, korekce zkreslení, korekce laterální chromatické vady,
korekce periferního světla, korekce difrakce, korekce okrajové barvy, vyvážení bílé, uživatelský snímek, digitální filtr,
HDR, citlivost, vysoké-ISO NR, korekce stínu - Editovací funkce...korekce barevného moaré, změna rozměru, výřezy
(lze změnit zobrazovací poměr a lze upravit náklon), editování videoklipů (dělení videoklipu a vymazání nepotřebných
částí), uložení políčka z videoklipu do JPEG snímku, uložení RAW dat, kopírování snímku, přenos snímku Eye-Fi

Přizpůsobení

USER režimy...až 3 nastavení lze uložit v uživatelských funkcích...29 položek režimu paměti...11 položek
tlačítko přizpůsobení/programování E-kolečka...Tlačítko RAW/Fx: změna formátu jedním stisknutím, Optický náhled,
Digitální náhled , tlačítko AF: aktivní AF1, aktivní AF2, zrušení AF, kolečko náhledu: Optický náhled, Digitální
náhled, tlačítko prosvětlení: LCD panel, Modelovací blesk, Testovací blesk E-kolečka (přední/zadní):
přizpůsobivý pro každý expoziční režim aktivace/deaktivace Controls...Typ1: e-kolečka (přední/rear), EV
kompenzační tlačítko, tlačítko ISO, aretační tlačítko AE, zelené tlačítko, tlačítko automatické expoziční řady (bracket) ,
AF plocha - Typ2: e-kolečka (přední/zadní), EV kompenzační tlačítko, tlačítko ISO, tlačítko aretace AE, zelené tlačítko,
Exposure Bracketing button, tlačítko plochy AF, čtyřcestný přepínač, tlačítko změny bodu AF, tlačítko OK, tlačítko AF,
talčítko RAW/Fx - Rozměr textu...Standardní, Zvětšený - Světový čas...Nastavení světového času pro 75 metropolí
(28 časových zón) -Jazyk...anglicky, francouzsky, německy, španělsky, portugalsky, italsky, holandsky, dánsky,
švédsky, finsky, polsky, česky, maďarsky, turecky, řecky, rusky, korejsky, tradiční čínština, zjedodušená čínština,
japonsky Jemná úprava AF...±10 kroků, úprava pro všechny objektivy nebo individuální (až pro 20 různých objektivů)
- Informace o copyrightu...Jména "fotografa" a "držitele copyrightu" jsou vložena do souboru se snímkem. Historii
korekcí lze zkontrolovat s použitím přiloženého softwaru.

Volba režimu...[Snímky] Jednotlivě, kontinuálně (H, L), samospoušť (12 sek., 2sek.), Dálkové ovládání (ihned, 3 sek.,
kontinuálně), Multi-expozice (k dispozici s kontinuální expozicí, samospouští nebo dálkovým ovládáním), Intervalová
expozice, Kompozice z intervalového záznamu, [Videoklipy] Dálkové ovládání, záznam videoklipů v intervalech ,
exponování se sklopeným zrcátkem...K dispozici s kontinuální expozicí, samospouští nebo dálkovým ovládáním
nebo multi-expozicí - Kontinuální expozice...max. cca. 3 sn./sek, JPEG ( L:  při kontinuální H): až do cca. 30
snímků, RAW: až do cca. 10 snímků, TIFF: až do cca. 12 max. cca. 1 sn./sek, JPEG (L:  při kontinuální L): až
do cca. 300 snímků, RAW: až do cca. 25 snímků, TIFF: až do cca.15 *Když je citlivost nastavená na ISO100. Multiexpozice...Kompozitní režim: Aditivní, průměr, jas - Počet expozic: 2 až 2000 snímků - Intervalová expozice...[Snímky]
Interval: 2 sek. až 24 hod. Počet expozic: 2 až 2000 anímků, Spuštění intervalu: ihned, v nastaveném čase, [Videoklipy]
Záznamové pixely: 4K, Full HD, HD Interval: 2 sek. až 1 hod. Doba záznamu: 14 sek. až 99 hod. Spuštění intervalu:
ihned, v nastaveném čase

Zdroj energie

Ty p b a t e r i e . . . N a b í j e c í L i t h i u m - i o n t o v á D - L I 9 0 - A C A d a p t é r. . . A C A d a p t e r K i t K - A C 13 2
(volitelný) - Životnost baterie...Počet snímků: cca. 650, doba prohlížení: cca.
400 minut *Testování v souladu s normou CIPA s použitím plně nabité baterie při teplotě 23°C. Skutečné výsledky se
mohou lišit v závislosti na podmínkách během exponování.

Přípojky

Připojovací port...USB 3.0 (micro B), koncovka pro externí napájecí zdroj, koncovka pro kabelovou spoušť, zdířka pro
X-synchronizaci, koncovka výstupu HDMI (Typ D) , konektor vstupu pro stereo mikrofon , USB připojení...MSC/PTP"

Rozměry a hmotnost

R o z m ě r y . . . c c a . 1 5 6 m m ( š ) x 11 7 m m ( v ) x 1 2 3 m m ( h ) ( b e z v ý s t u p k ů ) h m o t n o s t . . . c c a .
1550 g (včetně baterie a paměťové karty SD), cca. 1470 g (jen tělo)

Software

Digital Camera Utility 5

Režimy blesku...Zapnutý blesk, zapnutý blesk+redukce červených očí, synchronizace s delšími časy, synchronizace
s delšími časy+redukce červených očí, P-TTL, synchronizace za druhou lamelou, synchronizace ovládání kontrastu,
synchronizace s velmi krátkými časy, bezdrátová synchronizace (k dispozici s externím bleskem s propojením
automatřických funkcí) Synchronizovaný čas...1/125 sek. Kompenzace expozice bleskem...'-2.0 až + 1.0 EV

Balení obsahuje

Řemínek O-ST150, širokou očnici 645 O-EC107, nabíjecí lithium-iontovou baterii D-LI90, nabíječku D-BC90, síťový
kabel AC, Software (CD-ROM) S-SW150 <Instalováno na fotoaparátu> Standardní očnice 645, krytka sáňkového
kontaktu FK, krytka zdířky synchronizace 2p, krytka 645, trojúhelníkové úchyty pro upevnění řemínku s ochrannými
krytkami

Popis

Typ...TTL autofokus, auto-expozice, středoformátový digitální SLR, s bajonetem...PENTAX 645AF2 se spojkou AF,
kontakty pro přenos informací z objektivu a zdroj - Kompatibilní objektivy...PENTAX 645AF2, 645AF a 645A, KAF, KA

Záznamová
jednotka

Obrazový senzor...Typ: CMOS s primárním barevným filtrem - Rozměr: 43.8 x 32.8 (mm) Efektivní pixely...cca. 51.4
megapixelů Celkový počet...cca. 52.99 megapixelů - Odstranění prachu...Čištění obrazového senzoru použitím
ultrazvukových vibrací "DR II" s funkcí Varování prachu - Citlivost (Standardní výstup)...ISO AUTO/100 až 204800 (EV
krok lze nastavit na 1EV, 1/2EV nebo 1/3EV)

Formáty souboru

Formáty záznamu...RAW (PEF/DNG), TIFF, JPEG (Exif 2.30), ve shodě s DCF2.0 - Záznamové pixely...JPEG: L (51M:
8256 x 6192), M (36M: 6912 x 5184), S (21M: 5376 x 4032), XS (3M: 1920 x 1440) RAW: L (51M: 8256 x 6192) TIFF: L
(51M: 8256 x 6192) - Stupeň kvality...RAW (14 bit): PEF, DNG JPEG: (nejlepší), (lepší), (dobrá), RAW + JPEG
současný záznam - Barevný prostor...sRGB, AdobeRGB - Média pro data...paměťové karty SD, SDHC*, SDXC*, Eye-Fi,
FLUCARD *UHS-I kompatibilní duální slot...Sekvenční uložení, uložení do obou slotů, duální uložení, oddělené RAW/
JPG, kopírování snímků mezi sloty je možné - Složka pro ukládání...Název složky: Datum (100_1018, 101_1019...)
nebo uživatelsky přiřazené (výchozí: PENTX) - Soubor...název souboru: uživatelské přiřazení (výchozí: IMGP****) Číslo
souboru: Sekvenční číslování, Resetování

Hledáček

Typ...Keplerův hledáček s teleskopickým lichoběžníkovým prizmem - Záběr (FOV)...cca. 98% - Zvětšení...cca. 0.62 x
(55mm F2.8 na nekonečno), cca. 0.85 x (75mm F2.8 na nekonečno) - Oční reliéf...cca. 21 mm (od potorovacího okénka),
cca 24.1 mm (od středu objektivu) - Úprava dioptrie...cca. -3.5 m až +2.0 m-1 - Zaostřovací matnice...Výměnná,
standardně přirozená, čirá

Live View

Typ...TTL metoda s použitím obrazového senzoru CMOS - Způsob zaostřování...Detekce kontrastu AF (Detekce
obličeje, Sledování, mnohonásobné body AF, volba, bod) - Focus Peaking: ON/OFF Display...Pole záběru: cca. 100 %,
Zvětšení náhledu (2x, 4x, 8x, 12x, 16x), Zobrazení mřížky (typ mřížky: 4x4 mřížka, zlatý řez, mřížka, čtverec 1, čtverec 2,
Barva mřížky: průsvitná černá, průsvitná bílá), Histogram, Varování přepalů, Otočení zobrazení 180°

LCD Monitor

Typ...Naklápěcí TFT barevný LCD monitor se strukturou bez vzduchové vrstvy a reflexní vrstvou AR, temperované
sklo na předním panelu - Rozměr...3.2 palců, Počet bodů...cca. 1037K - Úprava...jas, saturace a barva

Vyvážení bílé

Typ...Kombinovaná systém obrazu CMOS a senzorů detekce světla - Vyvážení bílé...Auto, Multi Auto, Denní světlo,
Stín, Zataženo, Zářivkové světlo (D: Dení barva, N: Denní bílá, W: Studená bílá, L: Teplá bílá), Žárovkové světlo, Blesk,
CTE, Manuální nastavení (lze uložit až 3 nastavení), Barevná teplota (lze uložit až 3 nastavení), kopírování nastavení
vyvážení bílé ze zaznamenaného snímku - Jemná úprava...Nastavitelná v krocích ±7 na ose A-B nebo G-M

Systém autofokusu

Typ...TTL: zaostřovací systém na bázi porovnání fází...SAFOX 11, 27 AF bodů (25 křížového typu) - Rozsah jasu...EV -3
to 18 (ISO 100, při normální teplotě) - AF režimy...Jednoduchý AF (AF.S), Kontinuální AF (AF.C), Způsob zaostření je
upravitelný volbou zaostřovací plochy...Bod, Volba bodu, Rozšířená plocha AF (S, M, L), Volba zóny, Auto (27 AF bodů)
Stabilizace obrazu...Posunem v objektivu (použitím objektivů se systémem SR)

Řízení expozice

Typ...TTL při otevřené cloně s použitím senzoru 86K pixelů RGB - Měřicí režimy: Multi-segmentové měření, středověvyvážené měření, bdové měření - Měřicí rozsah...EV -1 až 21 (ISO100 při 55mm F2.8) - Expoziční režimy...Program,
Priorita citlivosti, Priorita času, Priorita clony, Priorita času & clony, Manuální měření, čas B, synchronizovaný čas
X-sync. - USER1, USER2, USER3 - EV kompenzace...±5 EV (lze zvolit krok 1/3 EV nebo 1/2 EV) - Aretace AE...tlačítkem
(časový spínač: dvojnásobný operační čas měření lze nastavit v Uživatelských nastaveních), kontinuálně, pokud
bude stisknuta spoušť do poloviny - Automatická exp. řada (bracketing)...2, 3 nebo 5 snímků, k dispozici s kontinuální
expozicí, samospouští nebo dálkovým ovládáním

Závěrka

Typ...Elektronicky řízená vertikálně vedená štěrbinová - Časy závěrky...Auto: 1/4000 až 30 sek., Manuálně: 1/4000 až
30 sek. (krok 1/3 EV nebo 1/2 EV), čas B

Způsob exponování

Blesk (externí)

Upozornění

• SD logo,SDHC logo,SDXC logo jsou obchodní značkou SD-3C, LLC. • SILKYPIX® jsou registrovanou obchodní
Ichikawa Soft Laboratory. • Tento produkt podporuje PRINT Image Matching III. Aktivací PRINT Image Matching u
digitálních fotoaparátů, tiskáren a softwaru pomáhá fotografům vytvářet snímky, které mnohem věrněji reprodukují
jejich tvůrčí záměry. Některé funkce nejsou k dispozici na tiskárnách, které nejsou kompatibilní s PRINT Image
Matching III. • Všechna práva týkající se PRINT Image Matching, PRINT Image Matching II a PRINT Image Matching
III jsou vyhrazena pro Seiko Epson Corporation. • Tento produkt zahrnuje DNG technologii, která je pod licencí
Adobe Systems Incorporated. DNG logo obchodní nebo registrovanou značkou Adobe Systems Incorporated ve
Spojených státech a/nebo v dalších zemích. • Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými známkami
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo ostatních zemích. • Intel® Core™ 2 Quad je obchodní značkou
a registrovanou značkou Intel Corporation ve Spojených státech a/nebo ostatních zemích. • Macintosh a Mac OS
jsou registrovanými známkami Apple Inc. ve Spojených státech a/nebo ostatních zemích. • HDMI, HDMI logo a HighDefinition Multimedia Interface jsou obchodními nebo registrovanými známkami HDMI Licensing LLC. • USB-IF logo
je obchodní značkou USB Implements Forum, Inc. • Flucard a Flucard Pro jsou obchodními nebo registrovanými
známkami Trek 2000 International Ltd. v Singapuru a ostatních zemích. • Eye-Fi je registrovanou obchodní značkou
Eye-Fi Inc. • Všechny ostatní firemní značky a názvy produktů jsou obchodními nebo registrovanými značkami
příslušných společností.

Abyste mohli tento produkt používat bezpečně a správným
způsobem, žádáme vás důrazně, abyste si přečetli pečlivě a úplně
návod k použití .

• Snímky zaznamenané PENTAX 645Z, které nejsou jen pro osobní zábavu nelze používat bez povolení dle
ustanovení Autorského zákona. Uživatelé upozorňujeme, aby tomuto věnovali pozornost, existuje mnoho příkladů,
kdy platí omezení exponování snímků i když jsou pořizovány pro vlastní zábavu např. během demonstrací,
představení nebo výstavě děl. Věnujte též pozornost snímkům exponovaným, které mají získat copyright. Ty nelze
používat mimo rozsah vymezený copyrightem v Autorském zákonu. • Panel z tekutých krystalů, který je použit
pro monitor je vyroben velmi přesnou technologií. Ačkoliv stupeň fungujících pixelů je 99.99% nebo lepší, mějte na
paměti, že 0.01% nebo méně pixelů nemusí svítit nebo naopak bude svítit, kdy nemají. To však nemá žádný efekt
na zaznamenaný snímek. • Tento produkt odpovídá třídě B přístroje informační technologie, která je ve shodě s
normami předepsanými Úřadem pro kontrolu rušení zařízením informační technologie (VCCI) v Japonsku. Ačkoliv je
primárně zkonstruován a vyroben pro domácí prostředí, může být zdrojem elektromagnetických vln rušících rozhlas
a TV vysílání. Uživatelům doporučujeme dodržovat instrukce, které jsou uvedeny v návodu k použití. • Při delších
fotografických pracích doporučujeme mít sebou náhradní baterie. • Všechny obrazovky na LCD monitoru jsou
kompozitní snímky pro referenční účely. • Z důvodu proměnných kvalit tiskového procesu, může dojít k některým
nesouladům v barvách mezi skutečným produktem a snímky, které jsou uvedeny v této brožuře.• Při nákupu si
zkontrolujte sériové číslo produktu. • Design a specifikace jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.•
Obsah této brožury je chráněn copyrightem, a nesmí být používán, duplikován nebo převáděn, jeho části nebo celý,
bez předchozího povolení. Tato brožura byla vytvořena pro osobní, nekomerční použití a nesmí být použita pro jiné
další účely.

PenTec spol. s r.o. distributor pro ČR a SR
Veleslavínská 19/30
162 00 Praha 6
tel.: 220 610 753, 235 364 664
www.pentax.cz
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