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Nová zpráva
 

 

 

 

PENTAX K-1 Mark II Silver Edition 
 

Limitovaná edice digitální SLR 35mm full-frame ve stříbrné 

barvě; nástroj s vysokým zobrazovacím výkonem pro 
neomezenou kreativitu

 

 

TOKYO, 27. srpna, 2020, －RICOH COMPANY, LTD. a RICOH IMAGING EUROPE, SAS. 

oznamují zahájení  výroby PENTAX K-1 Mark II Silver Edition. Tato speciální verze ve stříbrné 

barvě z PENTAX K-série digitálních SLR bude k dispozici jen v limitovaném množství 1,000 ku-

sů pro celý světový trh.

 

Stříbrná verze byla vytvořena pro uživatele, kteří oceňu-

jí barvu a design svého fotografického vybavení, model 

v limitované edici pro požitek a nadšení z vlastnictví 
tohoto speciálního fotoaparátu pro inspiraci a aktivní za-

pojení do fotografického procesu. Na fotoaparátu je též 

řada částí v černém barevném provedení (spoušť a 

sáňky blesku), uživatelé mohou kombinovat výměnné 

objektivy ve stříbrné nebo černé barvě.
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<Hlavní vlastnosti PENTAX K-1 Mark II Silver Edition>

 

 Tělo fotoaparátu a snímatelná bateriová rukojeť mají vysoce kvalitní stříbrnou vrstvu s jemnou 

strukturou a exkluzivním stříbrným znakem SR umístěném na přední části těla fotoaparátu.

 Spoušť a sáňky pro blesk, stejně jako spoušť na bateriové rukojeti jsou provedené v černé 

barvě, fotoaparát je možno kombinovat s objektivy ve stříbrné nebo černé barvě.

 Pro zvýraznění exkluzivity má každý fotoaparát své unikátní sériové číslo, od 0000001 do  

0001000.

 V balení fotoaparátu je snímatelná bateriová rukojeť a dvě baterie pro současné napájení fo-

toaparátu a bateriové rukojeti.

 Fotoaparát a jeho příslušenství je dodán v exkluzivním prodejním boxu.

 Tělo fotoaparátu má aktualizaci na nejnovější verzi firmwaru.

 

        Poznámka: Vlastnosti těla a technické specifikace jsou identické se standardním modelem.

 

 

 

 

 

| Ricoh |

Ricoh je globálním dodavatelem technologií, které mění obchodní procesy a nakládání s informacemi, 

a tím pomáhá organizacím k větší pružnosti, produktivitě. Přes 80 let, Ricoh přináší inovace a je 

předním dodavatelem řešení správy dokumentů. IT služby, obchodní i průmyslový tisková řešení, digi-

tální fotoaparáty a průmyslové systémy. Vedení společnosti je v Tokiu, Ricoh Group působí přibližně 

ve 200 státech a regionech. Fiskální rok v březnu 2020, dosáhl Ricoh Group celosvětově prodeje v 
hodnotě 2,008 billionů yenů (cca. 18.5 billionů USD). Další informace www.ricoh.com

 

| Ricoh Imaging Europe SAS |

RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. je předním dodavatelem zábavné a profesionální techniky pro 

zpracování obrazu, s historicky dlouhým dědictvím v Evropě, Středním východu a Africe. Rozsah produk-
tů zahrnuje nejmodernější digitální PENTAX DSLR, se širokým spektrem výkonných výměnných objek-
tivů od středního formátu až po full frame a APS-C, stejně jako extenzivní rozsah dalekohledů a spektivů 
PENTAX, vhodných pro různorodé aktivity. Dále je dodavatelem kompaktních fotoaparátů RICOH GR pro 
odborníky a WG outdoor kompaktů. Ricoh je též průkopníkem ve výrobě Theta 360° zobrazovacích přís 
trojů, které zaznamenávají plně sférické scenerie. RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. sídlí v Rungis, 
Francie a je evropskou centrálou RICOH IMAGING COMPANY, LTD (Japan). Další informace: 

www.ricoh-imaging.eu
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