Full-framová zrcadlovka
PENTAX série K
Více jak 50 let patří PENTAX mezi přední výrobce zrcadlovek. Vždy
se seriózně věnoval této problematice a odpovědí bylo vytváření
originálních technologií. Nekončící inovační vývoj.
Na základě vlastních zkušeností a odborných znalostí posbíraných po
celé roky, má PENTAX nyní finální odpověď: novou 35mm full-framovou
digitální SLR s názvem PENTAX K-1. Hrdě nosí ve svém názvu označení
“1”. K-1 a stal se vlajkovou lodí proslavené série PENTAX K.
Zrcadlovka zdědila tradiční kompaktnost PENTAX, odolnou konstrukci,
K-1 přidal nezbytné hodnoty formátu 35mm full-frame, včetně
nejmodernějších technologií vysokého rozlišení čerpaných z vývoje
modelů středního formátu PENTAX, řada exkluzivních expozičních
vlastností a včetně pozoruhodné přizpůsobivosti k okolního prostředí
v terénu.
Pravdivý k svému názvu číslu -1, PENTAX K-1 znamená příchod nové
éry digitálních zrcadlovek formátu 35mm full-frame.
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HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8 ED SDM WR
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Clona : F8.0 ; čas závěrky : 1/125 sek. ; kompenzace expozice : -0.7EV ; citlivost: ISO 200 ; vyvážení bílé : nastavení barevné teploty ; uživatelské nastavení snímku: krajina
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Obrazový senzor 35mm full-frame CMOS NEW

Přibližně 36.4 efektivních megapixelů

Výjimečný zobrazovací výkon zajišťuje celoformátový senzor

Výjimečný výkon je podpořen konstrukcí bez filtru AA

K-1 má vysoce výkonný obrazový senzor
35mm full-frame CMOS, který zajišťuje
nejvyšší kvalitu ze série zrcadlovek s K
bajonetem. Díky jeho velké zobrazovací ploše
a široké intenzitě pixelu, je senzor schopen
zaznamenávat věrné snímky s bohatou
gradací a minimální hladinou šumu. Malá
hloubka ostrosti dovoluje řídit dle potřeby
pocit hloubky a efekt bokeh (rozostření).

Díky svým cca. 36.4 efektivním megapixelů, K-1 dává dech beroucí, věrné snímky
— takové, které uchvátí představy pozorovatele. Výjimečná rozlišovací schopnost
zaznamená každý lísteček vzdáleného stromu nebo každou kapičku vodní tříště
v detailu. Protože je k dispozici dostatečné množství dat pro produkci brilantního
snímku rozměru A2 (při 300 dpi), má fotograf velkou flexibilitu při kompozici snímku,
buď výřezem během expozice nebo výřezem během zpracování snímků. Zpracováním
velkých objemů dat 14 bitovým obrazovým systémem, K-1 dává nádherné snímky s
bohatou gradací.

Konstrukce bez filtru AA, pro optimalizaci rozlišovacího výkonu
PRIME IV NEW

Optický AA (anti-aliasingový) filtr má efekt na rozlišovací výkon fotoaparátu, i
když pomáhá snížit moaré a falešné barvy. K-1 má konstrukci bez filtru AA pro
optimalizaci rozlišovacího výkonu obrazového senzoru s vysokým obsahem pixelů.

Nový obrazový procesor optimalizovaný pro kruh obrazu 35mm full-frame

ISO 204800 NEW
K-1 má novou konstrukci obrazového senzoru
PRIME IV. Ve srovnání s předchozí verzí PRIME
III, je aktualizován pro zpracování snímků
s vyšším rozlišením s navýšením operační
frekvence téměř o 50 procent. Algoritmus pro
zpracování šumu byl rovněž aktualizován pro
záznam nádherných, snímků s jemnou gradací
i při vyšších hodnotách citlivosti. Kombinací
pokročilého systému analýzy scény a nových
funkcí pro zpracování je zvýšena přesnost a
spolehlivost reprodukce obrazu.

Kombinace super-vysoké citlivosti a výjimečného rozlišení
Plným využitím výhod obrazového senzoru a
vynikajícím výkonem obrazového procesoru PRIME
IV zpracování šumu, K-1 nabízí vysokou citlivost
ISO 204800 (standardní výstupní SOS). Tím se
nezískávají pouze snímky s vysokým rozlišením
bez viditelných skoků v odstínech a nízkou hladinu
šumu při nastavení vysoké citlivosti, ale je zlepšena
též kvalita obrazu při nízkých hladinách citlivosti.

36.4 efektivních megapixelů
a ISO 204800

ISO102400

K-1 zajišťuje nejvyšší úroveň rozlišovacího výkonu a rozsahu citlivosti
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Ilustrace koncepce of
Pixel Shift Resolution systému

Nová technologie rozlišení Pixel Shift Resolution
Reprodukce skutečně věrného obrazu, super vysoké rozlišení snímků

1. snímek

Podpořený mechanismem SR (Shake Reduction), K-1 Pixel Shift Resolution System* zaznamenává čtyři snímky
stejné scény s posunem obrazového senzoru o jeden pixel u každé expozice, potom tyto expozice sloučí do jednoho,
kompozitního snímku se super-vysokým rozlišením. Ve srovnání s konvenčním systémem Bayer, tento inovační systém
získává všechna data barev RGB pro každý pixel pro vytvoření nádherných snímků s věrnými barvami a jemnými
detaily, bez náznaku falešných barev. Tento systém také snižuje šum při vysoké citlivosti na minimum. Rozdíl v obrazové
kvalitě je evidentní na prvý pohled, dokonce bez zvětšení zaznamenaného snímku na obrazovku počítače nebo při
velkoformátovém tisku. Snímky zaznamenané systémem Pixel Shift Resolution System lze ukládat do souborů RAW.
Snímky můžete vyvolat v těle fotoaparátu při úpravě různých parametrů nebo zapnutím/vypnutím efektu Pixel Shift
Resolution a vytvořit nový snímek.

Získaná data barvy

Světlo dopadající
na povrch
obrazového
senzoru CMOS

Světlo

2. snímek
Získaná data barvy
Pohyb senzoru

Světlo

3. snímek
Získaná data barvy

Pixel Shift Resolution : vypnutý

Pixel Shift Resolution : zapnutý

* Při použití tohoto systému, by měl uživatel během expozice stabilizovat fotoaparát na stativu a nastavit způsob
exponování na samospoušť nebo dálkové ovládání a ještě použít funkci sklopení zrcátka.
* Pokud se fotografovaný subjekt bude pohybovat nebo dojde k roztřesení fotoaparátu, nelze požadovaný efekt získat.

Funkce korekce pohybu NEW
Při exponování snímku se systémem Pixel Shift Resolution, K-1 má novou funkci korekce pohybu.
Když je tato funkce aktivovaná, fotoaparát automaticky detekuje velikost pohybu během
kontinuální expozice a minimalizuje negativní efekty během procesu slučování snímků.*

Najděte si video
o systému Pixel Shift
Resolution

* Pohyb nelze adekvátně korigovat, pokud se bude subjekt pohybovat v určitých směrech a/nebo
bude mít pravidelnou strukturu. Tato funkce nezaručuje, že bude pohyb správně korigován u všech
subjektů.

Světlo

4. snímek
Získaná data barvy

Světlo

RGB data barev
získaná jednotlivými
pixely

AA filter simulátor

Jemné a extra silné doostření

Nejmodernější mechanismus pro optickou redukci moaré a nepravých barev

Nástroje zvýrazňující zaostření podstatně zlepšují interpretaci obrazu
při fotografování s vysokým počtem pixelů

PENTAX-originální simulátor AA (anti-aliasingový) SR mechanismus
fotoaparátu vytváří mikroskopické vibrace obrazového senzoru, filtru*
efektivně snižuje moaré a falešnou barvu včetně okrajů snímku, to jsou
obvyklé problémy při fotografování subjektů s drobnou strukturou.
K-1 umožňuje věrně reprodukovat vaše kreativní záměry na
zaznamenaném snímku, buď simulací efektu filtru AA pro dobře
vyvážené snímky, nebo volbou režimu bez filtru AA pro větší rozlišovací
schopnost.
Světlo

Barevný filtr

Nezáleží jaké množství pixelů a jaká je rozlišovací výkonnost
obrazového senzoru, zaznamenaný snímek může vypadat jako
snímek s nízkým rozlišením, jestliže budou obrysy subjektu
ohraničené nezřetelnými silnými obrysy. K-1 má funkci jemného
doostření obrysů subjektu s tenkými, přirozenějšími liniemi oproti
těm, které jsou vytvořeny běžným způsobem zpracování. To dovoluje
dělat vysoce kvalitní snímky s jemnými detaily, věrnou kresbou
subjektu. K-1 má rovněž funkci extra silného doostření, při které jsou
linie subjektu ještě markantněji patrné, to je zvláště užitečné pro
zdůraznění obrysů u subjektů s nízkým kontrastem.

Světlo

AA filtr

Barevný filtr

Mikroskopické vibrace použité
v úrovni sub-pixelů

* Tato funkce má největší efekt při času závěrky 1/1000 sekundy nebo delších časech.
Tuto funkci nelze s některými režimy kombinovat.

Korekce aberace objektivu a periferního světla*
Vysoce kvalitní reprodukce snímku v celém poli obrazu a efektivní
kompenzací odchylek.
K-1 efektivně kompenzuje zkreslení, vinětaci a chromatickou
odchylku způsobenou vlastnostmi objektivu a zaznamenává vysoce
kvalitní snímky s ostrostí až do okrajů snímku. Kompenzuje se
dokonce i efekt periferního světla během vyvolávání RAW-dat.

Korekce difrakce

Snižuje vliv lomu světla při nastavení vyšších hodnot clon na objektivu

Touto funkcí se během zpracování snímku kompenzuje pokles
rozlišovacího výkonu způsobený difrakcí. Je založena na získaných
dat snímku, provádí kompenzaci expozice až do přibližně dvou kroků
hodnoty clony*, to je užitečné u snímků krajin, kdy se používají vyšší
hodnoty zaclonění pro zvýšení hloubky ostrosti a není tak ovlivněn
rozlišovací výkon.
* Měřeno dle testovacích norem RICOH IMAGING. Tuto funkci lze používat s
objektivy série D FA-, DA-, DA L-, a FA- , s výjimkou některých objektivů, které
nejsou kompatibilní s touto funkcí.

* K dispozici v kombinaci s objektivy série D FA-, DA-, DA L- a FA- . Některé z těchto objektivů nemusí být s
těmito funkcemi kompatibilní.
Korekce difrakce : vypnutá

Korekce difrakce : zapnutá
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HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8 ED SDM WR
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Clona : F8.0 ; čas závěrky : 1/4 sek. ; kompenzace expozice : 0.0EV ; citlivost : ISO 100 ; vyvážení bílé : CTE ; uživatelský snímek : krajina; rozlišení Pixel Shift: zapnuto/korekce pohybu: ON)
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Mechanismus pro redukci otřesů SR II v těle NEW
Světový prvý 5-osý mechanismus pro kompenzaci otřesů fotoaparátu,
kompenzace otřesů až 5 kroků závěrky*

PENTAX-originální mechanismus pro redukci otřesů s pohybem senzoru (shake
reduction) byl aktualizován pro optimální kompenzaci se všemi objektivy pro
snadné exponování z ruky. Nová generace SR II (Shake Reduction II) má pětiosý
mechanismus pro kompenzaci pohybu a otřesů fotoaparátu v horizontálním i
vertikálním směru** (často se tak stává u makrofotografie) a pohyb fotoaparátu
způsobený natočením, který se těžko ovládat s objektivem, který má
mechanismus redukce otřesů instalovaný v objektivu, navíc k těmto obvyklým
otřesům fotoaparátu se kompenzuje náklon a vybočení. SR II unit je řízená s velkou
přesností ihned po zapnutí fotoaparátu a poskytuje široký rozsah kompenzace —
až do pěti kroků závěrky*** — pro rozšíření možností fotografování z ruky.
* U full frame digitální zrcadlovky 35mm, k únoru 2016 (založeno na průzkumu RICOH IMAGING).
** Během exponování v režimu Live View, tento mechanismus nekompenzuje otřesy fotoaparátu způsobené
pohybem v horizontálním a vertikálním směru.
*** Měřeno v souladu s normou CIPA a s použitím objektivu HD PENTAX-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR při
fokální vzdálenosti 105mm.

Shake reduction v pěti osách
SR : vypnuto

SR : zapnuto

5 os

5 kroků

vertikální sklopení
horizontální odklon

přetáčení v
horizontálním směru

horizontální a vertikální posun

Kompatibilita s panoramováním scény

SR : vypnuto

SR : zapnuto

Když děláte panoramovací záběr, mechanismus účinně řídí SR jednotku,
aby detekovala pouze směr pohybu fotoaparátu, při kompenzaci ostatních
ovlivňujících vektorů. K-1 pak zaznamenává nádherné snímky ve vysokém
rozlišení při běžném nebo záznamu s panoramováním bez toho, abyste
museli přepínat na nějakou operaci.

Vysoká přesnost AE / AF operací při osvětlení –3EV

Pomocné osvětlení pracovních částí NEW

Vynikající přesnost automatické expozice a ovládání autofokusu i ve tmě

Podporuje operace s fotoaparátem ve tmě

Při hladině osvětlení –3EV je obtížné vidět subjekt pouhým okem a je skoro
nemožné přesně manuálně zaostřit. I za těchto obtížných světelných podmínek,
K-1 zajistí vysoce přesnou automatickou expozici a operaci autofokusu.* Díky
aktualizaci algoritmu, se odezva autofokusu u slabě osvětlených subjektů
podstatně zkrátila.

Čtyři pomocná světla pro operační části jsou strategicky umístěná kolem těla
fotoaparátu: v horní části bajonetu u značky pro nasazení objektivu, za LCD
monitorem, ve slotu pro paměťovou kartu a u konektoru pro připojení kabelové
spouště. Stisknutím tlačítka osvětlení, se světla zapnou* pro usnadnění nasazování
objektivu a vkládání a výměnu paměťových karet, ovládání operací tlačítkem a
nasazení nebo odpojení kabelové spouště, pro efektivní, pohodlné exponování při
záběrech nočních scenerií a při slabém osvětlení v interiéru.

* Světlo měřené při ISO 100 a s objektivem 50mm F1.4; zaostřování měřeno při ISO 100, při
pokojové teplotě a nastavením na 25 středových senzorů.

* LED světla lze zapínat nebo vypínat individuálně. Jako výchozí jsou všechna osvětlení vypnuta.

Outdoorově orientovaný LCD monitor NEW
Single-akce nastavení jasu LCD monitoru
Jedním stisknutím tlačítka, K-1 novým režimem
nastavení náhledu pro exteriér se zobrazí pět
nastavení jasu monitoru LCD, dovoluje vám
snadno rychle nastavit požadovanou úroveň jasu
pro dané prostředí— zjasní obraz na monitoru při
oslepujícím slunečním svitu nebo naopak ztmaví
při obloze pokryté hvězdami.

Nastavení pro outdoor: –2
9

Nastavení pro outdoor: +2

Nad bajonetem

Za LCD monitorem

Slot paměťové karty

Konektor připojení kabelové spouště

Spolehlivá prachotěsná a počasí odolná konstrukce

Konstrukce odolává teplotám až do –10°C

Úplný zobrazovací systém odolávající okolnímu prostředí, s počasí odolným
objektivem

Nesrovnatelná spolehlivost dokázaná za dynamických testovacích podmínek

Kombinací K-1 s 87 utěsněnými částmi a volitelnou bateriovou rukojetí D-BG6 je
tělo fotoaparátu chráněno před vniknutím vody a prachu do jeho interiéru. Při
nasazení objektivů série AW- nebo WR,* tyto objektivy v kombinaci s K-1 vytváří
pozoruhodný digitální zobrazovací systém zcela odolný náročným faktorům
okolního prostředí.

Musíme předvídat, že se K-1 bude též používat v místech velmi nízkou teplotou,
PENTAX podrobil K-1 náročným testům okolního prostředí až do teploty –10°C, a
shromáždil velké množství dat s ohledem na přesnost operací, odezvu a stabilitu
mechanismu a obvodů, rovněž i změny v napětí baterie.* Výsledkem je, že K-1
zajišťuje nepřerušovaný, bezporuchový chod i za mrazivého počasí.

* AW znamená All Weather (prachotěsná a počasí odolná konstrukce), zatímco WR znamená Weather Resistant
(zjednodušená počasí odolná konstrukce).

Poznámka: Výkonnost baterie se při poklesu teploty snižuje. Když fotografujete ve studeném prostředí, doporučujeme
mít sebou náhradní baterie a udržovat jejich teplotu uložením do vnitřní kapsy..

Pět os, pět kroků závěrky pro kompenzaci otřesů
K-1 překoná náročné polní podmínky, nepříznivé počasí, tmu a teploty pod bodem mrazu

DR II (Dust Removal II) mechanismus

Velmi pevné, extra-odolné tělo

Efektivní odstraňování cizích částic z obrazového senzoru

Ochranné pouzdro chrání kovové šasi ze slitiny hořčíku

Použitím piezoelektrického elementu, s inovačním mechanismem, který
využívá ultrazvukových vibrací na panel optického skla umístěného na přední
části obrazového senzoru. Tak se efektivně odstraňují všechny části prachu,
které přilnuly na povrch obrazového senzoru a zabraňuje obtížným prachovým
skvrnám, aby se objevovaly na zaznamenaném snímku.

K-1 externí pouzdro je vyrobeno z vysoce pevné ale lehké slitiny hořčíku, která
má vynikající odolnost nárazům a elektromagnetické stínění. Ve spojení s vysoce
odolným kovovým šasi jsou vnitřní komponenty K-1 poskládány do pro zajištění
vynikající odolnosti a výjimečné spolehlivosti.

Broušené sklo pro absorpci IR

filtr UV/IR

obrazový senzor CMOS

Piezoelektrický element

Extra-odolná závěrka NEW

Dvojitý slot pro karty

Vydrží 300,000 spuštění závěrky pro profesionální použití

Velký obsah dat lze uložit na dvě paměťové karty SD

Po sériích náročných výkonových testů,
závěrka K-1 dokázala svou výjimečnou
odolnost výdrží celkového počtu 300,000
spuštění závěrky. Zajišťuje vynikající
precizní chod a výjimečnou odolnost pro
profesionální práci.

K-1 má dva sloty pro paměťové karty SD, s možností
třech režimů ukládání dat: “Sériové” ukládá data
postupně na jednu kartu a po jejím zaplnění na
druhou; “Duplikované” (současné ukládání) pro
zjednodušenou zálohu dat, a “odděleně RAW / JPEG”
pro oddělené ukládání dat založené na formátu
záznamu. Je také možno kopírovat snímek uložený
na jedné kartě na druhou kartu.
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HD PENTAX-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR
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Clona: F4.0 ; čas závěrky: 60 sek. ; kompenzace expozice: 0.0EV ; citlivost : ISO 12800 ; vyvážení bílé : AWB ; uživatelský snímek : přirozený; ASTROTRACER
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Smart funkce NEW
Funkce s jednoduchým ovládáním

Kolečko funkcí

Smart funkce K-1 je zcela novým ovládacím systémem fotoaparátu pro ovládání
řady vlastností jednoduchou operací. Tímto funkčním systémem fotoaparátu
můžete rychle vybrat a nastavit požadovanou funkci použitím dvou koleček
umístěných na horním panelu fotoaparátu, bez potřeby vstupu do menu na
obrazovce LCD monitoru.

Funkce ovladatelné funkcí Smart

Kolečko
funkcí
•

Exponování hledáčkem: vypnuto
Exponování Live View: zvětšení displeje

+/-

Hodnota změny kompenzace expozice

ISO

Změna citlivosti ISO

CH/CL

Přepínání mezi kontinuální expozicí (s možností výběru
třech režimů) a exponování po jednotlivých snímcích

BKT

Změna hodnoty pro automatickou expoziční řadu

HDR

Změna na režim záznamu HDR

Grid

Exponování s hledáčkem: ON/OFF
Exponování s Live View: změna mřížky

SR

Kolečko nastavení

Kolečko nastavení

Exponování snímků: zapnutí nebo vypnutí SR mechanismu
Záznam videoklipu: zapnutí nebo vypnutí ON/OFF SR
mechanismu pro video

Crop

Změna nastavení výřezu

Wi-Fi

Zapnuto/vypnuto

Smart a GPS funkce, ASTROTRACER
Inovační podpůrné vlastnosti pro zachycení úchvatných snímků
Flexibilní naklápěcí LCD monitor NEW
Inovační mechanismus pro naklápění monitoru do požadovaného úhlu podél optické osy

Zamíření v přímce pohledu fotografa v
optické ose i při změně nastavení polohy LCD.
PENTAX zkonstruoval ideální LCD monitor
vytvořením inovačního mechanismu, na
kterém je uchycen monitor čtyřmi kovovými
podpěrami. Monitorem bylo dosaženo
dvou obtížných cílů, při kterých byly běžné
monitory neúspěšné: žádná odchylka z
optické osy a neomezené nastavení do všech
směrů, horizontálně i vertikálně. Monitor
můžete dokonce nastavit téměř do úhlu 90°
pro fotografování od pasu.

• Vertikální sklon : cca. 44°
• Horizontální sklon: cca. 35°
(expozice od pasu: cca. 90°)

LCD monitor bez vzduchové vrstvy
K-1 LCD monitor používá speciální
pryskyřicovou vrstvu, která je
aplikovaná mezi ochranným panelem
a LCD obrazovkou, aby se efektivně
zabránilo reflexům. Ve spojení s funkcí
nastavení zobrazení pro exteriér, je
zajištěna vynikající viditelnost i za
jasného slunečního svitu.

Podívejte se na video o naklápěcím
typu LCD monitoru
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Vestavěný GPS modul a elektronický kompas

A STROTRACER

Automatický záznam polohových dat během exponování

Snadné sledování a fotografování nebeských těles
bez rovníkového teleskopu

K-1 má vestavěný model GPS a elektronický kompas, které dohromady
zobrazují směr fotoaparátu na LCD monitoru. Tyto vlastnosti dovolují propojit
Exif data k zaznamenaným snímkům, včetně místa, směru a času expozice
(používá se Univerzální koordinovaný čas). To je zvláště užitečné v situacích
kdy je třeba dělat předem pečlivé přípravy pro směr exponování, jako je
fotografování scenerií východu slunce nebo nebeských těles.

Šířka
Délka
Výška
Universální
koordinovaný čas
GPS stav signálu
Směr fotoaparátu při
expozici (Azimuth)

Plným využitím modulu GPS, elektronického kompasu a SR mechanismu, K-1
zjednodušuje astronomickou fotografii nebeských těles, bez pomocí rovníkového
teleskopu. Na základě získání dat o zeměpisné šířce ze satelitů GPS a dalších
ovliňujících faktorů (směr fotoaparátu a horizontální /vertikální sklon) získaných
různými senzory, K-1 vypočítá pohyb nebeských těles, a potom synchronizuje
pohyb obrazového senzoru s nebeskými tělesy s velkou přesností. Protože
zaznamenávaná hvězdy bez světelných drah i při dlouhých expozicích, můžete
zaznamenávat i nepatrné hvězdy, které je obtížné detekovat pouhým okem, jako
body.

Obrazovka s elektronickým kompasem

GPS záznam pro sledování pohybu fotografa
Funkce zápisu GPS u K-1
automaticky uchovává sledování
pohybu fotografa v určitém
intervalu. Natažením souboru
se zápisem do vašeho počítače,
můžete sledovat cestu, kterou
jste prošli použitím mapové
aplikace jako je Google Earth™.

HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
Poznámky:
• Pro stabilizaci polohy použije stativ.
• Před exponováním si pročtěte pečlivě návod.
• ASTROTRACER nelze použít s některými expozičními režimy, jako je intervalová expozice a
kompozice z intervalové expozice.

Digitální libela
Přesná detekce sklonu fotoaparátu bez oddálení oka od subjektu
K-1 zobrazuje digitální libelu na
grafu se stupnicí na pravé straně
a na spodní části v hledáčku
pro indikaci a horizontálního a
vertikálního sklonu fotoaparátu.
Umožňuje tak zkontrolovat
horizontální a vertikální polohu
subjektu bez oddálení oka od
subjektu. Digitální libelu lze také
zobrazit na LCD monitoru během
exponování s hledáčkem, s Live
View a záznamu videoklipu.

Automatická korekce horizontu a úprava kompozice
Vhodné nástroje pro kompozici dobře vyvážených snímků
S výhodou SR mechanismu, K-1 vám pomáhá komponovat dobře vyvážené a
bezchybné snímky. Funkce automatické korekce horizontu* otáčí obrazovým
senzorem pro kompenzování horizontálního sklonu fotoaparátu, to je užitečné při
exponování z ruky. Funkce úpravy kompozice** vám dovoluje okamžitou úpravu
kompozice obrazu posunem obrazového senzoru. To je praktické pro exponování
s Live View s použitím stativu.

Příklad zobrazení digitální libely
(během expozice s Live View)

* Maximální úhel kompenzace: cca. ±2° (cca. ±1° při aktivovaném SR mechanismu)
** Maximální rozsah kompenzace: ±1.5mm (±1mm podél osy otáčení) nebo ±1°

Exponování s Live View
Řada kreativních nástrojů, které pomáhají tvůrčí fotografii
Při režimu Live View, K-1 má k dispozici
velkou řadu nástrojů pro exponování snímků.
Díky naklápěcímu LCD monitoru, můžete
sledovat obraz na obrazovce z různých úhlů
pro optimální komfort při exponování.

Hlavní expoziční funkce Live View
• Výběr režimů AF: detekce obličeje, automatické sledování, multi-segment
Auto, výběr a bod
• Podpora AF pro zvýraznění obrysů v ploše zaostření
• Výběr mřížek pro displej z pěti vzorů a dvou barev (bílá nebo
černá)
• Zobrazení se zoomem s maximálním zvětšením 16x
pro snadné potvrzení stavu zaostření
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Optický hledáček a uživatelské
přizpůsobení
Jasně definovaný pohled na subjekt a intuitivní operace pro zaostření subjektu
Optický hledáček s téměř 100% polem záběru

Transparentní displej hledáčku NEW

Zajišťuje jasné pole záběru pro snadné zaostřování

Rychlé potvrzení operační stavu fotoaparátu jedním pohledem

K-1 má optický hledáček s téměř 100% polem záběru a 0.7x zvětšením pro ostré
a výrazné zobrazení subjektu a velké, jasně definované pole obrazu, které patří
k benefitům 35mm full-frame SLR. V hledáčku je čistý obraz až do krajů záběru
bez aberací. Na přirozené jasné matnici III* se snadno identifikuje zaostřovací
bod, i při manuálním ostření.

K-1 má v hledáčku transparentní LCD displej, na který lze zvolit požadovaná data,
zobrazení mřížky a monitorovat je v hledáčku. Hodí pro korekci sklonu fotoaparátu
s použitím digitální libely nebo změnu kompozice snímku s použitím mřížky, bez
oddálení oka ze subjektu.

Volba dat pro displej hledáčku
* Zaostřovací matnice je fixovaná a nelze ji měnit.

Transparentní data, která se mají zobrazit v hledáčku (šablona mřížky, digitální
libela, rámeček AF a rámeček bodového měření) můžete zapnout nebo vypnout
nezávisle pro přizpůsobení různým podmínkám při expozici a preferovaným
způsobům exponování.
Transparent LCD

Poznámka: Všechna zobrazená data v hledáčku, mimo rámečku výřezu formátu jsou jen pro názornost.

Digitální libela
Digitální libela zobrazuje horizontální a vertikální sklon na dvou stupnicích. V
porovnání s konvenčním typem, který využívá expoziční stupnici, je takto snadné
identifikovat sklon fotoaparátu při sledování stavu expozičních hodnot. Výsledkem
je značné vylepšení ovladatelnosti fotoaparátu při exponování pomocí hledáčku.

Kompaktní, stabilní tělo
Pozoruhodná kompaktnost, i přes formát 35mm full-frame
K-1 zdědil vývojový koncept kompaktnosti těl fotoaparátů PENTAX a snadnou
ovladatelnost v terénu. PENTAX kompletně restrukturoval mechanickou
jednotku obsahující závěrku a mechanismus pohonu zrcátka, došlo k
přemístění hledáčku tak, aby výška fotoaparátu byla co nejmenší. PENTAX
pokročilý design v uložení částí vyústil ve vytvoření kompaktního, přenosného
těla K-1.

PENTAX
APS-C
SLR fotoaparát
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PENTAX 35mm
full-frame
SLR camera (K-1)

Konstrukce plovoucího
zrcátka NEW
Aby se přizpůsobila konstrukce
mechanismu zrcátka obrazovému senzoru 35mm full-frame a
velkému hledáčku s téměř 100%
polem záběru, bylo nutno zvětšit
rozměr hlavního zrcátka a jeho
schránky. Pro zmenšení rozměru
schránky
zrcátka,
PENTAX
vyvinul nový mechanismus, který
sklápí hlavní zrcátko při jeho
otočení směrem nahoru.

Schema koncepce plovoucího zrcátka

(A) otočný

čep zrcátko se
sklopí do horní
polohy

(2) okénko
závěrky

(a) cesta zrcátka, s
plovoucím čepem

(b) standardní

cesta zrcátka,
zrcátko naráží do
bajonetového závěru
(1) bajonetový závěr
pro objektivy

HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW
Clona : F6.3 ; čas závěrky: 1/800 sek. ; kompenzace expozice : 0.0EV ; citlivosti: ISO 100 ; vyvážení bílé: přiřazení barevné teploty; uživatelský snímek: jasný

Uživatelské přizpůsobení
Ovládání K-1 si můžete přizpůsobit dle vašich preferencí
K-1 nabízí širokou paletu uživatelských nastavení pro optimální a komfortní ovládání operací fotoaparátu.
Tato nastavení byla vytvořena pro rozšíření funkcí režimu USER a Fx (funkce) tlačítek,
pro zlepšení dostupnosti požadovaných funkcí na ovládacím panelu a prevenci náhodných chyb v ovládání.

USER 1-5

Ovládací panel NEW

5 různých kombinací často používaných funkcí lze uložit do těchto
paměťových prostorů pro preferované
ovládání určitých typů záznamu a
subjektů nebo kreativních záměrů.

Panel LCD zobrazuje seznam funkcí a
jejich stav na panelu LCD, je možno změnit
jejich obsah a/nebo pořadí funkcí, aby
vyhovovaly vašem způsobu exponování.

Přizpůsobení tlačítek
Fx1 tlačítko : jednu ze sedmi funkcí lze
přiřadit (výchozí: RAW)

NEW

Tlačítko aretace NEW

Fx2 tlačítko: další funkci ze sedmi možností
je možno přiřadit (výchozí: nastavení
náhledu pro outdoor)
AF tlačítko: lze přiřadit jednu z důležitých
funkcí AF.
Páčka náhledu: lze přiřadit optický nebo
digitální režim náhledu.
E-kolečko + Zelené tlačítko : lze přiřadit
sadu expozičního režimu.

Aby nedocházelo k náhodným změnám nastavení, K-1 je vybaven tlačítkem aretace
pro dočasnou deaktivaci ovládacích tlačítek a koleček. Na výběr jsou dva typy
aretace funkcí: Typ 1 zabraňuje náhodným změnám nastavení expozice; a Typ 2
předchází změnám v nastavení operačních funkcí.
Type

Uživatelské funkce
K-1 má k dispozici celkem 26 uživatelských funkcí.

Tlačítka a kolečka, které lze aretovat

Typ 1
Typ 2
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Vlastnosti exponování snímku
Celá řada funkcí pro exponování snímků v rozhodujícím okamžiku bez selhání

PENTAX Systém analýzy scény v reálném čase

86.000 - pixel RGB senzor měření světla

Optimalizace výkonu AE a AF systémů pro zjednodušení kompozice
snímku

Vysoce přesná analýza scény založená na barvě subjektu, tvaru a pohybu

Podporován senzorem pro měření světla s přibližně 86,000-pixely RGB a
novým procesorem pro zpracování obrazu PRIME IV, PENTAX Real-time
Scene Analysis System analyzuje faktory jako je rozložení jasu v poli obrazu,
primární barvu subjektu a jeho pohyb s vysokou přesností a efektivně. Navíc,
adoptováním průlomové technologie umělé inteligence nazvanou rozsáhlé
učení algoritmu detekce obrazu,* tento systém stanoví pro každou individuální
scenerii přesnější, optimální přesnost výkonu měření světla, řízení expozice
a autofokusového systému a zvolí nejvhodnější konečný přístup pro danou
scénu nebo kompozici.

RGB senzor světla s přibližně 86,000-pixely
a vynikajícím rozlišovacím výkonem,
rovněž detekuje velmi přesně barvy. Po
přesné detekci tvaru subjektu, primární
barvě a pohybu, předává data do systému
PENTAX Real-time Scene Analysis pro velmi
analýzu scenerie.

* Tato originální technologie RICOH je k dispozici během exponování s hledáčkem, když je expoziční režim
nastavený na Scene Analyze Auto a režim uživatelský snímek je nastavený na Auto Select.

cca.
86,000-pixelový
senzor RGB měření
světla

SAFOX 12 NEW

AE
Ovládání
expozice

Detekce scény
Detekce distribuce
barev*

Řízení
měření
AF

Detekce
subjektu

Sledování
pohybu
WB

Detekce tvaru*

PRIME IV

* vytvořeno
procesem
rozsáhlého učení

Multi-vzorkové
automatické vyvážení bílé
Zpracování obrazu
Optimalizace parametru

Nově vyvinutý AF systém, s rozšířenou detekční plochou AF
AF rámeček K-1 byl rozšířen pro optimalizaci snadné kompozice snímku přes celé
obrazové pole 35mm full-frame. Díky vyvinutí nového senzorového modulu SAFOX
12 AF, je plocha autofokusu přibližně o 40% širší než je u konvenčního rámečku
AF.* Aby mohla být prodloužena optická cesta, která je nutná pro rozšíření plochy
AF uvnitř kompaktního pouzdra, K-1 má inovační, efektivní optický design při
kterém se vstupující světlo vráceno zpět uvnitř modulu AF. Díky optimalizaci čočky
kondenzoru, byl navýšen počet bodů senzoru AF (33 celkem). Tento nejmodernější
AF modul má kompaktní rozměry a výjimečný výkon při tvorbě obrazu.

SAFOX 12 AF modul
Nový modul AF senzoru má dvě reflexní zrcátka. Vstupující světlo je násobeno
dvakrát pomocí dvou zrcátek, prodlužuje optickou cestu i při zachování rozměru
odpovídajícímu předchozímu modulu SAFOX 11.

Optická cesta
Kondenzorová čočka

Odrazné zrcátko

Separační čočka

IR-broušený filtr

AF senzor

Odrazné zrcátko

Senzor světla je umístěn v blízkosti pentagonálního hranolu pro optimalizaci přesnosti zaostření kompenzací chyb v zaostření způsobených
specifikou umělých zdrojů světla.

HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8 ED SDM WR
Clona: F3.5 ; čas závěrky: 1/160 sek. ; kompenzace expozice : 0.0 EV ;
citlivost: ISO 100 ; vyvážení bílé: denní světlo ; uživatelský snímek: portrét
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33-bodový AF systém s 25 senzorů ve tvaru kříže NEW

Analýza scény AUTO NEW

Zajišťuje spolehlivé, bezchybné zaostření subjektu

Zlepšená přesnost, použitím technologie umělé inteligence

K-1 sofistikovaný 33-bodový AF
systém velkou hustotu rozložení AF
senzoru pro efektivní monitorování
rozhodujících ploch obrazového
pole, poskytuje 25 křížových
senzorů pro zajištění extra přesného
zaostření subjektu.

Lineární
senzor
přímý senzor toku luminace F2.8
Křížový tvar senzoru

S podporou systému PENTAX Real-time Scene Analysis,
režim K-1 Scene Analyze AUTO automaticky optimalizuje
nastavení expozice a vybere nejvhodnější konečné
nastavení pro váš subjekt. Při použití optického hledáčku,
je také doprovázen algoritmem, který přebírá důkladné
učení technologie umělé inteligence a provede rozsáhlou
analýzu pro danou scénu založenou na enormním
množství dat shromážděných z předchozí scény.

AF systém s lineárními senzory pro tok svítivosti F2.8
Tři středové senzory jsou zkonstruovány pro detekci toku svítivosti objektivu
F2.8 pro velmi přesné automatické zaostřování. Při použití světelného objektivu
s malou hloubkou ostrosti, tyto senzory podstatně zlepšují přesnost ostření.

Volba zóny

Tento režim vám umožňuje zvolit sadu devíti bodů
formovanou do čtverce, lze posouvat dle potřeby středový
bod. Detekuje subjekt umístěný v rámci tohoto čtverce,
optimalizuje zaostření a sleduje pohyb — vše automaticky.

Výběr rozšířené plochy

Tento režim vám umožňuje zvolit pro zaostření subjektu
jeden ze 33 bodů AF a umožní K-1 automaticky sledovat
subjekt a přeostřit pomocí sousedních bodů, i když se
přesune mimo počáteční bod. Můžete zvolit rozšíření plochy
z 9 na 25 nebo 33 bodů.*
* Počet bodů AF se může snížit, pokud zvolená plocha je
zahrnuta v ploše nebo jsou plochy mimo rámeček AF.

Automatické sledování pomocí systému PENTAX
Real-time Scene Analysis
Podpořeno PENTAX Real-time Scene Analysis Systémem, K-1 má funkci
automatického sledování, která přesně detekuje pohyb subjektu založený na
různých faktorech včetně barvy, potom udržuje přesné zaostření subjektu po
během celého zobrazovacího procesu automatickou změnou zaostřovacího
bodu.

Závěrka s velmi krátkým časem 1/8000-sekundy

Multi-režim AE systém
Nabídka charakteristických automatických expozičních režimů
Navíc ke konvenčnímu Programu (P), režimům Priority clony (A) a Priority času (Tv)
má K-1 též originální PENTAX režimy: Prioritu citlivosti (Sv) a Prioritu času / clony
(TAv), oba zajišťují správnou expozici subjektu prostřednictvím nastavení citlivosti
ISO. Multi-režimový systém zvyšuje flexibilitu ovládání nastavení expozice pro
vyjádření pohybu subjektu nebo zvýraznění hloubky ostrosti. Pro rozšíření ovládání
expozice je k dispozici i možnost široké kompenzace expozice v rozsahu ±5EV (při
exponování snímků).

Hyper Program a Hyper Manual
Flexibilní ovládání hloubky ostrosti a pohybu subjektu
Při režimu Program (P) , lze použít režim Hyper Program, vyvinutý firmou PENTAX,
který dovoluje nastavit požadovaný čas závěrky a clony použitím předního a
zadního e-kolečka, při udržení správné expoziční úrovně. To eliminuje potřebu
otočení kolečka režimů při přepnutí na režim Tv nebo Av.

Koncepční diagram režimu Hyper Program
Přední e-kolečko
Zadní e-kolečko
Zelené tlačítko

Program AE

Výjimečná operační přesnost a pozoruhodná odolnost
K-1 má elektronicky řízenou, vertikálně vedenou závěrku optimalizovanou
pro výkonnost 35mm full-frame obrazového senzoru. S nejkratším časem
1/8000 sekundy, dovoluje otevření clony i na místech s vysokým jasem s plným
využitím výhody efektu bokeh (rozostření), který vytváří velký obrazový senzor.
Umožňuje synchronizaci blesku časem 1/200 sekundy. Symbolizujíc koncept
fotoaparátu do terénu, má K-1 jednotku zkonstruovanou, aby byla kompaktní
a lehká, s vyváženou kombinací vysoce přesného chodu a vynikající stálosti.

Změna clony

Změna času

Resetování
Prioritačasu
AE

Prioritaclony
AE

Změna času

Změna clony

Vysokorychlostní způsob exponování
Bezchybná kontinuální expozice přibližně 4.4 snímků/sek.
K-1 má vysokorychlostní kontinuální expozici s nejvyšší rychlostí přibližně
4.4 snímků/sek. (při nastavení CH). Můžete také přepnout okamžitě na další
nastavení rychlosti tří snímků ze sekundu (CM) nebo 0.7 snímků za sekundu (CL)
použitím hlavní menu nebo pomocí funkce Smart. Při režimu výřezu formátu
APS-C, lze rychlost expozice zvýšit až na přibližně 6.5 snímků ze sekundu pro
zajištění rychlé odezvy u rychle se pohybujících subjektů.

Při režimu Hyper Manual (M), jedním stisknutím zeleného tlačítka se okamžitě
nastaví stejné nastavení clony a času závěrky jako je při správné expozice režimu
P. Potom můžete upravit expozici na požadovanou úroveň použitím předního a
zadního e-kolečka. S funkcí AE-aretace, můžete dokonce změnit nastavení clony a/
nebo času závěrky při udržení počáteční expoziční hladiny.

Koncepční diagram režimu Hyper Manual
Přední e-kolečko
Zadní e-kolečko
Zelené tlačítko
AE-L tlačítko

Normal exposure
Změna času

Změna clony

Manual exposure

Vysoká kapacita záznamu snímků při kontinuální expozici
Záznam maxima 100 snímků ve vysoké kvalitě 36-megapixelů
Díky velké kapacitě vyrovnávací paměti, K-1 dovoluje záznam velký počet
snímků při kontinuální expozici: cca. 70 JPEG snímků (nebo cca. 17 RAW
snímků) při nastavení CH; cca. 100 JPEG snímků (nebo cca. 20 RAW snímků) při
nastavení na CM, nebo cca. . 100 JPEG snímků (nebo cca. 100 RAW snímků) při
nastavení CL.*
* Tyto čísla udávají přibližný počet snímků zaznamenatelných ve formátu
35mm full-frame, v JPEG L-rozměr nejlepší a při ISO 100.

Uložení expoziční hodnoty do paměti

Kombinaci clony a času závěrky lze změnit bez
ovlivnění expoziční hodnoty.
Když nastavíte kolečko Smart funkcí na ISO, můžete používat flexibilnější ovládání
třech primárních expozičních parametrů — clona, čas závěrky a citlivost ISO
— v obou režimech P a M, použitím kombinací předního a zadního e-kolečka a
nastavovacího kolečka pro funkce Smart.
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Kompozice snímku a expoziční funkce

Kreativita a inspirace bez hranic
Uživatelský snímek

HDR

Bez velkého úsilí vyjádříte ideální tonalitu a odstín pro každý subjekt

Věrná reprodukce světel a stínů

K-1 má funkci Uživatelský snímek, která dovoluje aplikovat preferovanou
konečnou úpravu snímku, založenou na vašem subjektu a kreativních
záměrech. Navíc k Auto Select, při kterém fotoaparát automaticky detekuje
typ scény nebo subjektu a zvolí pro vás nejvhodnější finální úpravu, a
monotónní (flat), který zaznamená základní obraz, který je vhodný pro
retušování, K-1 v současné době nabízí celkem 13 režimů uživatelského
snímku.* Každý režim nabízí zápis úprav parametrů jako je saturace, stín, key,
kontrast a ostrost.**
* Režim Uživatelský snímek je fixován na Auto Select, pokud je expoziční režim nastavený na AUTO.
** Parametry, které lze upravit se liší dle zvoleného režimu uživatelského snímku.

Režim HDR (High Dynamic Range)* vytváří
snímek, který je podobně detekován
pouhým okem, snížením bílých ploch bez
kresby a stínů černých jako úhel, dokonce
u scén s extrémně vysokým kontrastem.
To také dovoluje nastavit rozsah změn
expozice nebo použít funkci automatické
úpravy polohy.** Protože se při tomto
režimu mohou ukládat originální soubory
snímků ve formátu RAW, můžete je
vyvolat změnou nastavení HDR nebo
vypnutím režimu HDR. Použitím PC a přiloženého software, můžete také rozdělit
jednotlivý soubor formátu RAW do třech oddělených snímků ve formátu RAW a
uložit je do nezávislých souborů.
* Funkci HDR nelze s některými expozičními režimy použít a není rovněž kompatibilní s několika dalšími funkcemi.
** Funkce automatické úpravy polohy je fixovaná na VYPNUTO, když je zvolen režim intervalové expozice nebo záznam
videa v intervalech.

Vícenásobná expozice
Monotónní

Tři způsoby jak sloučit snímky do kreativního obrazu

Výběr režimů Uživatelské snímku
Auto volba NEW
Jasný
Živý
Zářivý
Inverzní Film
Černobílý
Cross Processing

K-1 umožňuje zaznamenat požadovaný
počet snímků — od 2 do 2000 — pro
spojení do jednoho kompozitního
snímku, k dispozici jsou tři režimy:
průměr, aditivní a relativní jas. Při použití
exponování s Live View, K-1 zobrazuje
průsvitný obraz již zaznamenaného
snímku na LCD monitoru, umožňuje tak
přesné uspořádání snímků.

Tlumený
Monotónní NEW
Přirozený
Portrét
Krajina
Bleach Bypass
Jasný

Aditivní režim

Ovládání zřetelnosti a korekce odstínu pleti* NEW

Digitální filtry

Kompenzace struktury subjektu, při zachování celkové ostrosti snímku

Pro tvorbu dramatických uměleckých snímků s vizuálními efekty

Ovládání funkce zřetelnosti je efektivní technologie zpracování snímku
produkuje lesklou texturu kovů a čirost oblohy nebo stříkající vody. Úpravou
jemnosti sametového nebo zářícího povrchu, umožňuje vám ovládat texturu
a stupeň zřetelnosti. Funkce korekce odstínu pleti** obnovuje jemnou texturu
a zdravý odstín pleti subjektu, při zachování interpretace vysokého rozlišení
ve vlasech a oblečení a na pozadí. Vykresluje váš subjekt s jemnou texturou a
zdravými odstíny pleti.

K-1 nabízí během exponování má na výběr z 9 digitálních filtrů a 21 digitálních filtrů,
které lze aplikovat během prohlížení. Na jednotlivý snímek lze aplikovat až 20 filtrů
pro vytvoření osobitého uměleckého obrazu.

* Obě tyto funkce jsou technologie vyvinuté RICOH Co., Ltd.
** Funkci korekce odstínu pleti lze aktivovat pouze, když je zvolen režim detekce obličeje.

CTE
Pro barevné ztvárnění obrazu dle vašeho pocitu než věrné reprodukce
barev
V kontrastu ke standardnímu režimu vyvážení bílé, který je zkonstruován pro
potlačení efektu barvy světelného zdroje při barevné reprodukci snímku, režim
CTE (Color Temperature Enhancement) zvýrazňuje na snímku dominantní barvu
založenou na její barevné teplotě. To je užitečné, pokud chcete zvýraznit scenerii
východu nebo západu slunce, sněhem pokrytou krajinu pod zataženou oblohou.
Je též efektivní pro odstranění vybledlých barev nebo při ztrátě barev jako jsou
tmavozelená nebo vybledlá růžová.

Zřetelnost:-4

Korekce odstínu pleti: ON
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Zřetelnost:-0

Zřetelnost:-+4

Korekce odstínu pleti: OFF

AWB

CTE

HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8 ED SDM WR
Clona: F8.0 ; čas závěrky : 1/500 sek. ; kompenzace expozice : -0.3EV ; citlivost: ISO 100 ; vyvážení bílé : AWB ; uživatelský snímek: krajina

Záznam videa

Kompatibilita s IMAGE Transmitter 2 NEW

Full HD videoklipy s nádherným bokeh efektem

Fotografování z osobního počítače

S K-1 natočíte přirozené, věrně zobrazené video.
Díky malé hloubce ostrosti, který odpovídá
konstrukci formátu 35mm full-frame, se vytváří
efektivně nádherný efekt bokeh. Současně můžete
zaznamenat zvuk ve stereo formátu s použitím
stereo mikrofonu (komerčně dostupný produkt, není
součástí K-1), nebo monitorovat zvuk během záznamu použitím sluchátek
komerčně dostupný produkt, není součástí K-1).

Instalací volitelného softwaru IMAGE Transmitter 2 do vašeho PC a připojením K-1
ke koncovce USB, můžete ovládat K-1, automaticky přenášet a ukládat exponované
snímky a kontrolovat fotografická data na počítači. Tím se značně zlepšuje efektivita
fotografování ve studiu.
Poznámka: Pro správný chod, musí být software aktualizován na poslední verzi. Pro podrobnosti navštivte naší oficiální
webovou stránku.

4K-kompatibilní záznam videa v intervalech

Vyvolávání dat RAW v těle fotoaparátu

Dokumentování neustále se měnícího subjektu ve vysokém rozlišení

Můžete aplikovat finální úpravu bez použití počítače

K-1 režim záznamu videoklipů v intervalech dovoluje
zaznamenávat snímky postupně se měnícího subjektu v
nastaveném intervalu a spojit je do jednoho video souboru.
Video soubor můžete přehrávat s rozlišením 4K (3840 x
2160 pixelů),* ve zrychleném čase. K-1 má také funkci Star
Stream, kterou lze na videu vytvořit magické stopy hvězd.

K-1 vyvolává v těle soubory formátu RAW, vyvolané soubory lze uložit odděleně do
souborů JPEG nebo TIFF. To nabízí větší flexibilitu pro finální úpravu zaznamenaného
snímku věrně dle vašich tvůrčích záměrů, bez pomocí PC. Díky široké nabídce
nastavitelných parametrů, můžete přidat požadovanou konečnou úpravu bez
ohledu na místo, dokud nebudete opravdu uspokojeni s výsledkem. K-1 má nově
navržené uživatelské rozhraní pro flexibilní ovládání parametrů.

* Při přehrávání video souboru na jiném přístroji než K-1, musí mít PC operační prostředí, které podporuje přehrávání
video souboru s rozlišením 4K.

Kompatibilita s Wi-Fi

Ovládání fotoaparátu na dálku použitím a
smartphonu
Bezdrátovým připojením K-1 pomocí smartphonu, můžete zaznamenávat
snímky ze vzdálenosti nebo je na obrazovce smartphonu prohlížet.* Můžete
nastavit celo řadu různých expozičních funkcí a měnit jejich nastavení,
upravit zaostření, spouštět závěrku a kontrolovat zaznamenané snímky.
* Pro exponování na dálku a prohlížení snímků je nutná speciální aplikace Image Sync. Image
Sync lze stáhnout bezplatně z App Store (pro iPhones) nebo Google Play™ (pro Android™
smartphony).
** Navštivte na oficiální webovou stránku RICOH IMAGING nebo kontaktujte zákaznické servisní centrum pro
kompatibilní operační systémy pro smartphone.

Exkluzivní software pro vysoce kvalitní konečnou
úpravu a prohlížení snímků

Digital Camera Utility

TM

5

Podpořen jádrem osvědčeného softwaru SILKYPIX® pro vyvolávání snímků.
Software dovoluje prohlížet zaznamenané snímky a ukládat je do souborů
RAW na počítač. Je kompatibilní s novými vlastnostmi K-1, včetně režimu
Flat (monotónní), který patří do funkcí uživatelského snímku a korekce
pohybu systému Pixel Shift Resolution.
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PENTAX objektivy s bajonetem K
Výjimečný optický výkon pro snímky s dobře definovanou kresbou
K-1 zdědil PENTAX bajonetový závěr K, jehož výhody a kvalitu prokázal čas. Přijímá nejen objektivy série D FA optimalizované pro
digitální zobrazování, ale také pro objektivy série FA- a FA Limited pro široký rozsah kreativních záměrů a aplikací.

Objektivy s vysokým rozlišením, vysokým výkonem
optimalizované pro formát 35mm full-frame
Objektivy série D FA*- jsou zkonstruované pro nekompromisní optický výkon, zatímco objektivy série D FA- zajišťují vyvážený
zobrazovací výkon. Efektivně kompenzují různé optické vady až okrajů širokého obrazového pole K-1, při optimalizaci rozlišovacího
výkonu a kontrastu v celém obraze.

NEW

HD PENTAX-D FA
15-30mm F2.8 ED SDM WR NEW
Tento ultra-širokoúhlý zoom s vysokou
světelností
zaznamená
dynamický
obraz panorama krajiny s úchvatnou
perspektivou.
Díky
minimálnímu
zkreslení, je též vhodný pro fotografování
hvězdné oblohy.

NEW

HD PENTAX-D FA
24-70mm F2.8 ED SDM WR
Při maximální světelnosti F2.8, standardní
zoom objektiv má pozoruhodný
rozlišovací výkon a bohatý kontrast. Je
efektivní při tvorbě osobitých vizuálních
výrazů, jako je nádherný bokeh a
panoramování.

NEW

HD PENTAX-D FA
28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
Pokrývá rozsah širokoúhlého ohniska
až středního telefota, tento univerzální
standardní zoom je perfektní pro záznam
každodenních scén. Kompaktní, a lehký
design jej předurčuje pro cestování.

Charakteristické objektivy, které rozšiřují sféru fotografie
Kompatibilní s formátem 35mm full-frame,
tyto vysoce kvalitní objektivy mají specifické
fokální délky vyvozené ze zkušeností mnoha
profesionálních fotografů a vynikající
zobrazovací výkon s věrným pocitem
perspektivy. Externí pouzdro je vyrobeno
z velmi kvalitního strojově opracovaného
hliníku pro nádherný povrch a durability.

SMC PENTAX-FA 31mm F1.8 AL Limited
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SMC PENTAX-FA 43mm F1.9 Limited

HD PENTAX-D FA
70-200mm F2.8 ED DC AW
NEW
Vyvinutý jako nová generace Starsérie, tento světelný telefoto zoom
má optimální zobrazovací výkon pro
zachycení každé scény nebo subjektu
věrně dle vašich záměrů.

HD PENTAX-D FA
150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW
Super telefoto zoom s vysokým
rozlišením přibližuje vzdálený subjekt
pro dynamickou kompozici a zaznamená
atletické soutěže nebo život v přírodě do
ostrého, břitkého obrazu.

smc PENTAX-D FA
MACRO 100mm F2.8 WR
Vysoce výkonný makro objektiv má
dostatečnou pracovní vzdálenost a
extrémně malou hloubku ostrosti,
makrofotografie v životní velikosti.
Dovoluje velmi přesné zaostření na
primární část subjektu.

smc PENTAX-D FA
MACRO 50mm F2.8
Pro makrofotografii se zobrazením
objektů v životní velikosti, kompaktní
a lehký makro objektiv lze též používat
jako standardní objektiv s pevným
ohniskem.

Bohatá gradace a věrná reprodukce barev

SMC PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited

SMC PENTAX-FA 35mm F2 AL

SMC PENTAX-FA 50mm F1.4
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Všechny objektivy pro formát APS-C- a objektivy s bajonetem K- jsou použitelné s K-1.
Od ultra širokoúhlého po super telefoto, celý výběr vysoce výkonných objektivů série DA lze používat s K-1 bez jakékoliv úpravy v nastavení. I přes svůj kompaktní
a lehký design mají výjimečnou obrazovou kvalitu.

Režim výřezu (Crop)

DA* / DA Limited / DA objektivy

Automatické přepnutí plochy obrazu při nasazení objektivu

Fish-eye zoom

smc PENTAX-DA FISH-EYE10-17mm F3.5-4.5 ED [IF]

Když nasadíte na K-1 objektiv DA*-, DA Limited- nebo DA-série, režim výřezu
se automaticky přepne na plochu obrazu rozměru APS-C. Pokrývá střední
část obrazového pole a tento rámeček výřezu je zobrazen v hledáčku.
Snímky jsou pak ve vysokém rozlišení s cca. 15.36 efektivními megapixely,
rovněž poskytuje efektivní pokrytí senzoru AF plochy obrazu pro flexibilní
kompozici obrazu během operace autofokusu. Když zvolíte FF (Full Frame)
pro režim výřezu (Crop), můžete zaznamenávat 35mm full-frame snímky s
objektivy série DA-.*

Ultra-širokoúhlý zoom

smc PENTAX-DA 12-24mm F4 ED AL[IF]

Standardní zoom

smc PENTAX-DA 16-50mm F2.8 ED AL [IF] SDM
HD PENTAX-DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
smc PENTAX-DA 17-70mm F4 AL [IF] SDM
HD PENTAX-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR
HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited DC WR

* S určitými objektivy a / nebo za určitých fotografických podmínek, může zaznamenaný snímek mít radikální
pokles jasu a / nebo rozlišení na plochách mimo obrazovou plochu APS-C. Při tomto nastavení nepracuje
kompenzaci pro různé aberace objektivu.

Telefoto zoom

smc PENTAX-DA 50-135mm F2.8 ED [IF] SDM
smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
HD PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED WR
smc PENTAX-DA 60-250mm F4 ED [IF] SDM

Zoom s vysokým
poměrem zvětšení

smc PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM

Ultra-širokoúhlé

smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED [IF]
HD PENTAX-DA 15mm F4 ED AL Limited

Širokoúhlé

HD PENTAX-DA 21mm F3.2 AL Limited

Standardní

smc PENTAX-DA 35mm F2.4 AL

Semi-standardní

HD PENTAX-DA 40mm F2.8 Limited
smc PENTAX-DA 40mm F2.8 XS

Telefoto

smc PENTAX-DA 50mm F1.8
smc PENTAX-DA 55mm F1.4 SDM
HD PENTAX-DA 70mm F2.4 Limited
smc PENTAX-DA 200mm F2.8 ED [IF] SDM
smc PENTAX-DA 300mm F4 ED [IF] SDM

Super-telefoto

HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW

Standard/Makro

HD PENTAX-DA 35mm F2.8 Macro Limited

Rámeček výřezu

Hledáček zobrazuje režim výřezu (Crop) (plocha obrazu APS-C)
Poznámka: Na tomto snímku jsou pro názornost zobrazeny všechny senzory AF.

Poznámka: Klasifikace na širokoúhlé, standardní a telefoto je založeno na úhlu
záběru při režimu výřezu (Crop) (plocha obrazu APS-C).

Kompenzace aberací objektivu DA-série jsou použitelné s formátem 35mm full-frame
Následující objektivy série DA pokrývají plochu obrazu formátu 35mm full-frame. Když je režim výřezu (Crop) nastavený na FF (Full Frame), K-1 funkce kompenzace
aberace je rozšířena pro pokrytí určitých aberací, jako je difrakce v ploše obrazu 35mm full-frame.*
• smc PENTAX-DA 200mm F2.8 ED [IF] SDM

• smc PENTAX-DA 300mm F4 ED [IF] SDM

• HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW

* Mějte na paměti, že tato funkce negarantuje kvalitní obraz mimo plochu APS-C.

;; Níže uvedené objektivy značky SIGMA nelze s K-1 kombinovat
nová série: 30mm F1.4 DC HSM| Art /35mm F1.4 DG HSM| Art / APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
starší série: 50mm F1.4 EX DG HSM / 85mm F1.4 EX DG HSM / 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM / APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM / APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSM / APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM / APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM
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Systémové příslušenství
Pro rozšíření možností a další fotografické aplikace

Pomocí tohoto
příslušenství se zdvojnásobí zdroj energie K-1
a rovněž se zvýší komfort
držení a ovladatelnost
při držení ve vertikální
poloze.

D-BG6 Bateriová rukojeť
Držák baterií AA (lithiové nebo nikl-hydrogen) je přiložen, navíc k držáku pro nabíjecí
lithium-iontovou baterii
Dodatečná poutka umožňují vertikální zavěšení fotoaparátu.
Prachu odolná a počasí odolná konstrukce se 47 utěsněnými částmi, má stejnou
úroveň odolnosti jako má tělo K-1

Je vybavena další spouští a předním/zadním e-kolečkem, toto
příslušenství zajišťuje vynikající operativnost, zvláště během
exponování ve vertikální poloze.

Vysoký výkon, počasí
odolný,
prachu těsný blesk
kompatibilní pro
záznam videa

Vysoký výkon,
počasí odolný,
prachu těsný blesk
s LED světlem

Kompaktní, lehký blesk
počasí odolný,
s prachu těsnou a počasí
odolnou konstrukcí

Auto blesk
AF-540FGZ II

Auto blesk
AF-360FGZ II

Auto blesk
AF-201FG

Nabíjecí
lithium-iontová
baterie D-LI90

Nabíječka
baterie
K-BC90

AC Adaptér Kit
K-AC132

náhradní baterie

Pro snadné nabíjení
baterie D-LI90

Napájení z běžné
zásuvky, pro delší
fotografické práce a
prohlížení

Voděodolné
dálkové ovládání
O-RC1

Kabelová
spoušť
CS-205

Počasí odolné dálkové
ovládání.
*nelze vyměňovat baterii

Pro spouštění závěrky
při dlouhých expozičních
časech

Software pro
přenos snímků
Image
Transmitter 2*
Pro ovládání fotoaparátu
z počítače

Čisticí set pro
senzory
O-ICK1

Řemínek
O-ST1401

Čisticí tyčinka pro rychlé
a snadné odstranění
prachu z obrazového
senzoru

Řemínek pro všeobecné
použití ze širokého a
jemného materiálu

* Pro použití s PENTAX K-1, musí být IMAGE Transmitter 2 aktualizován na poslední verzi. Navštivte naše oficiální stránky pro další informace.
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K-1 Systémový graf

* Pro kombinaci objektivů a příslušenství jsou některá omezení. Pro podrobnosti, kontaktujte vaše nejbližší servisní centrum.

SYSTÉM OBJEKTIVŮ
D FA
série

VSTUP

FA/FA J
série

67-systém
série

DA
série

Adapter K pro
67-Systém

645-systém
série

A
série

Telekonvertor
AF Adaptér

FLASH

AF540FGZ II

AF360FGZ II

AF201FG

Externí mikrofon
(komerční položka)

Adaptér K pro
645-Systém

PŘÍSLUŠENSTVÍ HLEDÁČKU
Úhlový hledáček A
S-závit
série

Mount
Adapter K

Teleskopy

Očnice FT
(přiložená)

Adaptér pro korekční
čočky M

Adaptér pro fotoaparát
PF-CA35

Poznámka: Objektivy D FA 645- a DA 645-série nelze s K-1 použít, mimo objektivu D FA 645 35mm.
* Nelze použít s objektivem
bez clonového kroužku.

SYSTÉM PRO MAKRO

VÝSTUP

ZDROJE ENERGIE

USB kabel Micro B
(komerční položka)

Výměnný objektiv*
Sada mezikroužků K

PENTAX FILM
DUPLIKÁTOR

Software S-SW162
Nabíjecí
Lithium-iontová
baterie D-LI90
(přiložená)

Výměnný objektiv*

Nabíječka
baterie
D-BC90
(přiložená)

AC
síťový kabel
D-CO2
(přiložený)

Digital Camera
Utility 5
(přiloženo)

Dálkové ovládání F

Bateriová rukojeť
D-BG6

Kabelová spoušť
CS-205
Voděodolné
dálkové ovládání
O-RC1

osobní
počítač

Image transfer
software
IMAGE
Transmitter2

Reverse Adapter K

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

HDMI kabel Typ D
(komerční položka)

TV

MÉDIA PRO UKLÁDÁNÍ DAT
SD/SDHC/SDXC paměťové karty (komerční položka)
AC Adaptér
K-AC132

Nomeklatura
Reproduktor
Tlačítko kompenzace EV
Kontrolka Wi-Fi
Tlačítko osvětlení
ISO tlačítko
Spoušť
Hlavní spínač
Pomocné světlo AF
Přední e-kolečko

*Poznámka: Fotoaparáty jsou zobrazeny bez krytky těla, krytky sáňkového kontaktu a trojúhelníkového očka.

Hledáček
Sáňky pro externí blesk
Indikátor nastavení kolečka
Mikrofon
Tlačítko uvolnění kolečka režimů
Kolečko režimů
Páčka pro uvolnění kolečka režimů
Koncovka pro mikrofon
Koncovka pro sluchátka
Očko pro řemínek
X-synchronizovaný kontakt
Terminal cover

LED světlo pro bajonet
Značka pro nasazení objektivu
Kontrolka samospouště/
Přijímač dálkového ovládání
Tlačítko uvolnění objektivu
Informační kontakty objektivu
Indikátor roviny obrazu
GPS tlačítko
Kolečko úpravy dioptrie

Očnice FT
Hledáček
Live View tlačítko

RAW/Fx1 tlačítko
Tlačítko režimu AF
Přepínač režimů zaostřování
Zrcátko
AF spojka
Mikrofon
Kolečko funkcí
Kolečko volby režimu záznamu
LCD panel
Kolečko pro nastavení
Zadní e-kolečko
AF tlačítko
AE tlačítko aretace

Flexibilní naklápěcí monitor
LED světlo pro zadní ovladací
prvky (umístěné na zadní
straně monitoru)

Tlačítko prohlížení

HDMI koncovka (typ D)
DC vstupní koncovka
Čtyřcestný ovladač
INFO tlačítko
Kontakty pro bateriovou rukojeť
Fx2 tlačítko

Zelené tlačítko

Kontrolka samospouště/Dálkové ovládání
Dvojitý slot pro SD karty
Změna bodu AF/tlačítko přepnutí slotu
Tlačítko OK
Koncovka pro kabelovou spoušť
Kontrolka přístupu na kartu
MENU tlačítko

NR / AF režim/počet expozic v
bracketingu

1 Rámeček výřezu
2 Rámeček bodového měření

22 kompenzace expozice
bleskem

3 AF bod

11 Hodnota clony/hodnota bracket 23 EV kompenzace/bracketing

4 Zobrazení mřížky

12 Indikátor zaostření

5 Af rámeček

13 Ev graf stupnice

6 Elekronická libela

14 ISO / ISO auto

(Vertikální sklon)
7 Elekronická libela

AE Měření/tlačítko mazání

USB koncovka (microB)
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Lock button

(Horizontální sklon)

15 Citlivost / hodnota kompenzace
expozice /kapacita snímků/
volba zaostřovací plochy
16 Změna AF bodu

8 Indikátor blesku

17 Deaktivace ovládacích prvků

9 Způsob zaostřování

18 AE aretace

10 Čas závěrky/

19 AE měření

Zbývající čas zpracování

20 Multi-expozice

Pro delší čas závěrky

21 Shake Reduction

LCD Panel
1 čas závěrky/ počet expozic
pro bracketing /
režim připojení USB /
průběh čištění senzoru
2 hodnota clony/ bracket hodnota
3 citlivost/
EV kompenzace
4 číslo slotu karty
5 stav baterie

24 formát souboru

Specifikace
POPIS MODELU

ZPŮSOBY EXPONOVÁNÍ

Typ

TTL autofokus, digitální zrcadlovka s automatickou expozicí

Bajonet objektivu

PENTAX KAF2 (AF spojka, informační kontakty, K-bajonet s kontakty napájení)

Kompatibilní objektivy

bajonety KAF3, KAF2 (s power zoomem), KAF, KA

Volba režimu

Snímky: jednotlivé expozice, kontinuální (H, M, L), samospoušť (12 sek, 2 sek), dálkové ovládání
(ihned, 3 sek., kontinuálně), automatická expoziční řada1 (2, 3 nebo 5 políček), sklopení zrcátka2,
multi-expozice3, intervalová expozice1 , intervalová kompozice1, záznam videa v intervalech1
Videoklipy: dálkové ovládání
*1 k dispozici se samospouští nebo dálkovým ovládáním
*2 k dispozici s dálkovým ovládáním
*3 k dispozici s kontinuální expozicí, samospouští nebo dálkovým ovládáním

Kontinuální expozice

[35mm full frame]
Max. cca. 4.4 snímky/sek., JPEG (L:  při kontinuální H): až cca. 70 snímků
RAW: až cca. 17 snímků
Max. cca. 3.0 snímky/sek, JPEG (L:  při kontinuální M): až cca. 100 snímků,
RAW: až do cca. 20 snímků
Max. cca. snímků/sek, JPEG (L:  při kontinuální L): až do 100 snímků,
RAW: až do cca. 100 snímků
[APS-C]
Max. cca. 8.3 snímků/sek., JPEG ( L:  při kontinuální H): až do cca. 60 políček
Max. cca. 4.5 snímků/sek., JPEG ( L:  při kontinuální M): až do cca. 100 políček,
RAW: až do cca. 32 políček
Max. cca. 3.0 snímků/sek., JPEG ( L:  při kontinuální L): až do cca. 200 políček,
RAW: až do cca. 52 políček
*při nastavené citlivosti ISO100

Multi-expozice

Kompozitní režim (aditivní/průměr/jasné plochy), počet expozic (2 až 2000 snímků)

Intervalové exponování

Snímky: interval: 2 sek. až 24 hod., pohotovostní interval: min. čas nebo 1 sek. - 24 hod. počet
expozic: 2 až 2000, start intervalové expozice: ihned, samospoušť, dálkové ovládání nebo v
nastaveném čase
Intervalová kompozice: 2 sek. až 1 hod., doba záznamu: 14 sek. až 99 hod., Start intervalové
expozice: ihned, samospoušť, dálkové ovládání, v nastaveném čase režim: aditivní, průměr, jas,
uložení zpracování: zap./vyp.
Záznam videa v intervalech:
Záznamové pixely: 4K , FullHD , HD Formát záznamu: Motion JPEG (AVI), Interval: 2 sek. až 24

SNÍMACÍ OBRAZOVÁ JEDNOTKA
Obrazový senzor

Primární barevný filtr, CMOS: 39.5 x 24.0 (mm)

Efektivní pixely

cca. 36.40 megapixelů

Celkový počet pixelů

cca. 36.77 megapixelů

Odstranění prachu

Čištění obrazového senzoru použitím ultrazvukových vibrací "DR II"

Citlivost

ISO AUTO/100 až 204800 (EV kroky lze nastavit na 1EV, 1/2EV nebo 1/3EV)

Stabilizace obrazu

Redukce pohybem senzoru (SR: Shake Reduction, 5-osý systém)

AA Filtr Simulátor

Redukce moaré s použitím jednotky SR. Vypnuto/Typ1/Typ2, bracketing 3 snímky

FORMÁTY SOUBORU
Formát souboru

RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), DCF2.0

Záznamové pixely

35mm full-frame
JPEG: L (36M: 7360 x 4912) M (22M: 5760 x 3840) S (12M: 4224 x 2816)
XS (2M: 1920 x 1280),
RAW: 36M: 7360 x 4912)
(APS-C)
JPEG: L (15M: 4800 x 3200), M (12M: 4224 x 2816), S (8M: 3456 x 2304)
XS (2M: 1920 x 1280)
RAW: 15M: 4800 x 3200

Stupeň kvality

RAW (14bit): PEF, DNG, JPEG:(nejlepší),(lepší),(dobrá), současný záznam RAW
+ JPEG je možný

Barevný prostor

sRGB, AdobeRGB

Medium pro ukládání

Paměťové karty SD, SDHC a SDXC (odpovídající standardům USH-1)

Dva sloty pro SD

Sekvenční použití, ukládání na obě, odděleně RAW/JPG, kopírování mezi sloty je možné

Složka dat

Název složky: Datum (100_1018,101_1019...) nebo uživatelsky přiřazený název složky
(výchozí "PENTX")

Záznamový soubor

Název souboru: "IMGP****" nebo uživatelsky přiřazený název, číslování souborů:
sekvenční, možnost resetování

hod., pohotovostní interval: minimální čas nebo 1 sek. až 24 hod.,
Počet expozic: 8 až 2000 (když je zvoleno HD : 8 až 500x), spuštění intervalu: ihned, samospoušť,
dálkové ovládání, v nastaveném čase
Dráhy hvězd:
Záznamové pixely: 4K , FullHD , HD Formát záznamu: Motion JPEG (AVI), pohotovostní interval:
minimální čas nebo 1 sek. až 24 hod., Počet expozic: 8 až 2000
(když je zvoleno HD : 8 až 500x), spuštění intervalu: ihned, samospoušť,
dálkové ovládání, v nastaveném čase, stmívačka: vypnuto, malá, střední, vysoká

HLEDÁČEK
Typ

Pentaprizmový

Pokrytí (FOV)

cca. 100%

Zvětšení

cca. 0.70x (50mm F1.4 na nekonečno)

Délka očního reliéfu

cca. 20.6mm (od okénka záběru), cca 21.7mm (od středu čočky)

Úprava dioptrie

cca. -3.5m až + 1.2m-1

Zaostřovací matnice

Standardní čirá matnice III, není uživatelsky výměnná

překryvné položky

body AF, řížka, elektronická libela, rámeček AF, rámeček bodového měření a rámeček,
vyznačení ořezu formátu (crop)

EXTERNÍ BLESK
Režimy

Automatické odpálení, Auto + redukce červených očí, zapnutý blesk, zapnutý blesk + redukce
červených očí, synchronizace s delšími časy, synchronizace s delšími časy + redukce červených očí
P-TTL, synchronizace řízení kontrastu*, synchronizace s velmi krátkými časy, bezdrátová
synchronizace*
* K dispozici se dvěma nebo více bleskovými jednotkami s propojením automatických funkcí

LCD MONITOR
Typ

TFT barevný naklápěcí LCD se širokým pozorovacím úhlem, vrstvou AR, sklo bez
vzduchové vrstvy

Synchronizovaný čas

1/200 sek.

Rozměr

3.2 palců (zobrazovací poměr 3:2)

Kompenzace expozice

-2.0 až +1.0 EV

Body

cca. 1037K bodů

NASTAVENÍ ZÁZNAMU

Nastavení

Jas, saturace a barva

Uživatelský snímek

Auto volba, jasný, přirozený, portrét, krajina, živý, zářivý, zjemnělý, bleach bypass, inverzní film,
černobílý, cross processing

Typ

TTL metoda s použitím obrazového senzoru CMOS

Cross Processing

Náhodně, předvolba 1-3, oblíbené 1-3

Zaostřovací systém

Detekce kontrastu (detekce obličeje, sledování, vícebodový AF, volba bodu, bod),
zvýraznění obrysů (peaking focus)

Digitální Filtr

Výtažková barva, změna barvy, dětský fotoaparát, retro, vysoký kontrast, stínování, inverzní barva,
Unicolor Bold, Bold Monochrome

Zobrazení

pole záběru: cca. 100%, zvětšení náhledu (až 16×), mřížka (4×4, zlatý řez, měřítko, čtverec
1, čtverec 2, barva mřížky: černá, bílá), histogram, varování přepalů, úprava kompozice

Zřetelnost

Úprava ± 4 kroky

Odstín pleti

Typ 1, typ 2

HDR

Auto, typ 1, typ 2, typ 3, pokročilá HDR a upravitelnou hodnotou v automatické expoziční řadě,
automatické zarovnání: zapnuto/vypnuto

Pixel Shift Resolution

Korekce pohybu zapnuto/vypnuto, deaktivace

Korekce objektivu

Korekce zkreslení, korekce periferního světla, korekce laterální chromatické vady, korekce difrakce

Nastavení D-range

Korekce světel, korekce stínu

Redukce šumu

Delší časy závěrky NR, vysoké ISO NR

GPS

GPS zápis (interval zapisování, doba zápisu, volba k paměťové kartě), GPS synchronizovaný čas

Korekce horizontu

SR zapnuto: korekce až do 1°, SR vypnuto: korekce až do 2°

LIVE VIEW

VYVÁŽENÍ BÍLÉ
Typ

Metoda s využitím detekce kombinace obrazového senzoru CMOS a zdroje světla

Vyvážení bílé

AUTO WB, Multi Auto WB, denní světlo, stín, zataženo, zářivkové světlo (D:Denní barva,
N:Denní bílá, W:Bílá studená, L:Bílá teplá), žárovkové světlo, blesk, CTE, Manual WB (až 3
nastavení), konfigurace barevné teploty (až 3 nastavení), kopírování nastavení vyvážení
bílé ze zaznamenaného snímku

Jemná úprava

Možnost úpravy v ±7 krocích na osách A-B nebo G-M

SYSTÉM AUTOFOKUSU
Typ

TTL: autofokus na bázi porovnání fázových rozdílů

Úprava kompozice

Rozsah úpravy ±1.5mm nahoru, dolu, doleva nebo doprava (1mm při otočení; rozsah otáčení ±1°

Zaostřovací senzor

SAFOX 12, 33 bodů (25 křížového typu uprostřed)

Elektronická libela

Rozsah jasu

EV-3 až 18 (ISO 100 / při normální teplotě)

Zobrazení v hledáčku a na LCD panelu (pouze horizontální směr);
zobrazení na LCD monitoru (horizontální a vertikální směr)

AF režim

Single AF (AF.S), kontinuální AF (AF.C)

VIDEOKLIPY

Volba bodu AF

Bod, volba, rozšířená plocha (S, M, L), výběr zóny, Auto (33 AF bodů)

Formát souboru

Pomocné světlo AF

Speciální pomocné světlo AF

MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
Motion JPEG(AVI) pro záznam videa v intervalech

Záznamové pixely

FullHD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p)
HD (1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p)

Zvuk

Vestavěný stereo mikrofon, externí mikrofon (stereo záznam s kompatibilním mikrofonem),
nastavitelná úroveň záznamu.

Doba záznamu

Až do 4GB nebo 25 minut; automaticky se zastaví, pokud dojde k nárůstu interní teploty
fotoaparátu

MĚŘENÍ EXPOZICE
Typ

TTL měření při otevřené cloně s použitím 86K pixelového senzoru RGB, multi-segment,
středově-vyvážené a bodové měření

Měřicí rozsah

EV-3 až EV20 (ISO100 při 50mm F1.4)

Expoziční režim

Program analýzy scény, Program, Priorita citlivosti, Priorita času, Priorita clony, Priorita
času & clony, manuálně, čas B, synchronizovaný čas X, USER1 - USER5

EV kompenzace

±5EV (lze zvolit krok 1/2EV nebo 1/3EV)

Uživatelský obraz

AE aretace

Tlačítkem (s časovým spínačem: dvojnásobek operační doby lze nastavit v uživatelském
nastavení); kontinuální, pokud bude stisknuta spoušť do poloviny

Auto volba, jasný, přirozený, portrét, krajina, živý, zářivý, jemné kontury, bleach bypass, reverzní
film, černobílý, cross processing

Cross Processing

Náhodně, předvolba 1-3, oblíbené 1-3.

Digitální filtr

Typ

Elektronicky řízená vertikálně vedená štěrbinová závěrka
* Při použití funkce rozlišení s posunem pixelu je použita elektronická závěrka

Výtažková barva, změna barvy, dětský fotoaparát, retro, vysoký kontrast, stínování, inverzní barva,
Unicolor Bold, Bold Monochrome

PROHLÍŽENÍ

Časy závěrky

Auto: 1/8000 až 30 sek., Manuálně: 1/8000 až 30 sek. (krok 1/3EV nebo 1/2EV), čas B

ZÁVĚRKA

Způsoby prohlížení

Jednotlivé snímky, zobrazení více snímků (členění 6, 12, 20, 35, 80), zvětšení zobrazení (až o 16x,

100% zobrazení a rychlé zvětšení je k dispozici), zobrazení mřížky (4x4, zlatý řez, měřítko, čtverec
1, čtverec 2 barva mřížky, otáčení snímku, histogram (Y histogram, RGB histogram), varování
jasných ploch, automatické otáčení snímku, detailní informace o copyrightu (jméno fotografa,
držitel copyrightu), GPS informace (šířka, délka, výška, koordinovaný univerzální čas, směr),

zobrazení složky, zobrazení filmového pásu v kalendáři, prezentace,
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Mazání

Jednotlivé snímky, vymazání všech, vyber & smaž, vymazání složky, vymazání okamžitého náhledu
snímku

Digitální filtr

Úprava základního parametru, výtažková barva, dětský fotoaparát, retro, vysoký kontrast, stínování,
inverzní barva, Unicolor Bold, Bold Monochrome, rozšíření odstínů, kresba, vodní barvy, pastelky,
plakáty, miniatury, změkčení, shluk hvězd, rybí oko, zeštíhlující, černobíle

RAW vyvolání

Volby vyvolávání: jednotlivé snímky, několik snímků, výběr složky
Parametr vyvolání RAW: vyvážení bílé, uživatelský snímek, citlivost, zřetelnost, odstín pleti, digitální filtr,
HDR záznam, rozlišení s posunem pixelu, korekce stínu, redukce šumu vyšší ISO, korekce zkreslení,
korekce periferního světla, úprava laterální chromatické aberace, korekce difrakce, korekce periferní
barvy, formát souboru (JPEG, TIFF), zobrazovací poměr, záznamové pixely JPEG, kvalita JPEG, barevný
prostor

Editování

Otáčení snímku, korekce barevného moaré, změna rozměru, výřezy (zobrazovací poměr a úprava
sklonu jsou k dispozici), editování videoklipů (dělení a mazání vybraných políček), záznam z videoklipu
do snímků JPEG, uložení dat RAW ve vyrovnávací paměti, kopírování snímku

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ
Režim USER

Lze uložit až 5 nastavení

Uživatelské funkce

26 položek

Režim paměť

16 položek

Uživatelské tlačítko

Fx1 / Fx2 tlačítko: změna souboru jedním stisknutím, nastavení jasu pro outdoor, režim blesku,
rozlišení posunem pixelu, Shake Reduction, korekce horizontu, elektronická libela,
AF tlačítko: aktivace AF1, aktivace AF2, zrušení AF
Kolečko náhledu: Optický náhled, digitální náhled
E-kolečka (přední/zadní): uživatelsky nastavitelné pro každý režim

Nastavení AF

Aretace ovládacích prvků

AF.S: priorita zaostření, priorita spuštění závěrky
akce v AF.C u prvého snímku: auto, priorita zaostření, priorita spuštění závěrky, priorita FPS
Udržení stavu AF: vypnuto, malé, střední, vysoké
AF při intervalové expozici: aretuje zaostření dle 1. expozice
Úprava zaostření u každé expozice
AF s dálkovým ovládáním: vypnuto, zapnuto
typ1:
typ2:

PŘIBLIŽNÁ KAPACITA PRO UKLÁDÁNÍ SNÍMKŮ A DOBA PROHLÍŽENÍ
Baterie

Teplota

D-LI90

Normální exponování

23°C

Prohlížení

760

390 min.

Kapacita pro ukládání snímků (normální záznam) je založena na měřicích podmínkách v souladu s normou CIPA,
další data jsou založena na našich měřicích podmínkách. Odchylky od shora uvedených údajů mohou nastat při
aktuálním použití v závislosti na zvoleném režimu záznamu a expozičních podmínkách.

PŘIBLIŽNÁ KAPACITA PRO UKLÁDÁNÍ SNÍMKŮ DLE ROZMĚRU
při použití paměťové karty 8GB

záznamové pixely
(35mm full frame)

JPEG kvalita







RAW

L 36M
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676

1164

101

M 22M

572

1096

1874

-

S 12M

1054

2013

3364

-

XS 2M

4723

8469

12927

-

záznamové pixely
(APS-C)

JPEG kvalita







RAW
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821

1564

2669
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M 12M

1054

2013

3364

-

S 8M

1564

2959

4912

-

XS 2M

4723

8469

12927

-

Rozměr textu

Standardní, zvětšený

Světový čas

Nastavení pro 75 měst (28 časových pásem)

AF jemná úprava

±10 kroků, jednotná úprava, individuální úprava (až 20 lze uložit)

Počet snímků, které lze uložit se liší v závislosti na fotografovaném subjektu, expozičních podmínkách, zvoleném

Nastavení osvětlení

LCD Panel: intenzita vyšší, nízká, vypnuto
Zadní ovládací prvky: intenzita vyšší, nízká, vypnuto
Bajonet těla: zapnuto, vypnuto
Slot karty/konektor: zapnuto, vypnuto

expozičním režimu a paměťové kartě, atd.

Indikační kontrolky

Wi-Fi: intenzita vyšší, nízká, vypnuto GPS: intenzita vyšší, nízká, vypnuto samospoušť: zapnuto, vypnuto
dálkové ovládání: zapnuto, vypnuto

Informace o copyrightu

Jména „Fotograf“ a „Držitel Copyright“ se vkopírují do souboru snímku.
Historii změn lze zkontrolovat použitím přiloženého softwaru.

GPS & ELEKTRONICKÝ KOMPAS
Satelity

GPS, QZSS, SBAS(WAAS/EGNOS/GAGAN/MSAS)

Přjímací frekvence

L1 1575.42MHzw

Zaznamenané informace

Zeměpisná šířka, délka, výška, univerzální čas (UTC), směr

Geodesics

World Geodetic System (WGS84)

GPS zápis

KML formát, interval zápisu: 5/10/15/30 sek. /1min., trvání zápisu: 1-24 hod. (až do 9 hodin při intervalu
zápisu 5 sek. Až do 18 hod. při intervalu zápisu 10 sek.)

Elektronický kompas

Výpočet azimutu s použitím triaxialního geomagnetického senzoru a triaxialního akcelerometru,
standardní skutečný sever

ZDROJ ENERGIE
Typ baterie

Nabíjecí lithium-iontová D-LI90

AC Adaptér

AC Adapter Kit K-AC132 (volitelný)

Životnost baterie

Počet snímků: cca: 760 snímků
Doba prohlížení: cca. 390 minut
* S plně nabitou lithium-iontovou baterií. Testováno ve shodě s normou CIPA. Skutečné výsledky se
mohou lišit v závislosti na podmínkách při exponování.

PŘÍPOJKY
Porty připojení

USB2.0 (micro B), koncovka pro externí napájení, koncovka pro kabelovou spoušť, zdířka X-synchro,
výstupní koncovka HDMI (typ D), vstup pro stereo mikrofon, vstup pro sluchátka

USB připojení

MSC/PTP

PŘÍPOJKY
Normy

IEEE 802.11b/g/n (standardní protokol pro bezdrátovou LAN)

Frekvence (střední)

2412 až 2462 MHz (kanály: Ch 1 až Ch 11)

Zabezpečení

ověření: WPA2 kódování: AES

ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry

cca. 136.5mm (š) x 110 mm (v) x 85.5mm (h) (mimo výstupků)

Hmotnost

cca. 1010g (včetně baterie a 1x paměťové karty SD), cca. 925g (pouze tělo)

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obsah

řemínek O-ST162, ME krytka hledáčku, nabíjecí Li-ion baterie D-LI90, nabíječka D-BC90, sítový kabel AC,
Software (CD-ROM) S-SW162
Nasazeno na fotoaparátu: očnice FT, krytka sáňkového kontaktu Fk, krytka konektoru pro blesk 2P,
krytka těla K II, krytka koncovek pro připojení rukojeti BG-6

Software

Digital Camera Utility

OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ PRO USB PŘIPOJENÍ A PŘILOŽENÝ SOFTWARE
S přiloženým softwarem “Digital Camera Utility 5”, můžete vyvolávat snímky RAW, provádět úpravy barev nebo
kontrolovat informaci o expozici na počítači. Instalujte software z přiloženého CD-ROM (S-SW162).
Doporučujeme následující systémové prostředí pro připojení fotoaparátu k počítači a používání softwaru.

Windows
OS

Windows 10, Windows 8.1 (32-bit, 64-bit),
Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit) nebo
Windows Vista (32-bit, 64-bit)

CPU

Intel Core 2 Duo nebo vyšší

RAM

4GB a více

HDD

Pro instalaci a spuštění programu:
cca. 100 MB nebo více prostoru
Pro ukládání souborů se snímky: cca. 15 MB/soubor (JPEG),
cca. 50 MB/soubor (RAW)

Monitor

1280×1024 bodů, 24-bit plně barevný nebo vyšší

Macintosh
OS

OS X 10.10, 10.9, 10.8, or 10.7

CPU

Intel Core 2 Duo nebo vyšší

RAM

4GB a více

HDD

Pro instalaci a spuštění programu:
cca. 100 MB nebo více prostoru
Pro ukládání souborů se snímky: cca. 15 MB/soubor (JPEG),
cca. 50 MB/soubor (RAW)

Monitor

1280×1024 bodů, 24-bit plně barevný nebo vyšší

Vývojová historie PENTAX SLR:
dědictví pro fotoaparáty do terénu

Při fotografování v přírodě, jsou malé rozměry
fotoaparátu výhodou, jeho nízká hmotnost a
odolnost nepříznivým povětrnostním podmínkám.

počasí odolnou konstrukci. Následoval PENTAX ME,
který se stal epochou pro své nejmenší a nejlehčí
tělo na světě.*

užitečných pro fotografování v přírodě, rozšiřuje
potenciál fotografování v terénu, zvláště při
fotografování krajin.

Od doby fotoaparátu na film, PENTAX vyvinul sérii
kompaktů, lehkých a odolných SLR a přinesl na
trh počet “fotoaparátů do terénu”, mistrovských
kousků pro naše uživatele. Mezi nimi jsou 67- a
645-série na střední formát, které měly velký ohlas
u profesionálů a rovněž u amatérů, důvodem byla
jejich snadná ovladatelnost a výjimečný zobrazovací
výkon. Pro 35mm filmový formát, byl profesionálním
standardem PENTAX LX a zůstal nejprodávanějším
fotoaparátem pro více jak 20 let, byl první
zrcadlovkou PENTAX, která měla prachotěsnou a

I po přechodu na digitální obraz, PENTAX *ist D —
naše prvá digitální zrcadlovka — měla nejmenší a
nejlehčí tělo na světě.* PENTAX K10D a 645D, oba
modely se staly trojnásobnými vítězi v prestižních
světových soutěžích, byly rozšířeny fyzické hranice
pro fotografování v terénu, vynikající prachotěsnou
a počasí odolnou konstrukci a odolností nízkým
teplotám.

Dědictví PENTAX jako předního výrobce
fotoaparátů do terénu bude pokračovat i v
budoucnosti.
* Založeno na průzkumu RICOH IMAGING.

PENTAX K-1 vybaven řadou inovační vlastností

PENTAX K-1 SPECIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

www.pentax.com/en/k-1

UPOZORNĚNÍ
• SDXC logo je obchodní značkou SD-3C, LLC. • SILKYPIX® je registrovanou obchodní značkou Ichikawa Soft
Laboratory. • Tento produkt podporuje PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching, který při aktivaci s digitálními
fotoaparáty, tiskárnami a softwarem pomáhá fotografům produkovat věrně snímky dle jejich záměrů. Některé funkce
nejsou na nekompatibilních tiskárnách s PRINT Image Matching III dostupné • Všechna autorská práva týkající se
PRINT Image Matching, PRINT Image Matching II a PRINT Image Matching III jsou vyhrazena Seiko Epson Corporation.
• Tento produkt obsahuje technologii DNG pod licencí Adobe Systems Incorporated. DNG logo buď obchodní značkou
nebo registrovanou značkou Adobe Systems Incorporated ve Spojených Státech a/nebo dalších zemích. • Windows
a Windows Vista jsou registrovanými značkami Microsoft Corporation ve Spojených Státech a dalších zemích. • Intel
Core 2 Duo je obchodní značka Intel Corporation ve Spojených Státech a/nebo dalších zemích. • Macintosh, OS X,
App Store, iPad, Apple a Apple logo jsou obchodní značky Apple Inc. • IOS je obchodní značka nebo registrovaná
značka Cisco ve Spojených Státech a dalších zemích a jsou chráněny licencí. • Android, Nexus, Google Play a Google
Earth jsou obchodní značky Google. Inc. • HDMI, HDMI Logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními
značkami nebo registrovanými značkami HDMI Licensing LLC. • Všechny ostatní obchodní známky a názvy produktů
jsou obchodními značkami nebo registrovanými značkami příslušných společností.

Pro správné a bezpečné používání PENTAX produktů, důrazně doporučujeme
abyste si pečlivě a kompletně pročetli návod k použití.

• Snímky exponované tímto produktem, které neslouží pouze k osobní zábavě nelze používat bez povolení dle
práva vyplývajícího z autorského zákona. Snímky, které vytvoříte a získáte pro ně autorská práva, nelze používat
mimo rozsah použití zapsaném v Autorském zákonu, věnujte tomuto pozornost. • Panel z tekutých krystalů, který
je použit pro monitor, je zpracován s nejvyšší přesnou technologií. Ačkoliv fungujících pixelů je 99.99% nebo lepší,
měli byste si uvědomit, že 0.01% nebo méně pixelů nemusí svítit nebo mohou svítit v době, kdy mají být zhasnuté.
To však nemá žádný efekt na zaznamenaný snímek. • Tento produkt patří do třídy B přístroj informační technologie,
který odpovídá normám předepsaným Dobrovolnou řídící radou pro Interference ze zařízení informační technologie
(VCCI) v Japan. Ačkoliv je primárně zkonstruován a zpracován pro použití v domácím prostředí, může generovat
elektromagnetické rušení radiovým a TV přijímačům. Uživatelům se doporučuje dodržovat následující instrukce
popsané v návodu k použití. • Při dlouhých fotografických akcích by uživatelé měli mít sebou náhradní baterie. • Snímky,
které se objevují na LCD monitoru jsou simulované. • Vzhledem k určitým kvalitám při tiskovém procesu, mohou nastat
některé nesrovnalosti v barvách mezi skutečným produktem a obrázky produktu, které se objevují v této brožuře. •
Doporučujeme uživatelům, aby si zkontrolovali sériové číslo produktu při jeho nákupu. • Design a specifikace jsou
předmětem změn bez předchozího upozornění. • Obsah této brožury je chráněn copyrightem a nesmí být bez povolení
používán k duplikování, nebo přenášeny pouze jeho část nebo komplet. Tato brožura je vyrobena pouze pro osobní,
nekomerční použití a nesmí být použita, ke kterémukoliv účelu než pro který byla zamýšlena.

PenTec s.r.o., distributor pro ČR a SR
tel.: 235364664, www.pentax.cz
Veleslavínská 30/19, 162 00 Praha 6
Březen 2016 • AP1020007911

