NEJMENŠÍ
POČASÍ ODOLNÁ
ZRCADLOVKA

VLASTNOSTI
Počasí odolný a kompaktní set (tělo+objektiv)

BLACK

obj. č.

EAN

K-S2 BLACK BODY KIT

11576

0027075289055

K-S2 BLACK + 18-50WR

11598

0027075289277

K-S2 BLACK + 18-50WR + 50-200WR

11609

0027075289383

K-S2 BLACK + 18-135WR

11587

0027075289161

WHITE

obj. č.

EAN

K-S2 WHITE BODY KIT

11889

0027075289505

K-S2 WHITE + 18-50WR

12072

0027075289727

K-S2 WHITE + 18-50WR + 50-200WR

12613

0027075289833

K-S2 WHITE + 18-135WR

12061

0027075289611

BLACK X ORANGE

obj. č.

EAN

• Počasí odolné tělo se 100 chráněnými spoji

K-S2 BLACK/ORANGE BODY KIT

13175

0027075289956

• Nový standardní zoom 18-50mm s WR konstrukcí, vestavěným DC
motorem a zásuvným mechanismem pro větší kompaktnost

K-S2 BLACK/ORANGE + 18-50WR

13206

0027075290174

K-S2 BLACK/ORANGE + 18-50WR + 50-200WR 13217

0027075290280

K-S2 BLACK/ORANGE + 18-135WR

0027075290068

13195

Kvalitní snímky a video
• 20 MP stabilizovaný CMOS senzor bez AA filtru
• Pokročilá funkce anti-moaré pro efektivní redukci moaré
• Citlivost až do ISO 51200
• Full HD záznam s obnovovací frekvencí 30 sn./sek., H.264 kodek
• Sběrné video 4K
• Nový režim pro realistické zvýraznění struktury povrchu a věrný obraz

Rychlost a přesnost
• Kontinuální expozice 5.5 sn./sek.
• Čas závěrky 1/6000 sek. pro zachycení rychle se pohybujích subjektů
ostrým obrazem
• Obrazový Engine Prime MII pro rychlý přenos dat
• AF SAFOX X s 11 AF body, rychlé a přesné zaostření AF i za nepříznivých
světelných podmínek (-3EV)

Propojení a snadné sdílení
• Vestavěný modul Wi-Fi a NFC s určeným tlačítkem pro okamžitou komunikaci se smartphony nebo tablety
• Speciální aplikace pro Android a iOS pro ovládání na dálku a sdílení na
sociálních sítích
• Asistent při selfie expozici, díky druhému tlačíku spouště (Wi-Fi spínač)
můžete snadno exponovat bezvadné autoportréty
• HDMI připojení

Snadné ovládání
• Vícepolohový 3’’ LCD monitor s 921K body a anti-reflexní vrstvou pro
pozorování z různých úhlů

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NABÍJECÍ BATERIE L-ION D-LI109 - 39067
NABÍJEČKA D-BC109 - 39098
AC KABEL D-CO68U - 39672
SOFTWARE S-SW156 - 38555
PENTAX ŘEMÍNEK O-ST132 - 38776
PENTAX OČNICE FR - 30200
KRYTKA SÁŇKOVÉHO KONTAKTU FK - 31040
KRYTKA TĚLA - 31016

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
AC ADAPTÉR KIT K-AC128 E - 38822
NABÍJEČKA K-BC109 E - 39032
DC SPOJKA D-DC128 - 38943
POUZDRO SLR - 50099
KRYTKA OKULÁRU ME - 31011
PENTAX AF MATNICE MF-60 - 38578
PENTAX AF DĚLENÁ MATNICE ML-60 - 38579
PENTAX AF MATNICE S MĚŘÍTKEM MI-60 - 38580
PENTAX ČIRÁ MATNICE ME-60 - 38581
PENTAX ZVĚTŠOVACÍ OČNICE O-ME53 - 30150
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ F - 37377
PENTAX DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ O-RC1 - 39892
BLESK AF160FC AUTO MAKRO - 30477
BLESK AF200FG - 30465
BLESK AF360FGZII - 30438
BLESK AF540FGZII - 30456
3’’ LCD OCHRANNÁ FÓLIE - 50251

• Hledáček 100% pole záběru, 0,95x zvětšení
• Dvě kolečka pro možnost nastavení clony a času závěrky

PenTec s.r.o. , Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
MODEL POPIS

ZPŮSOBY EXPONOVÁNÍ

Typ

Digitální zrcadlovka s TTL autofokusem, automatickou expozicí a vestavěným sklápěcím
bleskem P-TTL

Bajonet

PENTAX KAF2 (AF spojka, kontakty přenosu informací, K-bajonet s napájecími kontakty)

Kompatibilní objektivy

Volba režimu

Snímky: jednotlivě, kontinuálně (H, L), samospoušť (12 sek., 2 sek.), dálkové ovládání (0 sek., 3
sek.), automatická expoziční řada (bracketing)
Videoklipy: dálkové ovládání

s bajonety KAF3, KAF2 (power zoom není kompatibilní), KAF, KA

Kontinuální expozice

Max. cca. 5.4 snímků/sek., JPEG ( L:při kontinuální H): až do cca. 20 políček, RAW: až do
cca. 5 políček
Max. cca. 3.0 snímků/sek., JPEG L: při kontinuální L): až do cca. 100 políček, RAW: až
do cca. 8 políček
*ISO100

Obrazový senzor

S primárním barevným filtrem, CMOS. rozměr: 23.5 x 15.6 (mm)

NASTAVENÍ ZÁZNAMU

Efektivní pixely

cca. 20.12 megapixelů

Uživatelský snímek

Celkový počet pixelů

Approx. 20.42 megapixels

Jasný, přirozený, portrét, krajina, živý, zářivý, tlumený, bleach bypass, inverzní film, černobílý,
cross processing

Odstranění prachu

SP vrstva a CMOS senzor operace

Cross Processing

Nahodile, předvolby 1-3, oblíbené 1-3

CItlivost (Standard výstup)

ISO AUTO/100 až 51200 (EV kroky lze nastavit na 1EV, 1/2EV nebo 1/3EV)

Digitální filtr

Výtažková barva, nahrazení barvy, dětský fotoaparát, retro, vysoký kontrast, stínování, inverzní
barva, zvýraznění jedné barvy, zvýraznění černobílé

Stabilizace obrazu

Shake Reduction pohybem senzoru

HDR

Simulace filtru AA

Moaré redukce použitím jednotky SR. OFF/Typ 1/Typ 2/Bracket

Auto, HDR1, HDR2, HDR3, nastavitelná hodnota automatické expoziční řady (bracket), funkce
automatické korekce kompozice

SNÍMACÍ OBRAZOVÁ
JEDNOTKA

Zvýraznění zřetelnosti

zapnuto/vypnuto

Formát souboru

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

Korekce objektivu

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

Záznamové pixely

JPEG: L (20M: 5472x3648), M (12M: 4224x2816), S (6M: 3072x2048), XS (2M:
1920x1280)
RAW: L (20M: 5472x3648)

D-Range nastavení

Korekce světel, korekce stínů

Redukce šumu

Delší časy NR, vysoké ISO NR

Elektronická vodováha

Zobrazená v hledáčku: pouze horizontální směr, zbrazení na monitoru LCD: horizontální i
vertikální směr

Korekce horizontu

SR zapnuto: korekce až 1 stupeň, SR vypnuto: korekce až do 1.5 stupně

FORMÁTY SOUBORU

Stupeň kvality

RAW (12bit): PEF, DNG
JPEG:  (nejlepší), (lepší),  (dobrý), RAW a JPEG současný záznam

Barevný prostor

sRGB, AdobeRGB

Medium pro data

paměťová karta SD, SDHC a SDXC (ve shodě s normou USH-1), Eye-Fi karta, FLU karta.

Složka pro data

Název složky: Datum (100_1018,101_1019...) nebo uživatelsky vytvořený název
(výchozí «PENTX»)

Soubor záznamu

Název souboru: «»IMGP****»» nebo uživatelsky vytvořený název
Číslování souborů: sekvenční, resetování

HLEDÁČEK
Typ

Pentaprizma

Pokrytí (FOV)

cca. 100%

Zvětšení

cca. 0.95x (50mm F1.4 na nekonečno)

Oční reliéf

cca. 20.5mm (od okénka pohledu), cca. 22.3mm (od středu čočky)

Úprava dioptrií

cca. -2.5m to + 1.5m-1

Zaostřovací matnice

Vyměnitelná čirá jasná III

LCD MONITOR
Typ

Vícepolohový 3’’, 921K bodový LCD monitor s anti-reflexní vrstvou pro pozorování z
každého úhlu

Rozměr

3.0 palcový (3:2)

Body

cca. 921K

Nastavení

Jas, saturace a barvy

VIDEOKLIPY
Formát souboru

MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)

Záznamové pixely
obnovovací frekvence

Full HD(1920x1080, 30p/25p/24p), HD (1280x720, 60p/50p)

ZVUK

Vestavěný stereo mikrofon, nastavení úrovně záznamu

Doba záznamu

Až do 25 minut nebo velikosti souboru 4GB ; automatické ukončení záznamu, pokud se zvýší
interní teplota fotoaparátu.

Uživatelské snímky

Jasný, přirozený, portrét, krajina, živý, zářivý, tlumený, bleach bypass, inverzní film, černobílý,
cross processing

Cross Processing

Nahodile, předvolby 1-3, oblíbené 1-3

Digitální filtr

Výtažková barva, nahrazení barvy, dětský fotoaparát, retro, vysoký kontrast, stínování, inverzní
barva, zvýraznění jedné barvy, zvýraznění černobílé

HDR záznam

Auto, Typ 1, Typ 2, Typ 3, nastavitelná hodnota v automatické exp. řadě
* k dispozici pro video v intervalech

Zvýraznění zřetelnosti

zapnuto/vypnuto
* k dispozici pro video v intervalech

PROHLÍŽENÍ
Prohlídka

Jednotlivé snímky, zobrazení více snímků (členění po 6,12, 20, 35, 80), zvětšení (až do 16x,
rychlé zvětšení), otáčení, histogram (Y histogram, RGB histogram), varování jasné plochy,
detailní informace, informace o copyrightu (fotograf, držitel copyrightu), zobrazení složky,
zobrazení formou kalendáře, prezentace, GPS informace (šířka, délka, výška, čas (UTC), směr

Mazání

ednotlivé snímky, všechny, vyber & smaž, vymazání složky, mazání okamžitého náhledu
snímku

Digitální filtr

Základní parametr úpr., výtažková barva, nahrazení barvy, dětský fotoaparát, retro, vysoký
kontrast, stínování, inverzní barva, zvýraznění jedné barvy, zvýraznění černobílé, rozšíření
odstínu, kresba, vodové barvy, pastelky, plakát, miniatury, změkčení, dráhy hvězd, rybí oko,
zeštíhlení, černobíle

RAW vyvolání

RAW výběr souboru:
Výběr jednoho snímku, vícenásobný výběr snímků, výběr složky
RAW parametr vyvolání:
Formát souboru (JPEG), zobrazovací poměr, JPEG záznamové pixely, JPEG kvalita, barevný
prostor, korekce zkreslení, korekce laterální chromatické vady, korekce periferního světla,
korekce difrakce, korekce obrysové barvy, vyvážení bílé, uživatelský snímek, digitální filtr,
citlivost, zvýraznění zřetelnosti, vysoké ISO NR, korekce stínu

Editace

Korekce barevného moaré, změna rozměru, výřezy (zobrazovací poměr a úprava sklonu), editace
videoklipu (dělení nebo mazání zvolených políček), záznam snímku z videoklipu do JPEG, uložení
dat RAW ve vyrovnávací paměti

VYVÁŽENÍ BÍLÉ
Typ

Metoda používající kombinaci CMOS senzoru a detekci senzoru světla

Vyvážení bílé

UTO WB, Multi Auto WB, denní světlo, stín, zataženo, zářivky (D:denní barva, N:denní bílá,
W:studená bílá, L:teplá bílá), žárovky, blesk, CTE, manuální WB, konfigurace barevné
teploty, kopírování barevné teploty z uloženého snímku

Jemné nastavení

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

SYSTEM AUTOFOKUSU
Typ

TTL: autofokus na bázi fázových rozdílů

Senzor zaostřování

SAFOX IX i+, 11 bodů (9 křížového typu uprostřed)

Rozsah jasu

EV-3 až EV18 (ISO 100 / při normální teplotě)

AF režim

Single AF (AF.S), kontinuální AF (AF.C), Auto volba AF (AF.A)

AF výběr bodu

Auto: 5 bodů, Auto: 11 bodů, volba, volba rozšíření plochy, bod

AF pomocné světlo

Jednoúčelové LED světlo na pomoc AF

MĚŘENÍ
Typ

TTL při otevřené cloně, měření v 77 segmentech, středově-vyvážené a bodové

Měřicí rozsah

EV0 až EV22 (ISO100 při 50mm F1.4)

PŘIZPŮSOBENÍ

Expoziční režim

Auto motiv (standard, portrét, krajina, makro, pohybující se objekt, portrét v noci, západ
slunce, modré nebe, les), scénické režimy: portrét, krajina, makro, pohybující se objekt,
portrét v noci, , západ slunce, modré nebe, les, noční scenerie HDR*, noční momentka z
ruky, jídlo, domácí zvířata, děti, pláž & sníh, silueta v protisvětle, světlo svíčky, pódiové
osvětlení, muzeum
*jen v JPEG

Režim USER

Lze uložit až 2 nastavení

Uživatelské funkce

28 položek

Režim paměti

12 položek

Přizpůsobení tlačítka

RAW/Fx (změna formátu jedním stiskem, optický náhled, digitální náhled, Shake Reduction,
volba bodu AF)
AF/AE-L tlačítko (AF1, AF2, zrušení AF, AE aretace). Samostatné nastavení pro pro videoklipy
je k dispozici
Různá nastavení pro akci e-koleček v každém expozičním režimu lze také uložit.

AF přizpůsobení

AF.S: priorita ostření/priorita spuštění
1. rámeček akce v AF.C: priorita spuštění/auto/priorita ostření
Akce v AF.C kontinuálně: priorita ostření, Auto, FPS-priorita
Udržení stavu AF: VYPNUTO, malé, střední, vysoké
AF při intervalové expozici: aretace zaostření dle prvého snímku, úprava zaostření při každé
expozici

Rozměr textu

Standard, velký

Světový čas

Lze vybrat světový čas ze 75 měst (28 časových pásem)

AF jemná úprava

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

Informace o copyrightu

Jméno „fotografa” a „držitele copyrightu” jsou vloženy do souboru snímku. Historii přepracování
lze zkontrolovat použitím přiloženého softwaru.

EV kompenzace

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

AE aretace

Lze z menu přiřadit na tlačítko AF/AE-L.

ZÁVĚRKA
Typ

Elekronicky řízená vertikálně vedená štěrbinová

Časy závěrky

Auto:1/6000 až 30 sek., Manuálně: 1/6000 až 30 sek. (kroky 1/3EV nebo 1/2EV), čas B

BLESK
Vestavěný blesk

Vestavěný výklopný P-TTL blesk, směrné číslo: cca. 10 (ISO100/m)
Úhel pokrytí: ekvivalent úhlu objektivu 28mm (formát 35mm)

Režimy

Automatické odpálení, Auto + redukce červených očí (Auto motiv, scény) zapnutý blesk,
zapnutý blesk + redukce červených očí, synchronizace s delšími časy, synchronizace za
prvou lamelou, manuální odpálení (plný výkon až 1/128)

Synchronizovaný čas

1/180 sek.

Kompenzace expozice bleskem

-2.0 až + 1.0 EV

ZDROJ ENERGIE

Externí blesk

P-TTL, synchronizace se startem 1.lamely, synchronizace se startem 2.lamely, synchronizace řízení kontrastu, synchronizace s velmi krátkými časy, synchronizace bezdrátově
(k dispozici se 2 externími blesky s propojením automatických funkcí)

Typ baterie

Nabíjecí lithium-iontová baterie D-LI109

AC Adapter

AC Adapter Kit K-AC128 (volitelný)

Životnost baterie D-LI109

Počet možných snímků (s 50% použitím blesku): cca. 410 snímků, (bez použití blesku): cca.
480 snímků
Doba prohlížení snímků: cca. 270 minut
* Testováno v souladu s CIPA normou při použití nové nabíjecí lithium-iontové baterie, při
teplotě 23°C .
Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti expozičních podmínkách.

ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry

cca. 120mm (š) 92.5mm (v) x 69.5mm (h) (mimo výstupků)

Hmotnost

cca. 678g (včetně baterie a SD paměťové karty), cca. 618g (jen tělo)
PŘÍPOJKY
Připojovací port

USB2.0 (micro-B), HDMI output terminal (Typ D)

USB připojení

MSC/PTP

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obsah balení

Řemínek O-ST132, nabíjecí baterie Lithium-ion D-LI109, nabíječka D-BC109, software (CD-ROM) S-SW156,
Nasazeno na fotoaparátu: Očnice FR, Krytka sáňkového kontaktu FK, krytka těla

Software

Digital Camera Utility 5

PODPORA PRO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
GPS jednotka

O-GPS1: zeměpisná šířka, délka, výška, čas (UTC), směr
Elektronický kompas, ASTROTRACER

FLU Card

FLU Card: dálkové spuštění, prohlížení snímku

PenTec s.r.o. , Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.cz

SPORT COLLECTION
K-S2 WHITE/LIME) + 18-50WR
K-S2 BLACK/PINK + 18-50WR
K-S2 WHITE/RACING STRIPE + 18-50WR
K-S2 BLACK/RACING STRIPE + 18-50WR

Art. Code

EAN

13950

0027075290792

Art. Code

EAN

13951

0027075290808

Art. Code

EAN

13956

0027075290853

Art. Code

EAN

13955

0027075290846

NATURE COLLECTION
K-S2 FOREST GREEN + 18-50WR
K-S2 DESERT BEIGE + 18-50WR
K-S2 STONE GRAY + 18-50WR

PenTec s.r.o. , Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.cz
Facebook.com/RicohImagingUK
Twitter.com/RicohImagingUK
www.ricoh-imaging.co.uk

Art. Code

EAN

13952

0027075290815

Art. Code

EAN

13953

0027075290822

Art. Code

EAN

13954

0027075290839

Hotline: +44 (0)870 7368 299

