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Kompletně vybavený outdoorový fotoaparát
• Odolná konstrukce pro exponování v náročných podmínkách
• Spolehlivá vodotěsná konstrukce, která dovoluje exponovat v hloubce 

až 12m
• Výjimečná odolnost vůči pádu, vydrží pád z výšky až 1.5m
• Odolá tlaku až 100kg 
• Lze s ním pracovat až do teploty –10°C
• Celá řada příslušenství pro upevnění

Foto i video ve vysoké kvalitě
• 16 MP Back-illuminated CMOS senzor s nový obrazovým procesorem, 

který zajišťuje snímky s detaily, dovoluje vynikající vysokou citlivost s 
nízkou úrovní šumu a rychlý odečet datových signálů.

• Full HD video-záznam (H.264) pro videoklipy vysoké kvality  
(1920 x 1080 pixelů)

• Vysokorychlostní záznam pro videoklipy s efektem zpomalení pohybu
• Editování videozáznamů přímo ve fotoaparátu
• Micro-HDMI koncovka pro prohlížení videoklipů ve vaší HD TV

Univerzální objektiv se zoomem
• 28mm širokoúhlý a 5x optický zoom, ekvivalent 35mm: 28-140mm
• Širokoúhlý 5x zoom, kterým lze zabrat širokou paletu subjektů a scén 

od krajiny až po rychlé sportovní akce. 
• 6 LED kolem objektivu slouží pro prosvětlení stínů u makrosnímků
• Makro snímky ze vzdálenosti již od 1 cm pro získání neobyčejných 

snímků květin nebo hmyzu
• 16 scénických režimů, abyste nepropásli žádnou scénu
• 13 kreativních filtrů pro jedinečnost snímků

Připojení
• Wi-Fi připojení pro podporu dálkového ovládání (prohlídka snímků, 

spuštění závěrky na dálku, nastavení různých funkcí snímání) s 
použitím smartphonů

• Sdílení na sociálních sítích a dalších webových stránkách

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Nabíjecí lithium-iontová baterie - 39800
• Nabíjecí adaptér Li-on - 38657 

Řemínek  O-ST104 - 39857
• Pentax kabel USB I-USB157 - 37019
• Pentax makro stojánek O-MS1 - 39004

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Barva Art. 
Code EAN

RICOH WG-30 WI-FI CARBON 
GRAY 04622 0027075287495

RICOH WG-30 WI-FI FLAME 
ORANGE 04637 0027075287648

Rozměry:  cca. 122.5 (š) x 61.5 (v) x 29.5 (h)mm (včetně objektivu)
Hmotnost: 172g jen tělo 

VLASTNOSTI

• AC SÍŤOVÝ ADAPTER  K-AC117E - 38971
• NABÍJEČKA  K-BC92E - 39804

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  
O-RC1 - 39892 

POPRUH NA PRSA
50284

ČERNÉ NEOPRENOVÉ 
POUZDRO - 50242 

ÚCHYT S ADHEZIVNÍ 
PLOCHOU O-CM1471 

- 37030

WG DRŽÁK 
O-CH1470 - 37033

ÚCHYT S PŘÍSAVKOU 
 O-CM1473 - 37032

ÚCHYT NA ŘÍDÍTKA 
O-CM1472 - 37031

VELKÝ ADHEZIVNÍ 
ÚCHYT O-CM1532

- 37041

ÚCHYT S MAGNETEM  
O-CM1535 - 37044 

ÚCHYT NA ZÁPĚSTÍ 
 O-CM1533 - 37042

 

ÚCHYT NA HELMU 
O-CM1536 

 - 37045

KOLÍKOVÝ ÚCHYT  
O-CM1534 

 - 37043

OTOČNÝ ADAPTÉR 
O-MA1532 - 37047

KARABINA 
 - 38067

PLAVACÍ ŘEMÍNEK 
 - 50195 

WG NÁHRADNÍ DÍLY 2 
O-CM1475 - 37035

WG NÁHRADNÍ DÍLY  
3 O-CM1476 - 37036

WG NÁHRADNÍ DÍLY  1 
O-CM1474 - 37034
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

* Kapacita záznamu je přibližný údaj o zaznamených snímcích během testování dle normy CIPA.  Skuteč-
ný výkon se může lišit v závislosti na operačních podmínkách.

** Dle výsledků testů firmy RICOH IMAGING.

** Voděodolnost (až 10m na 2 hodiny)
** Nárazu odolnost (až z výšky 1.5m)
** Operační teplota -10°C až 40°C

OBJEKTIV RICOH objektiv, 11 elementů v 9 skupinách (5 asférických elementů)
Fokální délka
5 -  25 mm
(ekvivalent formátu 35mm)
cca. 28 - 140mm
Maximální světelnost
F3.5 (š) - F5.5 (t)

ZOOM Optický zoom
5x
Digitální zoom
cca. 7.2x 
Inteligentní zoom
cca. 7.5x při 7MP,  cca. 36x při 640 (včetně optického zoomu)

REDUKCE ROZOSTŘENÍ 
POHYBEM

Snímky
Pixel Track SR 
Režim anti-shake vysokou citlivostí (Digitální SR)
Videoklipy
Režim shake reduction pro videoklipy (Movie SR)

ZAOSTŘOVÁNÍ Typ
9-bodový AF, bodový AF, auto tracking AF
Rozsah ostření
Standard: 0.5m -  nekonečno (v celém rozsahu zoomu)
Makro: 0.1 -  0.6m (v celém rozsahu zoomu)
1cm Makro:0.01 - 0.3m  (střední poloha zoomu)
nekonečno-krajina, zonální ostření, manuální ostření: k dispozici

AF POMOCNÉ SVĚTLO k dispozici

DETEKCE OBLIČEJE Detekce obličeje AF&AE je k dispozici ve všech režimech až do 32 osob. 
Zachycení úsměvu, samospoušť s asistentem, samospoušť s asistentem + 
zachycení úsměvu, detekce mrknutí

DETEKCE DOMÁCÍHO 
ZVÍŘETE

Detekuje 1 tvář 1 zvířete (auto)

CELKOVÝ POČET PIXELŮ cca. 16.76 megapixelů

POČET EFEKTIVNÍCH 
PIXELŮ

cca. 16 megapixelů

OBRAZOVÝ SENZOR 1/2.3" CMOS

POČET ZÁZNAMOVÝCH 
PIXELŮ

Snímky
16M(4608 x 3456), 12M(1:1)(3456 x 3456), 12M(16:9)(4608 x 2592), 
7M(3072 x 2304), 5M(16:9)(3072 x 1728), 5M(2592 x 1944), 4M(16:9)
(2592 x 1464), 3M(2048 x 1536), 2M(16:9)(1920 x 1080), 1024(1024 x 768), 
640(640 x 480) 
 
* Při režimu Digitální mikroskop, jsou záznamové pixely fixované na 2M 
(1920x1080). 
* Při režimu kontinuální expozice (High), jsou záznamové pixely fixované 
na 5M (1600x1200) nebo 4M (2592x1464) pro jeden snímek. 
* Při režimu Report, jsou záznamové pixely fixované na 1280 x 960. 
* Při režimu Originální rámeček, jsou záznamové pixely fixované na 5M 
(2592x1944) nebo 4M(2592 x 1464).
Videoklipy
1920(1920x1080): cca. 30 sn./sek., 1280 (1280x720): cca. 60/30 sn./sek.

STUPEŇ KVALITY Snímky
★★★ Nejlepší, ★★ velmi dobrá, ★ dobrá
Videoklipy
Fixované

CITLIVOST  
(STANDARDNÍ 
VÝSTUPNÍ)

AUTO, manuálně (ISO  125 - 6400)

FORMÁT SOUBORU Snímky
JPEG (odpovídá Exif 2.3), v souladu s DCF2.0, PRINT Image Matching III
Videoklipy
MPEG:4 AVC/H.264
Audio
Videoklipy/Videoklipy pod vodou: 32KHz, 16bit, mono 
Vysokorychlostní video: 8KHz, 16bit, mono

VYVÁŽENÍ BÍLÉ Auto, denní světlo, stín, žárovky, zářivky (D:denní barva, N:denní bílá,  
W: bílé světlo), manuálně

DYNAMICKÝ ROZSAH k dispozici (úprava stíny/světla)

DISPLEJ 2.7“ široký TFT barevné LCD, cca. 230K bodů, AR vrstva (pouze kryt LCD) 

ŘÍZENÍ EXPOZICE Měřicí systém
Multi-segment, středově-vyvážené, bodové
Kompenzace expozice  
±2EV ( v krocích po 1/3 EV)

SCÉNICKÉ REŽIMY Auto Picture, program, noční scenerie, videoklipy, pod vodou, video pod 
vodou, digitální mikroskop, krajina, květina, portrét, digitálně širokoúhle, 
digitální SR,  pláž & sníh, děti, domácí zvířata, sport, sport, ohňostroje, 
světlo svíčky, noční scenerie, portrét, text, jídlo, digitální panorama, 
kompozice s rámečkem, reportáž, zelený režim

REŽIMY PROHLÍŽENÍ Prezentace, otáčení snímků, filtr malých tváří, filtr razítko, koláž, digitální 
filtr (B&W/Sepia, dětský fotoaparát, retro, barva, výtažková barva, 
zvýraznění barvy, vysoký kontrast, shluk hvězd, měkký, rybí oko, jasový, 
miniatura), HDR filtr, originální rámeček, editování video, editování 
červených očí, změna rozměrů, výřezy, kopie snímku, ochrana, DPOF,  
uvodní obrazovka

TISK DATA *k dispozici (Datum, Datum & čas, čas) (mimo Zeleného režimu)

ODSTÍN SNÍMKU Jasný, přirozený, černobílý

SVĚTOVÝ ČAS podporován

REDUKCE ŠUMU Je automaticky spuštěna při času závěrky delším než 0.25 sek.

FUNKCE PŘI 
PROHLÍŽENÍ

Jednotlivé snímky, index (6 nebo 12 miniatur), zvětšení (až do 10x, rolová-
ní k dispozici), prohlídka videoklipů, přehrání zvuku, histogram, zobrazení 
složky, výběr&mazání, kalendář
Digitální filtr
B&W/Sepia, dětský fotoaparát, retro, barva, výtažková barva, zdůraznění 
barvy, vysoký kontrast, shluk hvězd, měkký, rybí oko, jasový, miniatury

FUKCE PRO ÚPRAVU 
VIDEOZÁZNAMU

Uložení do snímku, dělení videoklipů, přidání titulku

PRODLEVA 
SAMOSPOUŠTĚ

10 sek., 2 sek., dálkové ovládání (ihned, 3 sek.)

ZAPNUTÍ 
FOTOAPARÁTU

cca. 1.5 sek.

PRODLEVA SPUŠTĚNÍ 
ZÁVĚRKY

cca. 0.008 sek.

KONTINUÁLNÍ 
EXPOZICE

cca. 1.08 snímku/sek.

MAX. POČET SNÍMKŮ 
PŘI KONTINUÁLNÍ 
EXPOZICI

69

JAZYKY Anglicky, francouzsky, německy, španělsky, portugalsky, italsky, holand-
sky, dánsky, švédsky, finsky, polsky, česky, maďarsky, turecky, řecky, rusky, 
thajsky, korejsky, zjednodušená čínsština, tradiční čínština

DALŠÍ * Inteligentní zoom nelze použít s režimem Report 
* Voděodolnost  (až do 12m po dobu 2 hodin) 
* Nárazuodolnost (až z 1.5m) 
* Provozní teplota -10°C až 40°C 
* Eye-Fi kompatibilní (pouze RICOH WG-30)  
* Makro světlo 
* Podporovaná změna názvu složky 
* HDMI Typ D (Micro) port 
* Kompatibilita s dálkovým ovládáním (volitelné)

ČAS ZÁVĚRKY 1/4000 - 1/4 sek.(mechanická a elektronická závěrka),  4 sek. při režimu 
noční scenerie

VESTAVĚNÝ BLESK Režimy
Zapnutý blesk, vypnutý blesk.  Funkce pro kompenzaci "červených očí" 
předbleskem.
Rozsah blesku
širokoúhle: cca.0.2 - 3.9m (ISO Auto)
tele: cca. 0.2 - 2.5m (ISO Auto)

ZPŮSOBY EXPONOVÁNÍ Jednotlivé, samospoušť, kontinuálně, dávková expozice, dálkové ovládání 
(volitelné),  automatická expoziční řada

MÉDIA PRO UKLÁDÁNÍ 
DAT

Vestavěná paměť (cca. 68MB), paměťové karty SD/SDHC/SDXC/ Eye-Fi

ZDROJ ENERGIE nabíjecí lithium-iontová baterie D-LI92, volitelný síťový adaptér AC
Životnost baterie
Snímky*: cca. 300 expozic (nabíjecí lithium-iontová baterie)
Prohlížení**: cca. 260 min.  (nabíjecí lithium-iontová baterie)

PŘÍPOJKY USB2.0 (Micro-B), HDMI koncovka (Typ D)

BEZDRÁTOVÉ 
PŘIPOJENÍ

norma: 802.11b/g/n - Frekvence: pásmo 2.4GHz - zabezpeční: WPA2

VODĚODOLNOST/
PRACHOTĚSNOST

Ekvivalent k normě JIS Class 8 na vodotěsnost a JIS Class 6 na pracho-
těsnost

ROZMĚRY cca.  122.5 (š) x 61.5 (v) x 29.5 (h)mm (včetně objektivu)

HMOTNOST s baterií & kartou SD cca. 192g 
cca. 172g (bez baterie a karty SD)


