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PENTAX K-1
Vlajková loď  PENTAX 35 mm full frame SLR-Systém nyní také ve stříbrném 
provedení. RICOH IMAGING představuje stříbrné provedení jako další barevnou 
variantu k černému tělu 35 mm úspěšného full framového modelu PENTAX K-1.

PENTAX K-1 byl uveden na trh počátkem roku 2016 a získal si fotografy, dokonce i ty, kteří se nechtěli vzdát tradiční techniky 
zrcadlovek. Řada ocenění, jako např. TIPA Award a velmi kladné výsledky testů potvrdily vysokou kvalitu tohoto fotoaparátu. 

RICOH IMAGING nabízí pro světový trh na začátek září exkluzivní mimořádný model K-1 Limited Silver v celkovém počtu 2000 
kusů. Stříbrné tělo ladí barevně se sérií objektivů Limited Silver.

V dodávce těla je ve stejném barevném provedení bateriový grip, a navíc 2 nabíjecí baterie a kovová krytka pro krytku kontaktu 
blesku, která potrhuje vizuelně hodnotu fotoaparátu. 
PENTAX K-1 Limited Silver bude k dispozici od září 2017.  Cena tohoto setu se bude pohybovat kolem 62.990,- CZK s DPH.

Kvalita obrazu
• 36 x 24mm senzor CMOS 36 MP s bez filtru AA, vysoké rozlišení s funkcí posunu pixelu (Pixel Shift Resolution), zaručují vynikající kvalitu 

snímků
• Vysoká citlivost ISO 204.800 je podpořena novým procesorem PRIME IV pro 

širokou škálu citlivosti s nízkou hladinou šumu

Základní funkce
• 100% FOV TTL- prizmatický hledáček pro ostrý a jasné zobrazení
• Nově zkonstruovaná kompaktnější závěrka
• Rychlý a přesný 33 bodový zaostřovací systém SAFOX 12 AF od -3EV
• Režim analýzy scény a automatické expozice. 86000 pixel RGB analyzuje 

informaci o expozici, barvě, pohybu obličejů atd. a vytvoří přesnou expoziční 
hodnotu 

• 9 expozičních režimů a Hyper Program pro 100% ovládání expozičních 
parametrů

• Velká řada nastavení pro ovládání snímku (HDR, odstín pleti, CTE, Digitální Filtr)
• Kreativní funkce jako jsou režimy Multi expozice nebo Intervalové expozice
• Natáčení videoklipů ve Full-HD,  4K intervalové video

Funkčnost
• Kompatibilita se všemi objektivy PENTAX, automatické přepínání pole záběru 

pomocí senzoru, pokud je použit objektiv série DA
• 5 osový vestavěný systém Shake Reduction s vyšším výkonem pro korekci až 5 

kroků závěrky
• Prachotěsný a počasí odolný, odolnost nízké teplotě až do -10°C
• Systém odstranění prachu II - ultrazvukové vibrace
• Operační pomocná světla s nastavením pro outdoor
• Vestavěná jednotka GPS s funkcí Astrotracer a elektronickým kompasem
• Pevné a odolné tělo se šasím s kovovou konstrukcí a kostrou ze slitiny hořčíku
• Nová závěrka s časem 1/8000 sek. pro zaručených 300.000 spuštění
• Volně nastavitelný nově zkonstruovaný monitor LCD 3.3“
• Wi-Fi a Image Sync pro expozici na dálku, prohlížení snímku a přenos snímků

Ovladatelnost
• Vynikající ovladatelnost pomocí nového kolečka funkce Smart - okamžité nastavení, aby fotograf  

nepromarnil šanci zachytit důležitý okamžik
• Uživatelské přizpůsobení tlačítek a ovládacího panelu
• 5 USER - pět uživatelsky definovaných režimů

HLAVNÍ VLASTNOSTI K-1

stříbrná krytka 
kontaktu blesku

Bateriový grip
D-BG6

2 kusy Li-ion 
baterie D-LI90
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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. 

Shake Reduction v pěti osách

vertikální sklopení 
horizontální odklon

horizontální a vertikální posun

Mechanismus pro redukci otřesů SR II v těle 
Světový prvý 5-osý mechanismus pro kompenzaci otřesů fotoaparátu, 
kompenzace otřesů až 5 kroků závěrky*

SR : vypnuto

SR : vypnuto

SR : zapnuto

SR : zapnuto

5 os
5 kroků

přetáčení v 
horizontálním směru

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. 

Ilustrace koncepce of 
Pixel Shift Resolution systému

1. snímek

Získaná data barvy

Světlo

Světlo

Světlo

Světlo

Získaná data barvy

Získaná data barvy

Získaná data barvy

Pohyb senzoru

Světlo dopadající 
na povrch 
obrazového 
senzoru CMOS 

RGB data barev
získaná jednotlivými
pixely

2. snímek

3. snímek

4. snímek

Pixel Shift Resolution : vypnutý Pixel Shift Resolution : zapnutý

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.*

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

Nová technologie rozlišení Pixel Shift Resolution

Funkce korekce pohybu 

Reprodukce skutečně věrného obrazu, super vysoké rozlišení snímků

* 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.
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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

Světlo

Barevný filtr

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.

Simulátor filtru AA
Nejmodernější mechanismus pro optickou redukci moaré a nepravých barev

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°)

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.

Flexibilní naklápěcí LCD monitor 

LCD monitor bez vzduchové vrstvy

Inovační mechanismus pro naklápění monitoru do požadovaného úhlu podél optické osy

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.

Optický hledáček s téměř 100% polem záběru
Jasné pole záběru pro snadné zaostřování a kompozici

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).

Obrazový senzor 35mm full-frame CMOS

Výjimečný zobrazovací výkon zajišťuje celoformátový senzor
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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.

Kolečko nastavení

Kolečko funkcí Funkce ovladatelné funkcí Smart

Kolečko 
funkcí Kolečko nastavení

• 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
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 funkce - podpora jednoduchého ovládání
Funkce s jednoduchým ovládáním

Slot paměťové karty

Nad bajonetem

Konektor připojení kabelové spouště

Za LCD monitorem

Pomocné osvětlení pracovních částí NEW
Podporuje operace s fotoaparátem ve tmě

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

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.
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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.

Spolehlivá prachotěsná a počasí odolná konstrukce Konstrukce odolává teplotám až do –10°C
Nesrovnatelná spolehlivost dokázaná za dynamických testovacích podmínekÚplný zobrazovací systém odolávající okolnímu prostředí, s počasí odolným 

objektivem

* 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..

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. 

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).

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.

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.

Záznam videa

4K-kompatibilní záznam videa v intervalech

Kompatibilita s Wi-Fi

Full HD videoklipy s nádherným bokeh efektem

Dokumentování neustále se měnícího subjektu ve vysokém rozlišení

Ovládání fotoaparátu na dálku použitím a 
smartphonu

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

  * 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.

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)

Vestavěný GPS modul a elektronický kompas

GPS záznam pro sledování pohybu fotografa

Automatický záznam polohových dat během exponování

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™.

Obrazovka s elektronickým kompasem



tisková zpráva

PenTec s.r.o., distributor RICOH Imaging Europe pro Českou a Slovenskou Republiku   -  www.pentax.cz, tel.: +420 220610753, pentec@pentax.cz

ASTROTRACER

Snadné sledování a fotografování nebeských těles bez rovníkového teleskopu

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. 

O společnosti RICOH IMAGING, LTD.
Společnost Ricoh Imaging, Ltd. je jedním z předních celosvětových dodavatelů zobrazovacích zařízení pro zábavu i pro profesionální 
použití. Produkty v sobě zahrnují vysoce ceněné dědictví značek Pentax a Ricoh. Široké portfolio těchto značek zahrnuje digitální 
zrcadlovky, fotoaparáty středního formátu, fotoaparáty bez zrcátka (mirror less) s výměnnými objektivy, digitální kompakty se 
zoomem, outdoorové kompakty a širokou řadu vysoce výkonných objektivu a příslušenství. Kromě toho nabízí i několik typů 
víceúčelových dalekohledů.
 
Kořeny společnosti sahají do roku 1919, kdy byla v provincii Tokya Nishi-Sugamo založena továrna společnosti Asahi Optical na 
výrobu objektivů a oční optiky. V roce 1938 společnost rozšířila portfolio produktů na služby zahrnující design objektivů, 
fotografické objektivy a dalekohledy pod jménem Asahi Optical CO. LTD. V roce 2002 se společnost přejmenovala na PENTAX. O 6 
let později se PENTAX spojil s výrobcem optiky firmou HOYA CORPORATION. 1. října 2011 se PENTAX stal 100% dceřinou společností 
Ricoh, Ltd. a 1. srpna 2013 začal fungovat pod jménem Ricoh Imaging Company, Ltd. Ricoh Imaging Europe S.A.S je evropskou 
centrálou a dceřinou společností Ricoh Imaging Company, Ltd. v Japonsku.
 
O společnosti Pentec s. r. o.
Firma PenTec s. r. o. působí na trhu od roku 1991 jako výhradní distributor zobrazovacích zařízení (outdoorové akční kamery, 
outdoorové fotoaparáty, odolné digitální zrcadlovky, objektivy, sportovní optika) značky PENTAX. V roce 2011 se stal distributorem 
RICOH IMAGING LTD. pro Českou  Republiku. Od roku roku 2015 je autorizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku.


