
ILCE-7M3
Mo de l α7 III se  snímače m Full-Frame  (35 mm)
Vysoký výkon a všestranné funkce – to vše v kompaktním těle.

24,2MP snímač CMOS se zpětným osvětlením a vylepšeným obrazovým procesorem napomáhá
vykreslování ostrého obrazu, maximální citlivosti a rozšiřuje dynamický rozsah. Vylepšené automatické
ostření a sledování plus souvislé fotografování rychlostí až 10 sn./a zachytí všechny rozhodující okamžiky.
Spolehlivá funkčnost se postará o sebevědomé fotografování. Lehké, kompaktní tělo vylepšuje mobilitu.

Nově vyvinutý 24,2MP 35mm snímač CMOS Exmor R™ Full-Frame a vylepšené zpracování obrazu
Fenomenální výkon AF a rychlost 10 sn./s  při souvis lém fotografování
Záznam videa v rozlišení Full-Frame 4K HDR a profesionální funkce pro video

     
Technický popis
Po pis iko n

24,2MP 35mm snímač CMOS Exmo r R™ Full-Frame  se
zpě tným o svě tle ním

Ro zsah c itlivo s ti až  ISO 51200  (mo žno s t ro zš íře ní až  na
ISO 50 -204800  pro  fo to grafie )

Rychlé  hybridní auto matické  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí se
693 bo dy a auto matickým o s tře ním s  de te kcí ko ntras tu se
425 bo dy

Rychlé  so uvis lé  snímání rychlo s tí až  10  sn./s  se
s le do váním AF/AE

Funkce  pro  záznam vide a v ro z liše ní 4K HDR

Hlavní t echnické údaje
Ko mpat ibilit a o bjekt ivu 
Obje ktivy So ny s  bajo ne te m E
T yp snímače  
Snímač 35mm Full-Frame  CMOS Exmo r R® (35,6  x 23,8 m
m)
Po čet  pixelů (ef ekt ivních)  
Přibližně  24,2 me gapixe lu
Cit livo st  ISO  (do po ručená cit livo st )  
Fo to grafie : ISO 100 -51200  (č ís la ISO o d ISO 50  do  ISO 2
04800  lze  nas tavit jako  ro zš íře ný ro zsah ISO), AUTO (IS
O 100 -12800 , vo lite lný do lní a ho rní limit), vide a: Ekvival
e nt ISO 100 -51200  (č ís la ISO o d ISO 102400  lze  nas tavit
jako  ro zš íře ný ro zsah ISO), AUTO (ISO 100 -12800 , vo lite l
ný do lní a ho rní limit)
Výdrž bat erie (f o t o graf ie)  
Přibl. 610  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 710  snímků (s  m
o nito re m LCD) (po dle  no rmy CIPA)
T yp hledáčku 
Ele ktro nický hle dáče k XGA OLED (bare vný), 1,3 cm (typ 0
,5)
T yp mo nit o ru 
7,5 cm (typ 3,0 ), typ TFT

Obsah balení
Do bíje c í bate rie  NP-FZ100
Napáje cí adapté r AC AC-UUE12
Po pruh pře s  rame no
Víčko  tě la
Krytka patice  pro  přís luše ns tví
Držák o kuláru
Kabe l Micro  USB

Technické údaje

Objekt iv
Ko mpat ibilit a o bjekt ivu Obje ktivy So ny s  bajo ne te m E
Držák o bjekt ivu Bajo ne t E

Obrazo vý snímač
Po měr st ran 3:2
Po čet  pixelů (ef ekt ivních) Přibližně  24,2 me gapixe lu
Po čet  pixelů (celkem) Přibližně  25,3 me gapixe lu
T yp snímače Snímač 35mm Full-Frame  CMOS Exmo r R® (35,6  x

23,8 mm)
Syst ém pro t i prachu Ochranný po vrch na o ptické m filtru a na

me chanismu po hybu o brazo vé ho  snímače

Záznam (f o t o graf ie)
Fo rmát  záznamu Ko mpatibilní s  fo rmáte m JPEG (DCF ve rze  2.0 , Exif

ve rze  2.3.1, MPF Base line ), RAW (fo rmát So ny ARW
2.3)

Veliko st  snímku (pixely),
[3:2]

Full-Frame , 35 mm, L: 6000  x 4000  (24 MP), M:
3936  x 2624 (10  MP), S : 3008 x 2000  (6 ,0  MP),
APS -C L: 3936  x 2624 (10  MP), M: 3008 x 2000  (6 ,0
MP), S : 1968 x 1312 (2,6  MP)

Veliko st  snímku (pixely),
[16:9]

Full-Frame , 35 mm, L: 6000  x 3376  (20  MP), M:
3936  x 2216  (8,7 MP), S : 3008 x 1688 (5,1 MP), APS -
C L: 3936  x 2216  (8,7 MP), M: 3008 x 1688 (5,1 MP),
S : 1968 x 1112 (2,2 MP)

Veliko st  snímku (pixely),
[pano ramat ický záběr]

–

Režimy kvalit y snímku RAW, RAW a JPEG (Extra fine , Fine , S tandard), JPEG
(Extra fine , Fine , S tandard)

Obrazo vé ef ekt y 8 typů: Po s te rizace  (barva), Po s te rizace
(če rno bíle ), Po pulární barvy, Re tro , Čás te čná
de ko lo rizace  (R/G/B/Y), Mo no chro matický s
vyso kým ko ntras te m, Efe kt fo to aparátu pro  dě ti
(No rmální/Chladný/Te plý/Ze le ný/Purpuro vý), Mě kký
e fe kt high-ke y, Sytý mo no chro matický zábě r

Kreat ivní st yl Standardní, Živé , Ne utrální, Jasné , Hlubo ké ,
Svě tlo , Po rtré t, Krajina, Západ s lunce , No ční
scé na, Po dz imní lis tí, Če rno bílá, Sé pie , S tyle  Bo x
(1 až  6 ), (Ko ntras t (–3 až  +3 kro ky), Syto s t (–3 až
+3 kro ky), Os tro s t (–3 až  +3 kro ky))

Obrazo vý pro f il Ano  (vypnuto  / PP1–PP10), parame try: Úro ve ň
če rné , gamma (film, fo to grafie , Cine 1-4, ITU709 ,
ITU709  [800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1-3),
če rné  gamma, funkce  Kne e , re ž im bare v, syto s t,
fáze  bare v, hlo ubka bare v, de tail, ko píro vání,
re se to vání

Funkce dynamického  ro zsahu Vypnuto , Optimalizáto r dynamické ho  ro zsahu
(auto matický/úro ve ň (1–5); Auto matický vyso ký
dynamický ro zsah (Ro zdíl auto matické  e xpo z ice ,
Úro ve ň ro zdílu e xpo z ice  (1,0  až  6 ,0  EV, v kro cích
po  1,0  EV))

Barevný pro st o r Standard sRGB (s  pale to u bare v sYCC) a s tandard
Ado be ® RGB ko mpatibilní s  te chno lo gií bare v
TRILUMINOS

14bit  RAW Ano
Neko mprimo vaný RAW Ano

Záznam (video záznam)
Fo rmát  záznamu Ko mpatibilní s  fo rmáty XAVC S , AVCHD ve rze  2.0
Ko mprese videa XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC /

H.264
Fo rmát  záznamu zvuku XAVC S : LPCM 2 kanály, AVCHD: Do lby® Digital (AC-

3) 2 kanály, Do lby® Digital S te re o  Cre ato r
Barevný pro st o r Standard xvYCC (x.v.Co lo r při připo je ní pře s  kabe l

HDMI) ko mpatibilní s  te chno lo gií TRILUMINOS
Co lo r

Obrazo vé ef ekt y Po s te rizace  (barva), Po s te rizace  (če rno bíle ),
Po pulární barvy, Re tro , Čás te čná de ko lo rizace
(R/G/B/Y), Mo no chro matický s  vyso kým
ko ntras te m, Efe kt fo to aparátu pro  dě ti
(No rmální/Chladný/Te plý/Ze le ný/Purpuro vý), Mě kký
e fe kt high-ke y

Kreat ivní st yl Standardní, Živé , Ne utrální, Jasné , Hlubo ké ,
Svě tlo , Po rtré t, Krajina, Západ s lunce , No ční
scé na, Po dz imní lis tí, Če rno bílá, Sé pie , S tyle  Bo x
(1 až  6 ), (Ko ntras t (–3 až  +3 kro ky), Syto s t (–3 až
+3 kro ky), Os tro s t (–3 až  +3 kro ky))

Obrazo vý pro f il Ano  (vypnuto  / PP1–PP10), parame try: Úro ve ň
če rné , gamma (film, fo to grafie , Cine 1-4, ITU709 ,
ITU709  [800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1-3),
če rné  gamma, funkce  Kne e , re ž im bare v, syto s t,
fáze  bare v, hlo ubka bare v, de tail, ko píro vání,
re se to vání

Veliko st  snímku (pixely),
NT SC

XAVC S  4K: 3840  x 2160  (30p, 100MP), 3840  x 2160
(24p, 100MP), 3840  x 2160  (30p, 60MP), 3840  x
2160  (24p, 60MP), XAVC S  HD: 1920  x 1080  (120p,
100M), 1920  x 1080  (120p, 60M), 1920  x 1080
(60p, 50M), 1920  x 1080  (30p, 50M), 1920  x 1080
(24p, 50M), 1920  x 1080  (60p, 25M), 1920  x 1080
(30p, 16M) AVCHD: 1920  x 1080  (60 i, 24M, FX),
1920  x 1080  (60 i, 17M, FH)

Veliko st  snímku (pixely), PAL XAVC S  4K: 3840  x 2160  (25p, 100M), 3840  x 2160
(25p, 60M), XAVC S  HD:1920  x 1080  (100p, 100M),
1920  x 1080(100p, 60M), 1920  x 1080  (50p, 50M),
1920  x 1080  (25p, 50M), AVCHD:1920  x 1080  (50 i,
24M, FX), 1920  x 1080  (50 i, 17M, FH)

ZPOMALENÝ A ZRYCHLENÝ
ZÁBĚR (RYCHLOST  SNÍMÁNÍ) 

Re ž im NTSC: 1 sn./s , 2 sn./s , 4 sn./s , 8 sn./s , 15
sn./s , 30  sn./s , 60  sn./s , 120  sn./s , re ž im PAL: 1
sn./s , 2 sn./s , 3 sn./s , 6  sn./s , 12 sn./s , 25 sn./s , 50
sn./s , 100  sn./s



ZPOMALENÝ A ZRYCHLENÝ
ZÁBĚR (RYCHLOST  NAHRÁVÁNÍ
A VELIKOST  SNÍMKU) 

Re ž im NTSC: 1920x1080  (60p, 30p, 24p), re ž im
PAL: 1920x1080  (50p, 25p)

Funkce video záznamu Zo braze ní úro vně  audia, Úro ve ň záznamu zvuku,
Pře pínač PAL/NTSC, Ano  (1280  x 720  (přibl. 9
Mb/s )), (TC/UB), (Pře dvo lba TC / Pře dvo lba UB /
Fo rmát TC / Spuš tě ní TC / Tvo rba TC / Časo vý
záznam UB), Auto matická dlo uhá e xpo z ice ,
Ovládání záznamu, Info rmace  o  č is té m výs tupu
HDMI. (vo lite lně  Zap./Vyp.), Gamma Disp. Ass is t

Čist ý výst up HDMI 3840  x 2160  (25p), 1920  x 1080  (50p), 1920  x
1080  (50 i), 1920  x 1080  (24p), 1920  x 1080  (60p),
1920  x 1080  (60 i), 3840  x 2160  (30p), 3840  x 2160
(24p),YCbCr 4:2:2 8bito vý / RGB 8bito vý

Záznamo vý syst ém
Inf o rmace o  po lo ze Odkaz z
chyt rého  t elef o nu

Ano

Media Karty Me mo ry S tick PRO Duo ™, Me mo ry S tick PRO-
HG Duo ™, Me mo ry S tick Micro ™(M2), SD, SDHC
(splňujíc í s tandard UHS-I/II), SDXC (splňujíc í
s tandard UHS-I/II), micro SD, micro SDHC,
micro SDXC

Slo t  pro  paměť o vo u kart u SLOT1: S lo t pro  pamě ťo vo u kartu SD (o dpo vídá
no rmě  UHS-I/II), SLOT2: Více úče lo vý s lo t pro
pamě ťo vo u kartu Me mo ry S tick Duo /SD (o dpo vídá
no rmě  UHS-I)

Režim záznamu na 2
paměť o vé kart y

S imult. Záznam (Fo to ), S imult. Záznam (Vide o ),
S imult. Záznam (Fo to /Vide o ), Třídě ní (JPEG/RAW),
Třídě ní (S till/Mo vie ), Auto matické  pře pínání mé dií
(Zap./Vyp.), Ko píro vání

Redukce šumu
Redukce šumu Dlo uhá e xpo z ice  NR: zapínání a vypínání, k

dispo z ic i u rychlo s tí závě rky vě tš ích ne ž  1
se kunda, Vyso ké  ISO NR: No rmální / Nízké  /
Vypnuté

Fce pro  redukci šumu Mult i
Frame NR

–

Vyvážení bílé
Režimy vyvážení bílé Auto maticky / De nní svě tlo  / S tín / Zataže no  /

Žáro vka / Zářivka / Te plá bílá / Chladná bílá / De nní
bílá / De nní svě tlo  / Ble sk / Po d vo do u / Te plo ta
bare v 2500  až  9900  K a bare vný filtr G7 až  M7 (57
kro ků), A7 až  B7 (29  kro ků) / Vlas tní

Mikro seřízení AWB Ano  G7 až  M7, 57 kro ků A7 až  B7, 29  kro ků
Nast avení prio rit y v režimu
AWB

Ano

St upňo vání 3 snímky, vo lite lně  H/L

Zao st řo vání
T yp o st ření Rychlé  hybridní auto matické  o s tře ní (auto matické

fázo vé  o s tře ní / auto matické  o s tře ní s  de te kcí
ko ntras tu)

Snímač zao st řo vání Snímač CMOS Exmo r R™
Bo d zao st řo vání Full-Frame , 35 mm: 693 bo dů (auto matické  o s tře ní

s  fázo vo u de te kcí), re ž im APS -C s  o bje ktive m Full-
Frame : 299  bo dů (auto matické  fázo vé  o s tře ní), s
o bje ktive m APS -C: 221 bo dů (auto matické  o s tře ní
s  fázo vo u de te kcí) / 425 bo dů (auto matické
o s tře ní s  de te kcí ko ntras tu)

Ro zsah cit livo st i o st ření EV -3 až  EV 20  (při e kvivale ntu ISO 100 , s
o bje ktive m F2.0 )

Režim o st ření AF-A (auto matické  o s tře ní), AF-S  (auto matické
o s tře ní pro  je de n sníme k), AF-C (so uvis lé
auto matické  o s tře ní), DMF (přímé  ruční o s tře ní),
Ruční o s tře ní

Oblast  zao st ření Š iro ko úhlé  (693 bo dů (fázo vý sys té m
auto matické ho  o s tře ní)), 425 bo dů (auto matické
o s tře ní s  de te kcí ko ntras tu) / Zó no vé  / S tře do vé  /
Fle xibilní bo do vé  (S /M/L) / Ro zš íře né  fle xibilní
bo do vé  / Uzamknutí auto matické ho  o s tře ní
(š iro ko úhlé  / zó no vé  / s tře do vé  / fle xibilní bo do vé
(S /M/L) / ro zš íře né  fle xibilní bo do vé )

Další f unkce Auto matické  o s tře ní Eye Start (po uze  s
nasaze ným o bje ktive m LA-EA2 ne bo  LA-EA4
(pro dává se  zvláš ť)), Auto matické  o s tře ní s  funkcí
uzamknutí, Auto matické  o s tře ní na o č i,
Mikro úprava AF s  o bje ktive m LA-EA2 ne bo  LA-EA4
(pro dává se  zvláš ť), Pre diktivní o vládání, Záme k
zao s tře ní, Snímač s le do vání AF, Váž . V/H o blas ti
AF, Re gis trace  o blas ti AF.

Osvět lo vač AF Ano  (s  ve s tavě ným o svě tle ním LED)
Ro zsah f unkce AF Illuminat o r Přibl. 0 ,3 m až  přibl. 3,0  m (s  připo je ným

o bje ktive m FE 28–70  mm F3,5–5,6  OSS)
T yp o st ření s adapt érem LA-
EA3 (pro dává se samo st at ně)

vo lite lně  (fázo vá de te kce , de te kce  ko ntras tu)

Expo zice
T yp měření 1200zó no vé  matico vé  mě ře ní
Snímač měření Snímač CMOS Exmo r R™
Cit livo st  měření EV -3 až  EV 20  (při e kvivale ntu ISO 100 , s

o bje ktive m F2,0 )
Režim měření Matico vé  mě ře ní, Se  zdůrazně ným s tře de m;

Bo do vé  s tandardní/ve lké , Průmě r ce lé  o brazo vky,
Jasné  o svě tle ní

Ko mpenzace expo zice +/- 5,0  EV (mo žno s t nas tave ní kro ku po  1/3 EV
ne bo  1/2 EV) (ko le čko  pro  ko mpe nzaci e xpo z ice :
+/- 3 EV (v kro cích po  1/3 EV))

St upňo vání expo zice Stupňo vání: So uvis lé /S tupňo vání: Je de n sníme k,
vo lite lně  3/5/9  snímků. 3 ne bo  5 snímků, mo žno s t
vo lby v kro cích po  1/3, 1/2, 2/3, 1,0 , 2,0  ne bo  3,0
EV, 9  snímků, mo žno s t vo lby v kro cích po  1/3, 1/2,
2/3 ne bo  1,0  EV

AE Lo ck Uzamkne  se  při po lo vičním s tisknutí spo uš tě .
Do s tupné  s  tlač ítke m zámku AE (Zap./Vyp./Auto )

Režimy expo zice AUTO (iAuto ), Pro gramo vate lná AE (P), Prio rita
c lo ny (A), Prio rita rychlo s ti závě rky (S ), Ruční
re ž im (M), Vide o záznam (Pro gramo vate lná AE (P),
Prio rita c lo ny (A), Prio rita rychlo s ti závě rky (S ) /
Ruční re ž im (M)), Zpo male ný a z rychle ný záznam
(Pro gramo vate lná AE (P) / Prio rita c lo ny (A) /
Prio rita rychlo s ti závě rky (S ) / Ruční re ž im (M)),
Vo lba scé ny

Cit livo st  ISO  (do po ručená
cit livo st )

Fo to grafie : ISO 100 -51200  (č ís la ISO o d ISO 50  do
ISO 204800  lze  nas tavit jako  ro zš íře ný ro zsah
ISO), AUTO (ISO 100 -12800 , vo lite lný do lní a ho rní
limit), vide a: Ekvivale nt ISO 100 -51200  (č ís la ISO
o d ISO 102400  lze  nas tavit jako  ro zš íře ný ro zsah
ISO), AUTO (ISO 100 -12800 , vo lite lný do lní a ho rní
limit)

Záznam s f unkcí pro t i
blikání.

Ano

Vo lba scény Po rtré t, Spo rto vní akce , Makro , Krajina, Západ
s lunce , No ční s cé na, No ční po rtré t

Hledáček
T yp hledáčku Ele ktro nický hle dáče k XGA OLED (bare vný), 1,3 cm

(typ 0 ,5)
Po čet  bo dů 2 359  296  bo dů
Ovládání jasu (hledáček) Auto matický/Ruční (5 kro ků me z i -2 a +2)
Ovládání t eplo t y barev Ruční (5 kro ků)
Po kryt í záběru 100  %
Zvět šení přibližně  0 ,78x (s  50mm o bje ktive m na

ne ko ne čno , při ko re kci -1 m-1)
Dio pt rická ko rekce -4,0  až  +3,0  m-1

Pupila Přibl. 23 mm o d čo čky o kuláru, 18,5 mm o d
ráme čku o kuláru při ko re kci -1 m-1 (po dle  no rmy
CIPA)

Výběr o bno vo vací f rekvence
hledáčku

–

Obsah displeje Grafický disple j, zo braze ní vše ch info rmací,
prázdný disple j, digitální vyro vnání, his to gram

Obrazo vka LCD
T yp mo nit o ru 7,5 cm (typ 3,0 ), typ TFT
Po čet  bo dů 921 600  bo dů
Do t yko vý panel Ano
Ovládání jasu Ručně  (5 kro ků me z i -2 a +2), re ž im S lune čno
Nast avit elný úhel Naho ru přibližně  107°, do lů přibližně  41°
Výběr displeje (Hledáček/LCD) ANO (Auto matické /Ruční)
Displej s úpravo u snímku v
reálném čase (LCD)

Zap./vyp.

Quick Navi Ano
Zvět šení zao st ření Ano  (35mm Full-Frame : 5,9x, 11,7x, APS -C: 3,8x,

7,7x)

Další f unkce
Aplikace P layMemo ries
Camera Apps™

–

Zo o m s čist ým o brazem Fo to grafie : přibl. 2x, vide a: přibl. 1,5x (4K), přibl. 2x
(HD)

Digit ální zo o m Funkce  Smart Zo o m (fo to grafie ): Full-Frame , 35
mm: M: přibl. 1,5x, S : přibl. 2x, APS -C: M: přibl. 1,3x,
S : přibl. 2x, digitální zo o m (fo to grafie ): Full-Frame ,
35 mm: L: přibl. 4x; M: přibl. 6 ,1x, S : přibl. až  8x APS -
C: L: přibl. 4x; M: přibl. 5,2x, S : přibl. 8x, Digitální
zo o m (vide o ): Full-Frame , 35 mm: přibl. 4x, APS -C:
přibližně  4x

Funkce ro zpo znání o bličeje Re ž imy: Prio rita o bliče je  při AF (Zap./Vyp.), Prio rita



Zebra Ano  (vo lite lná úro ve ň + ro zsah ne bo  do lní limit
jako  vlas tní nas tave ní)

Peaking MF Ano  (Nas tave ní úro vně :
Vyso ká/S tře dní/Nízká/Vypnuto , Barva:
Bílá/Če rve ná/Žlutá)

Jiné Mřížka (Mřížka pro  pravidlo  tře tin / Čtve rco vá
mřížka / Obd. + Čtve rco vá mřížka / Vypnuto ),
Znače ní filmů (S tře do vé  / Po mě r / Be zpe čná zó na
/ Vo dic í mřížka)

Obsah displeje Grafický disple j, Zo braze ní vše ch info rmací,
Prázdný disple j, D igitální vyro vnání, His to gram,
Hle dáče k, Vypnutý mo nito r

o bliče je  při re ž imu více  mě ře ní (Zap./Vyp.),
Prio rita re gis t. o bliče je  (Zap./Vyp.), Re gis trace
o bliče je , maximální po če t de te ko vate lných
o bliče jů: 8

Samo spo ušť  pro  aut o po rt rét –
Jiné Zao s tře ní do tyke m: Ano  (k dispo z ic i při po už ití

disple je  LCD ne bo  hle dáčku), Auto matická
citlivo s t ISO min. SS , Mo nito ro vání jasu, Nas tave ní
názvu so ubo ru, Info rmace  o  auto rských práve ch,
Funkce  pře no su na FTP, Nápo vě da, Nas tave ní
o blas ti, re ž im Sho p Fro nt, re ž im Osvě tle ní vide a,
Otáče ní kro užke m zo o mu

Po dpo ra paměť o vých karet
Eye-Fi

–

Závěrka
T yp Ele ktro nicky říze ná, plo chá, s  ve rtikálním

po hybe m š tě rbiny
T yp závěrky –
Rychlo st  závěrky Fo to grafie : 1/8000  až  30  s , re ž im Bulb,

Vide o záznamy: 1/8000  až  1/4 (v kro cích po  1/3), až
1/60  v auto matické m re ž imu (až  1/30  v
auto matické m re ž imu s  dlo uho u e xpo z ic í)

Synchro nizace blesku
Rychlo st

1/250  s

Elekt ro nická závěrka přední
clo ny

Ano  (ZAP./VYP.)

T iché f o t o graf o vání Ano  (ZAP./VYP.)

St abilizace o brazu
T yp Me chanismus  po hybu snímače  o brazu s  pě tio so u

ko mpe nzací (ko mpe nzace  závis í na spe cifikacích
o bje ktivu)

Ef ekt  ko mpenzace 5,0  kro ku (na základě  s tandardu CIPA. Po uze
o tře sy ro z te če /vychýle ní. S  upe vně ným
o bje ktive m Planar T* FE 50  mm F1,4 ZA. Dlo uhá
e xpo z ice  NR vypnuta.)

Ovládání blesku
Ovládání TTL mě ře ní pro  ble sk
Ko mpenzace blesku +/-3,0  EV (lze  pře pínat me z i kro ky po  1/3 a 1/2 EV)
St upňo vání blesku Vo lite lně  3/5/9  snímků. 3 ne bo  5 snímků, mo žno s t

vo lby v kro cích po  1/3, 1/2, 2/3, 1,0 , 2,0 , 3,0  EV, 9
snímků, mo žno s t vo lby v kro cích po  1/3, 1/2, 2/3,
1,0  EV.

Režimy blesku Vypnutý ble sk, Auto matický ble sk, Do plňko vý
ble sk, Synchro nizace  na 1. lame lu, Synchro nizace
na 2. lame lu, Re dukce  če rve ných o čí (vo lite lně
Zap./Vyp.), Be zdráto vý, Vyso ko rychlo s tní
synchro nizace

Ko mpat ibilt a ext erního
blesku

Ble sk sys té mu So ny α ko mpatibilní s  unive rzální
patic í, pro  ble sk ko mpatibilní s  patic í pro
přís luše ns tví s  auto matickým zámke m upe vně te
adapté r patice

Zámek úro vně FE Ano
Bezdrát o vé o vládání Ano  (Svě te lný s ignál: Do s tupný s  do plňko vým

ble ske m, synchro nizací na 1. lame lu,
vyso ko rychlo s tní synchro nizací /Rádio vý s ignál:
Do s tupný s  do plňko vým ble ske m, synchro nizací
na 2. lame lu, synchro nizací na 1. lame lu,
vyso ko rychlo s tní synchro nizací)

Jedno t ka
Režimy f o t o graf o vání Snímání je dno ho  snímku, So uvis lé  fo to grafo vání

(vo lite lně  Vyso ká+ / Vyso ká / S tře dní / Nízká),
Samo spo uš ť, Samo spo uš ť (so uvis le ), S tupňo vání:
Je de n sníme k, S tupňo vání: So uvis le , S tupňo vání
vyváže ní bílé , S tupňo vání o ptimalizace
dynamické ho  ro zsahu (DRO)

Rychlo st  so uvislého
f o t o graf o vání (přibl. max.)

So uvis lé  fo to grafo vání: Vyso ká+: max. 10  sn./s ,
Vyso ká: max. 8 sn./s , S tře dní: max. 6  sn./s , Nízká:
max. 3 sn./s

Po čet  zaznamenat elných
snímků (přibl.)

JPEG Extra fine  L: 163 snímků, JPEG Fine  L: 172
snímků, JPEG S tandard L: přibl. 177 snímků, RAW:
89  snímků, RAW (ne ko mprimo vaný) a JPG: 79
snímků, RAW (ne ko mprimo vaný): 40  snímků, RAW
(ne ko mprimo vaný) a JPG: 36  snímků 

Samo spo ušť 10s  zpo ždě ní / 5s  zpo ždě ní / 2s  zpo ždě ní /
So uvis lé , Samo spo uš ť (3 snímky s  10s
ro ze s tupe m / 5 snímků s  10s  ro ze s tupe m / 3
snímky s  5s  ro ze s tupe m / 5 snímků s  5s
ro ze s tupe m / 3 snímky s  2s  ro ze s tupe m / 5
snímků s  2s  ro ze s tupe m) / S tupňo vání se
samo spo uš tí

Přehrávání
Zachycení f o t o graf ií Ano
Režimy Je de n sníme k (s  info rmace mi ne bo  be z ), Y RGB

his to gram a upo zo rně ní na pře svíce ná a
po dsvíce ná mís ta, náhle d 9 /25 snímků, re ž im
zvě tše né ho  disple je  (L: 18,8x, M: 12,3x, S : 9 ,4x),
Auto matické  pře hrávání (10 /5/2 s , Vyp.), Orie ntace
snímku (vo lite lně  Auto maticky/Ruční/Vyp.),
Pre ze ntace , Výbě r s lo žky (Datum / Fo to grafie  /
AVCHD / XAVC S  HD / XAVC S  4K), Vpře d/Vzad
(vide o záznam), Ods tranit, Ochrana, Ho dno ce ní,
Grip pro  snímání o bsahu disple je

Ro zhraní
Ro zhraní po čít ače Ve lko kapacitní pamě ťo vé  zaříze ní, MTP,

po čítačo vý dálko vý o vladač
Víceúčelo vý ko nekt o r /
ko nekt o r Micro  USB

Ano

Ko nekt o r USB t ypu C™ Ano  (ko mpatibilní se  Supe rSpe e d USB (USB 3.1, 1.
ge ne race ))

NFC™ Ano  (Ko mpatibilní s  tage m typu 3 o d NFC Fo rum),
dálko vé  o vládání je dním do tyke m, sdíle ní je dním
do tyke m

Bezdrát o vá síť  LAN
(vest avěná)

Ko mpatibilní s  funkcí Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n
(pásmo  2,4 GHz), zo braze ní ve  smartpho nu,
dálko vé  o vládání po mo cí smartpho nu, o de s lání do
po čítače , zo braze ní v TV

Bluet o o t h® Ano  (Blue to o th® S tandard ve r. 4,1 (pásmo  2,4
GHz)

Výst up HD Ko ne kto r micro  HDMI (typ D), BRAVIA® Sync
(o vládání po mo cí HDMI), Pho to TV HD, výs tup filmů
4K / pře hrávání fo to grafií 4K

Univerzální pat ice Ano
Pat ice pro  přísluš. s aut o m.
zámkem

–

Int el. ko nekt o r pro
příslušenst ví 2

–

Ko nekt o r pro  mikro f o n Ano  (3,5mm s te re o fo nní ko ne kto r mini jack)
Ko nekt o r vst upu DC –
Synchro nizační ko nekt o r –
Ko nekt o r pro  sluchát ka Ano  (3,5mm s te re o fo nní ko ne kto r mini jack)
Ko nekt o r pro  vert ikální grip Ano
Dálko vý o vladač PC Ano
Ko nekt o r LAN –

Audio
Mikro f o n Inte gro vaný s te re o fo nní mikro fo n ne bo  XLR-

K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (pro dává se  zvláš ť)
Repro dukt o r Ve s tavě ný, mo no fo nní

T isk
Ko mpat ibilní st andardy Exif Print, Print Image  Matching III, DPOF

Vlast ní f unkce
T yp Vlas tní nas tave ní tlač íte k, Pro gramo vate lné

nas tave ní (Tě lo  2 sady / pamě ťo vá karta 4 sady),
My Me nu, Re g. vlas tního  nas tave ní snímání

Ko mpenzace o bjekt ivu
Nast avení Úbyte k jasu na o krajích snímku; chro matická vada;

zkre s le ní

Výko n
Do dávaná bat erie Do bíje c í bate rie  NP-FZ100
Výdrž bat erie (f o t o graf ie) Přibl. 610  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 710

snímků (s  mo nito re m LCD) (po dle  no rmy CIPA)
Výdrž bat erie (video ,
skut ečná do ba záznamu)

Přibl. 115 min (s  hle dáčke m) / přibl. 125 min (s
mo nito re m LCD) (po dle  no rmy CIPA)

Výdrž bat erie (video , so uvislý
záznam)

Přibl. 200  min (s  hle dáčke m) / přibl. 210  min (s
mo nito re m LCD) (po dle  no rmy CIPA)

Nabit í int erní bat erie Ano  (do s tupné  s  ko ne kto re m Multi/Micro  USB
ne bo  USB Type -C™)

Spo t řeba energie při po užit í
hledáčku

Fo to grafie : přibl. 3,2 W (s  o bje ktive m FE 28–70  mm
F 3,5–5,6  OSS), vide a: přibl. 4,9  W (s  o bje ktive m FE
28–70  mm F 3,5–5,6  OSS)

Spo t řeba energie při po užit í
LCD displeje

Fo to grafie : přibl. 2,8 W (s  o bje ktive m FE 28–70  mm
F 3,5–5,6  OSS), vide a: přibl. 4,7 W (s  o bje ktive m FE
28–70  mm F 3,5–5,6  OSS)

Zdro j USB Ano  (do s tupné  s  ko ne kto re m Multi/Micro  USB
ne bo  USB Type -C™)

Jiné
Pro vo zní t eplo t a 0–40  °C / 32–104 °F

Veliko st  a hmo t no st
Hmo t no st  (včet ně bat erie a
paměť o vé kart y)

Přibl. 650  g (1 lb 7,0  o z )



Ro změry (Š x V x H) Přibl. 126 ,9  mm x 95,6  mm x 73,7 mm, přibl 126 ,9
mm x 95,6  mm x 62,7 mm (o d gripu k mo nito ru) /
přibl. 5 x 3 7/8 x 3 palce , přibl. 5 x 3 7/8 x 2 1/2
palce  (o d gripu k mo nito ru)

Charakteristika
24,2MP snímač Full-Frame se zpět ným o svět lením
35mm snímač o brazu CMOS Exmo r R™ Full-Frame  se  vyznačuje  ro z liše ním 24,2
me gapixe lu, zpě tným o svě tle ním a snímače m be z  me ze ry na č ipu, co ž  zaručuje
výjime čno u c itlivo s t a dynamický ro zsah. Dvakrát rychle jš í čte ní dat je  mo žné  díky
mě dě ným vo dičům a pře dní te chno lo gii LS I.

Ko mplet ně vylepšený syst ém zpraco vání o brazu
Ko mbinace  sys té mu zpraco vání o bratu no vé  ge ne race  a no vé ho  snímače  do sahuje
vyle pše ní kvality o brazu až  o  1,5 kro ku. Š iro ký ro zsah c itlivo s ti ISO až  do  ISO 51200
je  s tandarde m, a je  do saho váno  dynamické ho  ro zsahu přibližně  až  15 kro ků při
nas tave ní nízké  c itlivo s ti. Vyle pše ná re pro dukce  de tailů a re dukce  šumu ve
spe cifických o blas te ch se  ro vně ž  po díle jí na po tlače ní šumu a s tarají se  o  ce lko vě
půso bivé  vyso ké  ro z liše ní. Re pro dukce  bare v, zvláš tě  tó nů ple ti a příro dních sce né rií,
se  také  ve lmi výrazně  z le pš ila. Zaříze ní α7 III po dpo ruje  také  14bito vý výs tup ve
fo rmátu RAW, a to  i bě he m tiché ho  ne bo  so uvis lé ho  fo to grafo vání..

Širší, rychlejší, st abilnější výko n aut o mat ického  o st ření
Zdo ko nale ný sys té m zpraco vání o brazu a algo ritmy auto matické ho  o s tře ní fo to aparátu
α9  o ptimalizo vané  pro  vyšš í rychlo s t AF, pře sno s t a s le do vání výko nu u mo de lu α7 III.
693 bo dů auto matické ho  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí a 425 bo dů auto matické ho  o s tře ní s
de te kcí ko ntras tu po skytují vyso ko u hus to tu se  š iro kým po krytím. Rychlo s t
auto matické ho  o s tře ní AF se  z le pš ila až  dvakrát a pře sně jš í s le do vání výko nu
auto matické ho  o s tře ní umo žňuje  zao s třit a udrže t zao s tře ní na rychle  se  po hybujíc ím
o bje ktu, je ho ž  po hyb ne lze  pře dvídat. Mo de l α7 III také  spo le hlivě  auto maticky zao s tří
až  do  jasu EV-3.

Aut o mat ické o st ření s f ázo vo u det ekcí v o hnisko vé ro vině po dpo ruje
o bjekt ivy s bajo net em A
Auto matické  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí do káže  praco vat i s  nasaze ným o bje ktive m s
bajo ne te m A na mo de lu α7 III (pro s tře dnictvím adapté ru LA-EA3). Sys té m
auto matické ho  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí a 693 bo dy zajiš ťuje  š iro ké  po krytí, rychlo u
o de zvu a vyso ký výko n při s le do vání.

Mějt e vždy zao st řeno  na o či
Funkce  auto matické ho  zao s tře ní na o č i no vě  po dpo ruje  re ž im AF-C, kte rý ve lmi výrazně
z le pšuje  snímání po rtré tů, navíc  nabíz í vě tš í rychlo s t auto matické ho  o s tře ní AF, takže  je
mo žné  snáze  po rtré to vat po hybujíc í se  o bje kt, i když  se  dívá do lů a mimo  fo to aparát
ne bo  je  po dsvíce ný a tvář má čás te čně  z tmave no u. Bajo ne t E mo de lu α7 III po dpo ruje
auto matické  zao s tře ní na o č i v případě  o bje ktivů s  bajo ne te m A namo nto vaných pře s
adapté r.

T lačít ko  AF-ON a vícepo lo ho vý vo lič
No vé  tlač ítko  AF-ON aktivuje  auto matické  zao s tře ní be z  se kve nce  s tisknutí tlač ítka
spo uš tě  závě rky do  po lo viny a zao s tře ní, takže  se  může te  lé pe  so us tře dit na to , kdy
pře sně  uvo lnit c lo nu a o kamž itě  zachytit daný mo me nt. Více po lo ho vý vo lič  vám
umo žňuje  rychle  a e fe ktivně  po suno ut bo d zao s tře ní. Máte  mo žno s t intuitivně  vo lit a
po suno vat bo d zao s tře ní, takže  vám ne unikne  žádná skvě lá příle ž ito s t zachytit
po hybujíc í se  o bje kty.

Ko mplexní výho dy aut o mat ického  o st ření
Citlivo s t s le do vání auto matické ho  o s tře ní pro  fo to grafie  je  mo žné  nas tavit v pě ti
kro c ích, po kud jde  o  o bje kty, kte ré  o po uš tě jí o blas t zao s tře ní. Oblas ti a bo dy
auto matické ho  o s tře ní se  při změ ně  vo do ro vné  a svis lé  o rie ntace  po dle  typu
fo to grafo vané  scé ny nijak ne mě ní. Oblas ti re gis trace  auto matické ho  o s tře ní umo žňuje
ulo ž it do  pamě ti čas to  po už ívaná nas tave ní zao s tře ní a přiřadit je  vlas tním tlač ítkům:
nas tave ní lze  po té  prakticky a rychle  vyvo lat, kdyko li po tře buje te .

Rychlo st  až 10  sn./s se sledo váním AF/AE
Díky no vé  c lo ně  a vyle pše né mu sys té mu zpraco vání o brazu do káže  mo de l α7 III
so uvis le  fo to grafo vat rychlo s tí až  10  sn./s  se  s le do váním AF/AE (až  do  8 sn./s  s
minimální pro dle vo u disple je  v re ž imu so uvis lé ho  fo to grafo vání se  ž ivým náhle de m), a
umo žňuje  tak snadné , s tabilní fo to grafo vání i vyso ce  aktivních o bje ktů. V je dné  dávce
so uvis lé ho  fo to grafo vání lze  zachytit přibližně  až  177 snímků ve  fo rmátu JPEG
(s tandardních) v plné m ro z liše ní, 89  ko mprimo vaných snímků RAW ne bo  40
ne ko mprimo vaných snímků RAW. Ele ktro nická c lo na zajiš ťuje  tiché  fo to grafo vání
příro dy a jiných c itlivých scé n be z  vibrací, kdy bys te  jinak kvůli ne patrné mu zvuku
mo hli pro me škat ide ální zábě r.

Vylepšená f unkčno st  so uvislého  f o t o graf o vání
Snímky zachyce né  v re ž imu so uvis lé ho  fo to grafo vání lze  zo braz it jako  skupinu. Tyto
skupiny je  mo žné  o ds tranit ne bo  nas tavit o chranu v je dno m rychlé m kro ku. Navíc  díky
vě tš í kapacitě  dávky snímků a ko mpatibilitě  s  mé dii UHS-II fo to aparát značně
z je dno dušuje  zápis  dat na pamě ťo vé  karty. Tlač ítko  Fn a tlač ítko  nabídky lze  využ ít ke
změ ně  nas tave ní ihne d po  so uvis lé m fo to grafo vání, zatímco  pro bíhá zápis  dat.

Záznam s f unkcí pro t i blikání
Blikání zářive k ne bo  jiné ho  umě lé ho  o svě tle ní je  z jiš tě no  auto maticky a e xpo z ice  se
nas taví tak, aby minimalizo vala vliv blikání na fo to grafie . Tím se  po tlač í ano málie
e xpo z ice  a bare v v ho rní a do lní čás ti snímků při krátkých čase ch e xpo z ice . Ods traní
se  i ne ko nz is te nce  e xpo z ice  a bare v v so uvis le  po říze ných snímcích, takže  nyní
může te  po řizo vat inte rié ro vé  snímky s  vě tš í jis to to u.

Čist é, přiro zené, realist ické video záznamy v ro zlišení 4K
Vide a full-frame  s  vyso kým ro z liše ním 4K se  čte ním plné ho  po čtu pixe lů be z  te chno lo gie
pixe l binning, kte rá umo žňuje  přibližně  2,4krát zhus tit o bje m dat po žado vaných pro  filmy
v ro z liše ní 4K (QFHD: 3840  x 2160), nabíz í vynikajíc í úro ve ň re dukce  e fe ktu mo iré  a
zubatých o krajů. Po kro čilé  zpraco vání o brazu umo žňuje  zazname návat vide a v ro z liše ní
4K Full-Frame  s  vynikajíc í kvalito u o brazu ve  s tře dním až  vyso ké m ro zsahu c itlivo s ti ISO,
takže  u každé ho  snímku naplno  využ ije te  je dine čný po te nciál fo rmátu vide a 4K. Namís to
plno fo rmáto vé ho  re ž imu lze  po dle  po tře by zvo lit také  re ž im Supe r 35 mm.

Po dpo ruje širo ko u škálu po t řeb při pro dukci f ilmů HDR
Mo de l α7 III po dpo ruje  š iro ko u škálu po tře b pro  tvo rbu HDR filmů a nabíz í jak S -Lo g3,
tak S -Lo g2 gamma křivky, aby zajis til vyšš í fle xibilitu při zachyce ní o brazu
pro s tře dnictvím gradace  bě he m po s tpro dukce  [1], a no vý o brazo vý pro fil HLG (Hybrid
Lo g-Gamma) pro  o kamž ité  zpraco vání HDR. Gradace  bare v však ne ní nutná k
o kamž ité mu pře hrávání vě rných snímků ve  vyso ké  kvalitě  [2] na te le vizo ru
ko mpatibilním s  HDR (HLG), kde  se  již  ne o bje vují tmavé  s tíny č i pře e xpo no vání.

Všest ranné f unkce záznamu f ilmu
Mo de l α7 III nabíz í š iro ko u škálu funkcí, kte ré  usnadní práci pro fe s io nálům, mimo  jiné
vče tně  č is té ho  výs tupu HDMI, časo vé ho  kó du / dat use r bit (TC/UB), o vládání záznamu,
zo braze ní/nas tave ní znače k, funkce  Ze bra, po malé ho  a rychlé ho  po hybu, s imultánního
pro xy nahrávání, e xtrakce  fo to grafií z  vide o záznamu a je jich o ddě le né  ulo že ní a funkce
Gamma Display Ass is t.

Vylepšené rychlé hybridní aut o mat ické o st ření pro  po řizo vání
video záznamů
Efe ktivní ko mbinace  auto matické ho  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí v o hnisko vé  ro vině  a
auto matické ho  o s tře ní s  de te kcí ko ntras tu udrž í pře sné  zao s tře ní i na rychle  se
po hybujíc ích o bje kte ch, kte ré  pak bě he m záznamu vide a plynule  s le duje .
Auto matické  o s tře ní v případě  filmů po krývá o blas t té mě ř s te jně  š iro ko u, jako  je
o blas t po krytí AF pro  fo to grafie , takže  jakmile  se  sys té m auto matické ho  o s tře ní s
vyso ko u hus to to u zao s tří na po hybujíc í se  o bje kt, fo to aparát je j i nadále  vytrvale  a
pře sně  s le duje . Tři nas tave ní rychlo s ti AF vám nabíze jí vo lné  mo žno s ti využ ití e fe ktů
po malé ho  zao s třo vání při snímání s cé n vide a.

My Menu (Mo je nabídka) a no vé ro zhraní nabídky
Po lo žka My Me nu (Mo je  nabídka) vám nyní umo žňuje  re gis tro vat a uspo řádat až  30
po lo že k nabídky po dle  če tno s ti po už ití, aby byly o kamž itě  k dispo z ic i. Ne po už ité
po lo žky lze  po dle  po tře by vymazat. Může te  s i vytvo řit vlas tní nabídku přizpůso be no u
svým po tře bám. Mo de l α7 III má no vě  uspo řádané  primární nabídky, co ž  usnadňuje
vyhle dávání: názvy skupiny a č ís la s tráne k se  nacháze jí v zo braze ní naho ře .

Funkce ho dno cení prakt ická pro  t řídění na míst ě
Na fo to grafie  lze  uplatnit ho dno ce ní o d 1 do  5 a zacho vat je  i po  impo rto vání do
aplikace  PlayMe mo rie s  Ho me  ne bo  no vé  so ftwaro vé  sady Imaging Edge  o d
spo le čno s ti So ny na zpraco vání o brázků na po čítač i. Té to  funkci, s te jně  jako  funkci
o chrany bráníc í ne chtě né mu smazání o brázku, je  mo žné  přiřadit vlas tní tlač ítko  (pro
o chranu je  pře dvo le no  tlač ítko  C3). Pro s tře dnictvím disple je  pro  ko ntro lu pře hrávání
lze  uplatnit ho dno ce ní a o chranu, přiče mž  je  mo žné  ho dno tit, chránit a o ds traňo vat
skupiny snímků, ať už  js te  na mís tě  ne bo  ce s tuje te .

Rychlá změna přizpůso bení
Nas tave ní fo to aparátu lze  re gis tro vat (až  dvě  ve  fo to aparátu a čtyři na pamě ťo vé  kartě ),
aby byla rychle  přís tupná pro s tře dnictvím vo liče  re ž imů. Je de nácti vlas tním tlač ítkům lze
přiřadit až  81 funkcí a v případě  fo to grafií, vide í a pře hrávání je  mo žné  přiřadit i sady
přizpůso be ných funkcí. Funkce  Vyvo lání vlas tních nas tave ní bě he m po zas tave ní je
praktická při do časné m vyvo lání fo to grafické ho  nas tave ní přiřaze né ho  vlas tním
tlač ítkům, zatímco  jso u tato  s tisknuta.

Hledáček XGA OLED T ru-Finder™ s vyso kým ro zlišením i ko nt rast em
Hle dáče k OLED nabíz í vše chny so uvise jíc í výho dy, jako  je  vyso ké  ro z liše ní a ko ntras t,
navíc  vynikajíc í gradace  a vě rná re pro dukce  bare v: jde  o  hle dáče k XGA OLED Tru-
Finde r s  2359  tis íc i bo dy, kte rý zajiš ťuje  vě rné  po dání o brazu a z ře te lno u vidite lno s t
až  k o krajům. Zvě tše ní je  0 ,78x (přibl. 38,5° diago nální zo rný úhe l). Vrs tva ZEISS  T*
značně  snižuje  ruš ivé  o dle sky o bje ktivu na čo čce  o kuláru. Spo uš tě ní při zapnutí
fo to aparátu je  přibližně  o  40  %  rychle jš í ne ž  u mo de lu α7 II. Re ž im zo braze ní lze  také
nas tavit na „High“ (vyso ký), co ž  zajis tí je mně jš í a přiro ze ně jš í de taily: maximálně
to tiž  využ ije  čte ní dat ze  snímače  s  24,2 e fe ktivními me gapixe ly.

Do t yko vý displej LCD pro  o kamžit é int uit ivní o vládání o st ření
Disple j LCD typu 3.0  s  922 tis íc i bo dy nabíz í o vládání po mo cí do tyko vé  o brazo vky a
jasné , č is té  zo braze ní s  je mnými de taily– i ve nku. Po mo cí funkce  zao s tře ní do tyke m
může te  o kamž itě  zao s třit v bo dě , je ho ž  se  na o brazo vce  do tkne te . Do tyko vý pane l vám
zase  umo žní pře táhno ut zao s třo vací ráme če k špičko u prs tu na disple j LCD bě he m
mo nito ro vání zábě ru v hle dáčku. Te nto  disple j LCD lze  naklo pit až  o  107°, a sklo pit až  o
41° – máte  te dy k dispo z ic i fle xibilní a praktické  drže ní fo to aparátu a mo nito ro vání
zábě ru. 

Vest avěný pět io sý st abilizát o r o brazu s rychlo st ní výho do u až 5,0 kro ko vé
clo ny
Te nto  uce le ný sys té m ko mpe nzuje  pě t typů chvě ní fo to aparátu, kte rá čas to  o brázky
ro zmazávají: chvě ní ro z te če  a vychýle ní při fo to grafo vání s  dlo uho u o hnisko vo u
vzdále no s tí, chvě ní v o se  X/Y při fo to grafo vání zblízka (vče tně  makro ), naklo pe ní při
záznamu fo to grafií v no ci a vide í. Efe ktivně  do sahuje  5,0x rychle jš ího  e xpo z ičního
času, takže  může  mo de l α7 III plně  využ ít výho dy své ho  vyso ce  kvalitního  zpraco vání
o brazu a výko nu o brazu ž ivé ho  náhle du. Mimo  to  funguje  také  s  o bje ktivy s
bajo ne te m A připo je nými bajo ne to vým adapté re m, s te jně  jako  s  o bje ktivy s
bajo ne te m E.

Odkaz s inf o rmacemi o  po lo ze pro st řednict vím připo jení Bluet o o t h®
Fo to aparát lze  spáro vat s  aplikací Imaging Edge  Mo bile  nains talo vano u v ko mpatibilním
mo bilním te le fo nu ne bo  table tu a z ískat data o  po lo ze , zazname nat je  na sníme k a
ko rigo vat nas tave ní data, času a po lo hy ve  fo to aparátu.

P lynulé pro po jení s po čít ačem přes po rt  USB 3.1 první generace
Po rt USB Type -C™ po dpo rujíc í rychlé  ro zhraní USB 3.1 první ge ne race  zajiš ťuje
vyso ko rychlo s tní dálko vý pře no s  ve lkých dato vých so ubo rů ve  fo rmátu RAW do
po čítače , takže  máte  mo žno s t rychle  zko ntro lo vat o brázky na po čítač i a be z
zdržo vání po kračo vat ve  fo to grafo vání. Nas tave ní pře no su po uze  so ubo rů ve  fo rmátu
JPEG do  po čítače  vám umo žňuje  zko ntro lo vat o brázky na po čítač i po  so uvis lé m
fo to grafo vání je š tě  rychle ji, pro to že  fo to aparát ne mus í o de s ílat data ve
ve lko o bje mo vé m fo rmátu RAW.

Delší výdrž bat erie umo žňuje do sáhno ut  delších a pro f esio nálnějších záznamů
Aby se  pro dlo už ila do ba, kdy může te  s  jis to to u snímat, má bate rie  NP-FZ100  přibližně
2,2krát vyšš í kapacitu ne ž  bate rie  NP-FW50 , kte rá umo žňuje  snímat přibližně  710
fo to grafií na je dno  plné  nabití a vo lite lný ve rtikální grip VG-C3EM po jme  dvě  bate rie . Po rty
USB Type -C™ a Multi/Micro  USB umo žňují napáje t fo to aparát po mo cí e xte rních mo bilních
bate rií, když  po tře buje te  nahrávat de lš í do bu. A co  je  je š tě  praktičtě jš í, může te  po už ít
přís luše ns tví, jako  je  dálko vý o vladač, připo jit je  pře s  po rt Multi/Micro  USB, zatímco
napáje ní pro bíhá pro s tře dnictvím po rtu USB Type -C™. Vo lite lná nabíje čka bate rií BC-QZ1
nabíz í rychle jš í nabíje ní v po ro vnání s  nabíje ním po mo cí USB.

Duální slo t y s ko mpat ibilit o u UHS- II
Te nto  fo to aparát nabíz í dva s lo ty na mé dia pro  kartu SD (ko mpatibilní s  UHS-II pro
rychle jš í zápis  dat) a kartu SD / Me mo ry S tick. Dvě  karty ve  s lo te ch lze  po už ít k
so učasné mu záznamu č i pře náše ní dat, se paraci dat ve  fo rmátu RAW o d dat ve
fo rmátu JPEG ne bo  snímků z  vide o záznamů a ko píro vání dat z  je dné  karty na druho u.
Kryt pamě ťo vé  karty je  uzamykate lný, aby se  ne mo hl ne chtě ně  o te vřít.

Vyso ké o do lno st  a f unkčno st  i v náro čných po dmínkách
Mo de l α7 III funguje  spo le hlivě  v náro čné m pro s tře dí. Tě lo  má ze s íle né  ho rním kryte m,
če lním kryte m a vnitřním ráme m z  le hké , vyso ce  o do lné  ho řč íko vé  s litiny. Po če t
upínacích š ro ubů o bje ktivu se  zvýš il na še s t a zajiš ťuje  tak vyšš í o do lno s t. Hlavní tlač ítka
a vo liče  jso u utě sně né . Ce lé  tě lo  je  utě sně no  tak, aby se  minimalizo valo  vniknutí prachu
a vlhko s ti do vnitř.

Spušt ění jedním do t ykem a sdílení jedním do t ykem
Spuš tě ní je dním do tyke m umo žňuje  pře tvo řit smartpho ne  ne bo  table t na hle dáče k č i
dálko vý o vladač. Sdíle ní je dním do tyke m pře ne se  fo to grafie  a vide a do  zaříze ní ke
sdíle ní na so ciálních s ítích. S tačí pře s  Wi-Fi® nains talo vat aplikaci Imaging Edge
Mo bile  do  zaříze ní se  sys té me m Andro id a te chno lo gií NFC. Po té  přiblíže ním pro po jte
to to  zaříze ní s  fo to aparáte m. Ne máte -li funkci NFC, spárujte  zaříze ní po mo cí kó du
ko mpatibility QR.

Funkce aplikace Imaging Edge™ Remo t e, Viewer a Edit
Vyle pše te  své  fo to grafie  díky po čítačo vým aplikacím Imaging Edge . Po mo cí funkce
„Re mo te “ může te  o vládat a s le do vat snímání ž ivě  na po čítačo vé  o brazo vce . Funkce
„Vie we r“ umo žňuje  rychle  pro hlíže t, ho dno tit a vybírat fo to grafie  z  o bje mných kniho ve n
snímků. A funkce  „Edit“ s lo už í k vyvo lávání dat ve  fo rmátu RAW do  vyso ce  kvalitních
fo to grafií. Získe jte  to  ne jle pš í ze  so ubo rů So ny RAW a mě jte  nad svými so ubo ry vě tš í
ko ntro lu.

Ko mpat ibilní s iMo vie a Final Cut  P ro  X
Te nto  pro dukt je  ko mpatibilní s  aplikace mi Final Cut Pro  X a iMo vie .

Capt ure One (f o r So ny)
Capture  One  Expre ss  (fo r So ny) je  be zplatný a o ce ně ný so ftware  pro  úpravu o brázků,
kte rý nabíz í špičko vo u kvalitu o brazu při vyvo lávání z  fo rmátu RAW, snadno u správu
o brazo vých so ubo rů a skvě lé  nás tro je  pro  e ditac i. Place ná ve rze  so ftwaru Capture  One
Pro  (fo r So ny) nabíz í více  nás tro jů pro  e ditac i a funkci pro po je né ho  fo to grafo vání.

Optional Accessories



SEL70200G
Výkonný a přesný
zoom pro
fotoaparáty s
bajonetem E

SEL55F18Z
Světelný
plnoformátový
objektiv s pevnou
ohniskovou
vzdáleností pro
fotoaparáty s
bajonetem E

SEL2470Z
Výkonný 35mm
plnoformátový
objektiv pro
fotoaparáty s
bajonetem E

SEL85F18
Dokonalá ostrost a
efekt bokeh pro
portrétování

SEL1635GM
Prozkoumejte svět v
širokoúhlém detailu

SEL24105G
Kompaktní a lehký
komplexní zoom

BC-QZ1
Rychle nabíjí baterie
NP-FZ100

VG-C3EM
Pevný úchop i při
držení na výšku

GP-X1EM
Umožňuje stabilní
držení fotoaparátu.

NPA-MQZ1K
Multifunkční adaptér
baterií pro baterie
řady NP-FZ100 Z

NP-FZ100
Baterie řady Z

HVL-F45RM
Vysoce výkonný
blesk se směrným
číslem GN45 a
integrovaným
bezdrátovým
rádiovým ovládáním

FDA-EP18
Očnice se
zajišťovacím
mechanismem

PCK-LG1
Skleněná ochrana
displeje

ALC-B1EM
Chraňte tělo
fotoaparátu před
prachem a
znečištěním

CLM-FHD5
Úchvatný obraz ve
Full HD

SF-M128
Mimořádně vysoká
rychlost čtení až 277
MB/s pro
profesionální využití

SEL24F14GM
Úchvatné rozlišení a
clona F1,4 v
přenosném
objektivu s pevnou
ohniskovou
vzdáleností

SEL135F18GM
Teleobjektiv řady G
Master s pevnou
ohniskovou
vzdáleností a
světelností F1,8

SEL200600G
Prozkoumejte svět
se zoomem 200–
600 mm

SEL35F18F
Rychlý objektiv s
pevnou ohniskovou
vzdáleností

ECM-B1M
Nová technologie
dosahuje
variabilního
směrování,
směrového až
všesměrového, v
kompaktním
mikrofonu. Tento
vysoce výkonný
mikrofon typu
„shotgun“ přináší
výjimečnou kvalitu
přenosu zvuku s
fotoaparáty, které
podporují přímý
digitální vstup přes
univerzální patici.

XLR-K3M
Zabudované
digitální zvukové
rozhraní umožňuje
nahrávání zvuku o
vysoké kvalitě s
profesionálními
mikrofony. Tento
všestranný adaptér
XLR podporuje
širokou škálu
zařízení.

St ránka pro dukt u market ingo vých webo vých st ránek
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