
ILCE-6600M
Špičko vý fo to aparát α6600  typu APS -C s  bajo ne te m E
Špičkový fotoaparát α6600 typu APS-C s bajonetem E

Fotoaparát α6600 je vybaven velkým množstvím profesionálních funkcí, a přidává tak novou dimenzi
výkonu fotoaparátů typu APS-C. Vzhledem ke schopnostem automatického ostření, spolehlivé
integrované pětiosé optické stabilizaci obrazu a záznamu videí s vysokým rozlišením 4K HDR (HLG) se
jedná o fotoaparát, na který se můžete spolehnout, když chcete zachytit scénu zcela podle svých
představ.

Automatické ostření za 0,02 s, s ledování v reálném čase a automatické zaostření na oči v reálném čase
Videa 4K HDR (HLG) , špičková výdrž a konektor pro s luchátka
Pětiosá optická stabilizace obrazu v těle fotoaparátu

Technický popis
Po pis iko n

Rychlé  auto matické  o s tře ní za 0 ,02 s  po mo cí 425 bo dů
auto matické ho  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí

S le do vání v re álné m čase  a auto matické  zao s tře ní na
o či v re álné m čase  k de te kci a udrže ní zao s tře ní
po hybujíc ích se  o bje ktů

Pě tio sá o ptická s tabilizace  o brazu pro  napro s to
spo le hlivé  snímání

24,2MP snímač o brazu CMOS Exmo r™ fo rmátu APS -C
Záznam vide í s  vyso kým ro z liše ním 4K HDR (HLG) po mo cí

ro zmanitých funkcí pro  vide a

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 CMOS Exmo r® typu APS -C (23,5 x 15,6  mm)
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 100–32000  (ro zsah c itlivo s ti ISO lze  ro z
š ířit nas tave ním ho dno t až  o d ISO 50  do  ISO 102400), A
UTO (ISO 100–6400 , vo lite lný do lní a ho rní limit); vide a: 
e kvivale nt ISO 100 -32000 , auto matický re ž im (ISO 100–
6400 , vo lite lný do lní a ho rní limit)
Výdrž bat erie (f o t o graf ie)  
Přibl. 720  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 810  snímků (s  mo
nito re m LCD) (po dle  s tandardu CIPA)
T yp hledáčku 
Ele ktro nický hle dáče k (bare vný) 1,0  cm (typ 0 ,39 )
T yp mo nit o ru 
7,5cm (typ 3,0 ) š iro ko úhlý TFT

Obsah balení
SEL18135
Kryt na o bje ktiv
Krytka o bje ktivu
Zadní krytka o bje ktivu
Napáje cí kabe l
Do bíje c í bate rie : NP-FZ100
Napáje cí adapté r: 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  25,0  me gapixe lu
T yp snímače Snímač CMOS Exmo r® typu APS -C (23,5 x 15,6  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]

L: 6000  x 4000  (24 MP), M: 4240  x 2832 (12 MP), S :
3008 x 2000  (6 ,0  MP)

Veliko st  snímku (pixely),
[16:9]

L: 6000  x 3376  (20  MP), M: 4240  x 2400  (10  MP), S :
3008 x 1688 (5,1 MP)

VELIKOST  SNÍMKU (P IXELY),
[1:1] 

L: 4000  x 4000  (16  MP), M: 2832 x 2832 (8,0  MP), S :
2000  x 2000  (4,0  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 –

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  barvy, 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, 100  MP), 3840  x
2160  (25p, 60  MP), XAVC S  HD: 1920  x 1080  (100p,
100  MP), 1920  x 1080  (100p, 60  MP), 1920  x 1080
(50p, 50  MP), 1920  x 1080  (25p, 50  MP), 1920  x
1080  (50p, 25 MP), 1920  x 1080  (25p, 16  MP),
AVCHD: 1920  x 1080  (50 i, 24 MP, FX), 1920  x 1080
(50 i, 17 MP, 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: 1920  x 1080  (60p, 30p, 24p), re ž im
PAL: 1920  x 1080  (50p, 25p)

Funkce video záznamu Zo braze ní úro vně  zvuku, Úro ve ň záznamu zvuku,
Pře pínač PAL/NTSC, Záznam pro xy (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

Výst up HDMI 3840  x 2160  (30p), 3840  x 2160  (25p), 3840  x 2160
(24p), 1920  x 1080  (60p), 1920  x 1080  (60 i), 1920
x 1080  (50p), 1920  x 1080  (50 i), 1920  x 1080
(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 Pamě ťo vé  karty Me mo ry S tick PRO Duo , Me mo ry
Stick PRO-HG Duo , Me mo ry S tick Micro  (M2), SD,
SDHC (vyho vujíc í s tandardu UHS-I), SDXC
(vyho vujíc í s tandardu UHS-I), micro SD, micro SDHC
a micro SDXC

Slo t  pro  paměť o vo u kart u S lo t pro  více  pamě ťo vých kare t Me mo ry S tick
Duo ™ / SD

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

Auto matická / ISO 100  až  102400

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

ZÁMEK ZÁVĚRKY V
AUT OMAT ICKÉM REŽ IMU 

Ano  (Tlač. spo uš tě  do  po lo viny / So uvis lé  snímání /
Vypnuto )

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

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

Snímač zao st řo vání Snímač Exmo r CMOS
Bo d zao st řo vání 425 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 -2 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  (425 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)) / Zó no vé  / S tře do vé  /
Fle xibilní bo do vé  (S /M/L) / Ro zš íře né  fle xibilní
bo do vé  / S le do vání (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 -S tart (po uze  s
připo je ným adapté re m LA-EA2 ne bo  LA-EA4
(pro dává se  samo s tatně )), S le do vání o bje ktu,
Auto matické  zao s tře ní na o č i (fo to grafie ): Člo vě k
(Výbě r pravé ho /le vé ho  o ka) / Zvíře , Auto matické
zao s tře ní na o č i (vide o ): Člo vě k (Výbě r
pravé ho /le vé ho  o ka), Mikro úprava auto matické ho
o s tře ní (pro dává se  samo s tatně , s  adapté re m LA-
EA2 ne bo  LA-EA4), Pre diktivní o vládání, Záme k
zao s tře ní, Pře pínání svis lé /vo do ro vné  o blas ti
auto matické ho  o s tře ní, Re gis trace  o blas ti
auto matické ho  o s tře ní, Cirkulace  bo du zao s tře ní

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 až  3,0  m (s  o bje ktive m E PZ 16–50  mm F

3,5–5,6  OSS)
T yp o st ření s adapt érem LA-
EA3 (pro dává se samo st at ně)

fázo vá de te kce

Expo zice
T yp měření 1200zó no vé  matico vé  mě ře ní
Snímač měření Snímač Exmo r CMOS
Cit livo st  měření EV –2 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 a
1/2 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 . K
dispo z ic i s  tlač ítke m uzamče ní AE.
(zapnuto /vypnuto /auto matický)

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 100–32000  (ro zsah c itlivo s ti ISO
lze  ro zš ířit nas tave ním ho dno t až  o d ISO 50  do
ISO 102400), AUTO (ISO 100–6400 , vo lite lný do lní
a ho rní limit); vide a: e kvivale nt ISO 100 -32000 ,
auto matický re ž im (ISO 100–6400 , vo lite lný do lní
a ho rní limit)

Vo lba scény Po rtré t, Spo rto vní akce , Makro , Krajina, Západ
s lunce , No ční s cé na, Fo to grafo vání z  ruky za še ra,
No ční po rtré t, Ochrana pře d ro zmazáním po hybe m

Hledáček
T yp hledáčku Ele ktro nický hle dáče k (bare vný) 1,0  cm (typ 0 ,39 )
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  1,07x (e kvivale nt fo to aparátu na 35mm

film: Přibližně  0 ,70x) 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, 21,4 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

Re ž im NTSC: S tand. 60  sn./s  / Vys . 120  sn./s , re ž im
PAL: S tand. 50  sn./s , Vys . 100  sn./s

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 7,5cm (typ 3,0 ) š iro ko úhlý 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 přibl. 180°, do lů přibl. 74°
Displej s úpravo u snímku v
reálném čase (LCD)

Zap./vyp.

Quick Navi Ano
Zvět šení zao st ření Ano  Zvě tše ní zao s tře ní (5,9x, 11,7x)
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:
če rve ná/ž lutá/mo drá/bílá)

Jiné Funkce  White Magic, Mřížka (Mřížka pro  pravidlo
tře tin / Čtve rco vá mřížka / Obdé lníko vá +
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

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 ): M: Přibl. 1,4x, S :
přibl. 2x, digitální zo o m (fo to grafie ): L: Přibl. 4x; M:
Přibl. 5,7x, S : přibl. 8x, digitální zo o m (vide o ): Přibl.
4x

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

Samo spo ušť  pro  aut o po rt rét Ano
Jiné Časo sbě rný záznam (inte rval 1 až  60  s , 1 až  9999

snímků, blo ko vání AE / s le do vání AE (Vyso ké  /
S tře dní / Nízké )), Ovládání závě rky do tyke m,
Zao s tře ní do tyke m: Ano  (Zao s tře ní do tyke m /
Do tyko vý pane l / S le do vání do tyke m), Minimální
rychlo s t závě rky pro  auto maticko u c itlivo s t ISO,
Mo nito ro vání jasu, Info rmace  o  auto rských
práve ch, Nas tave ní názvu so ubo ru, Nápo vě da,
Nas tave ní o blas ti, re ž im Sho p Fro nt, Otáče ní
kro užke m zo o mu

Závěrka St abilizace o brazu



T yp Ele ktro nicky říze ná, plo chá, s  ve rtikálním
po hybe m š tě rbiny

Rychlo st  závěrky Fo to grafie : 1/4000  až  30  s , re ž im Bulb; vide a:
1/4000  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

1/160  s

Elekt ro nická závěrka přední
clo ny

Ano  (ZAP./VYP.)

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

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 ků (na základě  s tandardu CIPA. Po uze
o tře sy ro z te če /vychýle ní. S  upe vně ným
o bje ktive m So nnar T* FE 55 mm F1,8 ZA. Dlo uhá
e xpo z ice  NR vypnuta.)

Ovládání blesku
T yp –
Příručka č. –
Do sah záblesku –
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 vé  o vládání, Vyso ko rychlo s tní
synchro nizace

Do ba přenast avení blesku –
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+: 11 sn./s , Vyso ká:
8 sn./s , S tře dní: 6  sn./s , Nízká: 3 sn./s

Po čet  zaznamenat elných
snímků (přibl.)

JPEG Extra fine  L: 99  snímků, JPEG Fine  L: 115
snímků, JPEG S tandard L: 116  snímků, RAW: 46
snímků, RAW a JPG: 44 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,
samo spo uš ť vypnuta (vypnuto  / 2s  zpo ždě ní / 5s
zpo ždě ní / 10s  zpo ždě ní)

Funkce P ixel Shif t  Mult i
Sho o t ing

–

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

nich), Y RGB his to gram a upo zo rně ní na
pře svíce ná a po dsvíce ná mís ta, náhle d 12/30
snímků, re ž im zvě tše né ho  disple je  (L: 16 ,7x, M:
11,8x, S : 8,3x), Auto matické  pře hrávání (10 /5/2 s ,
Vypnuto ), Orie ntace  snímku (vo lite lně  Auto maticky
/ Manuálně  / Vypnuto ), Pre ze ntace , Výbě r s lo žky
(Datum / Fo to grafie  / AVCHD / XAVC S  HD / XAVC S
4K), Vpře d/Vzad (vide o ), Ods tranit, Ochrana,
Ho dno ce ní, Zo braz it jako  skupinu

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

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)

Ano  (ko mpatibilní se  s ítě mi Wi-Fi®, IEEE
802.11b/g/n (pásmo  2,4 GHz)), zo braze ní na
smartpho nu, dálko vé  o vládání po mo cí
smartpho nu, o de s lání do  po čítače , zo braze ní na
te le vizo ru

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
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 –
Dálko vé o vládání
(bezdrát o vé)

Ano  (Infrače rve ný dálko vý o vladač / Dálko vý
o vladač Blue to o th®)

Ko nekt o r pro  sluchát ka Ano
Ko nekt o r pro  vert ikální grip –
Dálko vý o vladač PC Ano

Audio
Mikro f o n Ve s tavě ný, s te re o fo nní
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),
Mo je  nabídka, nas tave ní pro  Můj o vladač,
Re gis trace  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. 720  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 810  snímků

(s  mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu CIPA)
Výdrž bat erie (video ,
skut ečná do ba záznamu)

Přibl. 140  min (s  hle dáčke m) / přibl. 150  min (s
mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu CIPA)

Výdrž bat erie (video , so uvislý
záznam)

Přibl. 250  min (s  hle dáčke m) / přibl. 250  min (s
mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu CIPA)

Nabit í int erní bat erie Ano
Ext erní napájení –
Spo t řeba energie při po užit í
hledáčku

Fo to grafie : přibl. 2,7 W (s  nasaze ným o bje ktive m E
18-135mm F3.5-5.6  OSS), vide a: přibl. 3,9  W (s
nasaze ným o bje ktive m E 18-135mm F3.5-5.6  OSS)

Spo t řeba energie při po užit í
LCD displeje

Fo to grafie : přibl. 2,4 W (s  nasaze ným o bje ktive m E
18-135mm F3.5-5.6  OSS), vide a: přibl. 3,9  W (s
nasaze ným o bje ktive m E 18-135mm F3.5-5.6  OSS)

Zdro j USB Ano

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. 503 g, přibl. 1 lb 1,8 o z

Ro změry (Š x V x H) Přibl. 120 ,0  x 66 ,9  x 69 ,3 mm, přibl. 120 ,0  x 66 ,9  x
59 ,0  mm (o d gripu k mo nito ru) / přibl. 4 3/4 x 2 3/4
x 2 3/4 palce , přibl. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 3/8 palce  (o d
gripu k mo nito ru)

Charakteristika
Bezko nkurenční výko n aut o mat ického  o st ření, kt erý je klíčem k nádherným
snímkům
Po mo cí rychlé ho  a pře sné ho  auto matické ho  o s tře ní a ko mbinace  ino vativních
te chno lo gií o d spo le čno s ti So ny zachytíte  po míjivé  o kamž iky s  úchvatnými de taily.
Vše ch 425 bo dů auto matické ho  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí umo žňuje  ve  spo lupráci s
auto matickým o s tře ním s  de te kcí ko ntras tu do saho vat po zo ruho dně  krátké  do by
zao s tře ní 0 ,02 s , zatímco  te chno lo gie  s le do vání využ ívajíc í hus tě  ro zmís tě né  bo dy
auto matické ho  o s tře ní do káže  s le do vat i chao ticky se  po hybujíc í o bje kty. [1] Po krytí
auto matické  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí (425 bo dů) [2] Po krytí auto matické  o s tře ní s
de te kcí ko ntras tu (425 bo dů)

Sledo vání v reálném čase do káže udržet  zao st ření sledo vaných o bjekt ů
Funkce  s le do vání po hybu po skyto vaná fo to aparáte m po už ívá při s le do vání rychle  se
po hybujíc ích o bje ktů vyle pše ný algo ritmus  ro zpo znávání o bje ktů (zalo že ný na umě lé
inte lige nci), kte rý k ro zpo znávání o bje ktů a udržo vání zao s tře ní na o bje kty využ ívá
info rmace  o  barvách, s truktuře  (jasu), vzdále no s ti (hlo ubce ) a o bliče ji/o č ích. (1)
Obliče j [AI] (2) Oko  [AI] (3) Barva (4) S truktura (5) Vzdále no s t (6 ) Algo ritmus
ro zpo znávání o bje ktů

Zdo ko nalené aut o mat ické zao st ření na o či v reálném čase jako  po dpo ra
po řizo vání po rt rét ů

Aut o mat ické zao st ření na o či zvířat  v reálném čase



Auto matické  zao s tře ní na o č i v re álné m čase  de te kuje  o č i fo to grafo vané ho  o bje ktu a
auto maticky na ně  zao s třuje  při s tisknutí tlač ítka spo uš tě  závě rky do  po lo viny, přiče mž
může te  do ko nce  upře dno s tnit le vé  ne bo  pravé  o ko  o bje ktu. Když  je  nas tave n re ž im AF-
C, udržuje  s tabilní zao s tře ní i v případě , že  je  o bliče j čás te čně  skrytý ne bo  se  nacház í v
pro tisvě tle  č i je  fo to grafo vaný o bje kt o to če n smě re m do lů. 

Te chno lo gie  po už ívaná auto matickým o s tře ním na o či v re álné m čase  byla
přizpůso be na tak, aby po dpo ro vala jak zvířata, tak lidi. Po  aktivaci zajiš ťuje  rychlo u
auto maticko u de te kci a s le do vání o č í zvíře te  s  pře sným zao s tře ním, kte ré ho  by bylo
jinak o btížné  do sáhno ut, a tím umo žňuje  z ískat skvě lé  po rtré ty do mácích maz líčků a
snímky divo ké  zvě ře .

Vyso ko rychlo st ní so uvislé f o t o graf o vání se sledo váním AF/AE
Zachyťte  ce lo u akci po mo cí so uvis lé ho  fo to grafo vání rychlo s tí až  11 sn./s . Do ko nce  i při
po už ití re ž imu tiché  závě rky ne bo  re ž imu ž ivé ho  náhle du je  mo žné  do saho vat rychlo s ti
až  8 sn./s . Do š lo  k minimalizaci pro dle vy disple je  a v každé  se kve nci lze  po řídit až  116
snímků ve  fo rmátu JPEG (S tandard) s  mo žno s tí skupino vé ho  zo braze ní v re ž imu
pře hrávání.

Přesné aut o mat ické o st ření za zho ršených svět elných po dmínek
Zdo ko nale ný algo ritmus  auto matické ho  o s tře ní fo to aparátu zajiš ťuje  vyso ce  pře sné
auto matické  o s tře ní i při nas tave ní pro  tmavá pro s tře dí. Vyso ká c itlivo s t
auto matické ho  o s tře ní je  záruko u spo le hlivé ho  auto matické ho  o s tře ní AF-S  v ce lé m
ro zsahu až  do  –2 EV. 

Zvět šení zao st ření pro  jemnější úpravu zao st ření v režimech manuálního  i
aut o mat ického  o st ření
V případě  po tře by mimo řádně  pře sné ho  o s tře ní, jako  například při po řizo vání
makro zábě rů, je  mo žné  zo braz it zvě tše ný náhle d o be cné  o blas ti, na kte ro u chce te
zao s třit, a po té  je mně  do ladit pře sný bo d o s tře ní po mo cí do tyko vé  o brazo vky ne bo
vo liče  bo du o s tře ní.

Snadné manuální o st ření po mo cí f unkce pro  zřet elné zvýraznění
zao st řených hran
Funkce  pe aking fo to aparátu pro  zvýrazně ní hran po skytuje  při po už ití manuálního
o s tře ní mo žno s t zvýrazně ní ne jvíce  zao s tře né  čás ti ce lé  o blas ti snímku. K
do savadním barvám (če rve né , ž luté  a bílé ) pro  zvýrazně ní zao s tře ných hran nyní
přibyla mo drá barva. Tyto  barvy z le pšují vidite lno s t zao s tře ných o blas tí, když
pro vádíte  je mné  zao s tře ní vyžado vané  při po řizo vání makro zábě rů ne bo  po rtré tů.

Int egro vaná pět io sá o pt ická st abilizace o brazu
Me chanizmus  inte gro vané  pě tio sé  o ptické  s tabilizace  o brazu po už ívaný v naš ich
uznávaných fo to aparáte ch typu Full-Frame  byl uprave n pro  po už ití ve  funkci s tabilizační
je dno tky pro  snímač fo rmátu APS -C to ho to  mo de lu. Te nto  sys té m ko mpe nzuje  chvě ní
fo to aparátu po dé l pě ti různých o s , kte rými jso u o sy sklo nu, vychýle ní, vo do ro vná, svis lá
a ro tační (o táče ní ko le m svis lé  o sy), aby zajis til po řizo vání s tabilně jš ích fo to grafií a vide í
při snímání z  ruky. Vyso ce  pře sný gyro sko pický snímač po skytuje  e fe kt s tabilizace
o brazu, kte rý je  e kvivale ntní zvýše ní rychlo s ti závě rky o  5 kro ků . Funkce  vám umo žní
přiblíž it vzdále né  o bje kty, fo to grafo vat de tailní zábě ry zblízka, zachytit no ční s cé ny atd.,
a to  vše  s  minimálním ro zmazáním v důs le dku chvě ní fo to aparátu. 

Ino vat ivní syst ém zpraco vání o brazu
Snímač fo to aparátu CMOS Exmo r™ fo rmátu APS -C s  ro z liše ním 24,2 me gapixe lu nabíz í
š iro ký ro zsah c itlivo s ti a mimo řádně  nízký šum. Ve  spo je ní s  o brazo vým pro ce so re m
BIONZ X™ ne jno vě jš í ge ne race  vytváří nádhe rné  snímky s  vyso kým ro z liše ním,
úžasno u z ře te lno s tí o brazu a re pro dukcí te xtur.

Mimo řádná kvalit a o brazu, nízký šum a širo ký ro zsah cit livo st i ISO
Standardní ro zsah c itlivo s ti ISO byl ro zš íře n na ISO 100–32000  (s  mo žno s tí dalš ího
ro zš íře ní na ISO 50–102400  pro  fo to grafie ). Vyle pše né  algo ritmy zpraco vání o brazu,
te chno lo gie  re pro dukce  de tailů a re dukce  šumu s  ro zdě le ním na o blas ti umo žňují
do saho vat re alis tičtě jš ích te xtur, le pš ích de tailů v o blas te ch s tínů a vě rně jš ích bare v,
vče tně  tó nů lidské  ple ti a přiro ze ných bare v ro s tlin.

14bit o vý výst up RAW s bo hat ými t ó no vými o dst íny
Vyso ce  výko nná te chno lo gie  LS I a o brazo vý pro ce so r BIONZ X po skytují s kute čné
14bito vé  snímky RAW. K zacho vání co  ne jplynule jš í a ne jpřiro ze ně jš í gradace  tó nů
pro bíhá ve ške ré  zpraco vání v 16bito vé m fo rmátu. Tím se  zabraní zavádě ní chyb
způso be ných ro zklade m ne bo  zpraco váním do  výs tupu finálních 14bito vých snímků
RAW. [1] Snímač o brazu [2] Ne jmo de rně jš í vyso ko rychlo s tní vs tupní o bvo dy s
te chno lo gií LS I [a] 16bito vé  zpraco vání o brazu

Záznam videí v ro zlišení 4K ve f o rmát u XAVC S s vyso ko u přeno so vo u rychlo st í
Záznam vide í v ro z liše ní 4K a fo rmátu Supe r 35 mm při čte ní plné ho  po čtu pixe lů be z
te chno lo gie  pixe l binning umo žňuje  pře vzo rko vání s  přibližně  2,4x více  info rmace mi
snímku, ne ž  vyžaduje  ro z liše ní 4K (QFHD: 3840  x 2160). Sníže ním ro z liše ní z  e kvivale ntu
ro z liše ní 6K z ískají po říze ná vide a je š tě  vě tš í re alismus  a hlo ubku. Vide o  ko de k XAVC S
pro  vyso ko u pře no so vo u rychlo s t (až  100  Mb/s  pro  ro z liše ní 4K 30p/24p) zajiš ťuje  o braz
v pro fe s io nální kvalitě  a fo rmátu o ptimalizo vané m pro  už ivate le .

Přesné sledo vání s aut o mat ickým o st řením, kt eré využívá aut o mat ické
zao st ření na o či v reálném čase, pro  lepší videa
Sys té m rychlé ho  hybridního  auto matické ho  o s tře ní nabíz í vyso ko u rychlo s t, pře sno s t
a výko n s le do vání pro  náro čné  po žadavky auto matické ho  zao s třo vání při tvo rbě  filmů
v ro z liše ní 4K. Citlivo s t s le do vání auto matické ho  o s tře ní lze  po dle  po vahy scé ny
upravit na prio ritu s tability zao s tře ní ne bo  rychlé  pře o s třo vání. Po mo cí funkce  To uch
Tracking (Do tyko vé  s le do vání) lze  je dno duše  inic io vat s le do vání po hybujíc ích se
o bje ktů do tyke m na disple ji LCD. Auto matické  zao s tře ní na o č i v re álné m čase  je  nyní
do s tupné  i pro  vide a.

Snímání s pro f ilem S-Gamut /S-Lo g
Snímání s  pro file m S -Lo g přináš í fle xibilitu pro  po řizo vání půso bivě jš ích vide í díky
do ko nalé  gradaci bare v bě he m po s tpro dukce . Křivky gamma pro filů S -Lo g3 a S -Lo g2 se
vyznačují š iro kým dynamickým ro zsahe m (vě tš ím až  o  1300  %  ne ž  u bare vné ho  pro s to ru
Re c. 709), kte rý po máhá minimalizo vat pře e xpo no vané  o blas ti s  vyso kým jase m a o blas ti
s  ne pro kre s le nými s tíny. Nas tave ní funkce  gamma pro filu S -Lo g3 také  nabíz í půso bivý
dynamický ro zsah 14 kro ků.

Mo žno st i kreat ivního  vyt váření videí
Fo to aparát umo žňuje  pro vádě t inte rvalo vé  snímání s  nas tavite lným inte rvale m o d 1
do  60  se kund, kte ré  lze  po už ít k vytvo ře ní časo sbě rné ho  vide a v po čítač i. Je dno tlivé
snímky s i také  může te  pro hlé dno ut po mo cí je dno duché  funkce  náhle du s  pro mě nno u
rychlo s tí přímo  na fo to aparátu. Fo to aparát také  do káže  zazname návat vide a se
zpo male ným po hybe m (až  5x) ne bo  se  z rychle ným po hybe m (až  60x), kte rá
ne vyžadují nás le dné  zpraco vání. Napro ti to mu vyso ko rychlo s tní záznam v ro z liše ní
Full HD rychlo s tí až  120  sn./s  umo žňuje  vytváře t vyso ce  kvalitní vide a se  zpo male ným
po hybe m bě he m po s tpro dukce .

Vst up pro  ext erní mikro f o n, zvuko vý vst up a ko nekt o r pro  sluchát ka
K fo to aparátu lze  připo jit e xte rní mikro fo ny, buď pře s  ko ne kto r pro  mikro fo n, ne bo  pře s
linko vý vs tup s  využ itím ko ne kto rů XLR, kte ré  po skytuje  samo s tatně  do s tupná sada
adapté ru XLR. Je  tak mo žné  po už ít různé  špičko vé  mikro fo ny pro  po řizo vání zvuku v
pro fe s io nální kvalitě . Kro mě  to ho  je  k dispo z ic i ko ne kto r pro  s luchátka, takže  může te
s le do vat zvuk vide í bě he m po řizo vání záznamu.

So f ist iko vané f unkce usnadňují t vo rbu f ilmů
Fo to aparát α6600  je  díky č is té mu výs tupu HDMI, o vládání záznamu, časo vé mu kó du
(TC/UB), mě nite lným snímko vým fre kve ncím a záznamu pro xy připrave n pro
pro fe s io nální praco vní po s tupy po řizo vání vide í. Kro mě  to ho  je  vybave n řado u funkcí
na zvýše ní pře sno s ti záznamu vide í, jako  jso u zo braze ní pře kryvných znače k ne bo
mříže k, výs le dků mě ře ní e xpo z ice  fo rmo u pruho vané ho  vzo ru ne bo  ho dno t c itlivo s ti
ISO při snímání s  auto matickým nas tave ním c itlivo s ti ISO.

Bat erie Z  s vyso ko u kapacit o u pro  dlo uho do bé snímání
Fo to aparát α6600  po už ívá k zajiš tě ní de lš ích do b snímání vyso ko kapacitní bate rii NP-
FZ100 , kte rá byla dříve  uve de na na trh s  mno ha naš imi fo to aparáty typu Full-Frame ,
přiče mž  s i zacho vává té mě ř s te jné  ro změ ry při po hle du ze pře du jako  pře dcho z í mo de ly
řady 6000 . Ne je n že  se  vyznačuje  ce lko vo u kapacito u, kte rá je  přibližně  2,2krát vě tš í
ne ž  kapacita naš í s tandardní bate rie , ale  také  po máhá z le pš it e rgo no mii gripu. Vo lite lná
sada adapté ru pro  více  bate rií po jme  až  čtyři bate rie  NP-FZ100 , aby zajis tila
be zs taro s tný dlo uho do bý záznam vide í.

Pevná a o do lná ko nst rukce s ro bust ním o vládáním
Me chanizmus  závě rky fo to aparátu s  minimalizo vanými vibrace mi je  zko ns truo ván a
te s to ván tak, aby vydrže l přibližně  200  000  cyklů, zatímco  tě lo , ho rní kryt, pře dní kryt,
vnitřní rám a zadní kryt jso u vyro be ny z  le hké , ale  ve lmi pe vné  ho řč íko vé  s litiny.
Ne jdůle ž itě jš í tlač ítka a o vládací prvky jso u utě sně ny a ko mpo ne nty pláš tě  jso u
o patře ny vzáje mně  pro po je no u dvo uvrs tvo u s trukturo u, kte rá minimalizuje  pro nikání
prachu a vlhko s ti.

Vylepšený ergo no mický grip
Grip fo to aparátu α6600  lze  zás luho u zvě tše ní tlo uš ťky o  6 ,5 mm (v po ro vnání s
pře dcho z ím mo de le m) a plo chy o  15 %  snáze  ucho pit a drže t. Vyle pše ní do znaly také
ko ns trukční mate riál, kte rý půso bí pe vně jš ím do jme m, a uvo lňo vací tlač ítko , je ho ž  no vý
úhe l připe vně ní usnadňuje  o vládání.

Vlast ní f unkce pro  lepší o vladat elno st
V po ro vnání s  pře dcho z ím mo de le m je  fo to aparát vybave n dalš ím tlač ítke m s
nas tavite lno u funkcí (tlač ítko  C), takže  ce lke m o bsahuje  čtyři tako váto  tlač ítka. Nyní
lze  11 tlač ítkům (dříve  de se ti) přiřadit libo vo lno u z  91 funkcí pro  snímání ne bo
pře hrávání. Čas to  po už ívané  funkce  je  také  mo žné  přiřadit o vladači a o vládacímu
ko le čku po mo cí funkce  Můj o vladač. Funkce  My Me nu (Mo je  nabídka) umo žňuje
fle xibilní přiřaze ní až  30  po lo že k nabídky a o brazo vka vlas tních nas tave ní vám
po může  udrže t s i o  vše m pře hle d. Je diným s tisknutím tlač ítka na o brazo vce  nabídky
je  také  mo žné  zpřís tupnit už ite čné  po kyny pro  po lo žky nabídky.

Upředno st ňo vané zo brazení o blast i aut o mat ického  o st ření a o mezení pro
zo brazení cit livo st i ISO
No vá funkce  na o brazo vce  nas tave ní o blas tí auto matické ho  o s tře ní umo žňuje
zo brazo vat po uze  typy o blas tí o s tře ní, kte ré  čas to  po už íváte . Jiná no vá funkce  na
o brazo vce  nas tave ní c itlivo s ti ISO zo brazuje  po uze  čas to  po už ívané  ro zsahy c itlivo s ti
ISO. Tyto  funkce  umo žňují e fe ktivně ji upravo vat nas tave ní při fo to grafo vání. Lze  je  také
po už ívat po  přiřaze ní funkce  „Pře pno ut o blas t o s tře ní“ tlač ítku s  nas tavite lno u funkcí.

Lepší ko nt ro la nad nast avením vyvážení bílé
Při nas tave ní pře de m lze  nyní auto matické  vyváže ní bílé  kdyko li zablo ko vat a
o dblo ko vat k zajiš tě ní ko nz is te ntně jš ích bare vných o ds tínů při po už ití více
svě te lných zdro jů. Do š lo  ke  z je dno duše ní vlas tního  nas tave ní vyváže ní bílé  a nyní
může te  vybrat nas tave ní prio rity auto matické ho  vyváže ní bílé  při snímání po d
žáro vko vým o svě tle ním – buď te ple jš í po dání Atmo sphe re  Prio rity (Prio rita atmo s fé ry)
ne bo  White  Prio rity (Prio rita bílé ).

Snadnější ho dno cení s o chrano u pro t i vymazání
V re ž imu pře hrávání lze  přiřadit ho dno ce ní fo to grafiím ne bo  nas tavit je jich o chranu pro ti
o ds traně ní. Obě  tyto  funkce  je  mo žné  zpřís tupnit po mo cí pře de m přiřaze ných tlač íte k s
nas tavite lno u funkcí. 

Všest ranné f unkce blesku
Při fo to grafo vání s  ko mpatibilními be zdráto vými ble sky je  mo žné  ro zš ířit kre ativní
mo žno s ti pro  o svě tlo vání výbě re m synchro nizace  na druho u lame lu ne bo
synchro nizace  na první lame lu.�

Po měr st ran 1:1, kt erý je ideální pro  snímky určené pro  so ciální média
Kro mě  po mě rů s tran 3:2 a 16 :9  (š ířka k výšce ) může te  také  zvo lit po mě r s tran 1:1, kte rý
je  ide ální ke  sdíle ní snímků na platfo rmách so ciálních mé dií. Po říze né  snímky tak již
ne mus íte  pře d zve ře jně ním v so ciálních mé diích připravo vat manuálním o říznutím.

P lynulé zo brazení v hledáčku OLED
Hle dáče k XGA OLED Tru-Finde r™ s  vyso kým ko ntras te m a ro z liše ním po skytuje
vyso ko u vidite lno s t, je mné  de taily i v tmavých o blas te ch, pře sné  barvy a plynulý po hyb
s  mo žno s tí výbě ru snímko vé  fre kve nce  pro  zo braze ní 60  sn./s  ne bo  120  sn./s . Jak pro
hle dáče k, tak mo nito r LCD je  nyní k dispo z ic i nas tave ní kvality S tandard (S tandardní)
a High (Vyso ké ).  

Displej LCD výklo pný o  180 ° s všest rannými f unkcemi pro  o vládání do t ykem
Disple j LCD s  vyso kým ro z liše ním 921 tis íc  bo dů a úhlo příčko u o brazo vky 3,0  palce  lze
vyklo pit naho ru až  o  ce lých 180° a do lů o  74°, č ímž  usnadňuje  výbě r ko mpo z ice  pro
auto po rtré ty a vlo gy. Intuitivní do tyko vé  o vládání po skyto vané  disple je m LCD zahrnuje
do tyko vý pane l (pro  plynulé  po so uvání bo du zao s tře ní), zao s tře ní do tyke m (pro
nas tave ní bo du zao s tře ní), o vládání závě rky do tyke m (pro  uvo lně ní závě rky) a s le do vání
do tyke m (pro  aktivaci auto matické ho  o s tře ní v re álné m čase ).

Dálko vé spušt ění jedním do t ykem, sdílení jedním do t ykem, o dkaz na
inf o rmace o  po lo ze
Funkce  dálko vé ho  spuš tě ní je dním do tyke m pro mě ní mo bilní zaříze ní v hle dáče k a
dálko vý o vladač. Sdíle ní je dním do tyke m umo žňuje  pře náše t fo to grafie  a vide a do
zaříze ní pro  sdíle ní v so ciálních mé diích. Fo to aparát může  také  po už ívat info rmace  o
po lo ze  vaše ho  mo bilního  te le fo nu pře ne se né  po mo cí te chno lo gie  Blue to o th® k
přiřazo vání znače k se  ze mě pisnými údaji k vaš im snímkům. (Tyto  funkce  mo bilního
zaříze ní jso u do s tupné  pro s tře dnictvím mo bilní aplikace  Imaging Edge  o d spo le čno s ti
So ny.)

Po čít ačo vé aplikace Imaging Edge
Vyle pše te  své  fo to grafie  v po čítačo vých aplikacích 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 spravujte  e fe ktivně ji svo u tvo rbu.

Optional Accessories

SEL200600G
Prozkoumejte svět
se zoomem 200–
600 mm

SELP18105G
Plynulé a přesné
přibližování u
videozáznamů i
fotografií

SEL70200G
Výkonný a přesný
zoom pro
fotoaparáty s
bajonetem E

LA-EA3
Používejte všechny
své objektivy s
bajonetem A s
plnoformátovým
fotoaparátem s
bajonetem E.

LA-EA4
Rozšiřte své
možnosti
fotografování

BC-QZ1
Rychle nabíjí baterie
NP-FZ100

NP-FZ100
Baterie řady Z

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

FA-WRC1M
Bezdrátový dálkový
ovladač nabízí
rozmanité možnosti
osvětlení

FA-WRR1
Bezdrátový přijímač
pro ovladač FA-
WRC1M

HVL-F20M
Kompaktní blesk pro
scény s náročným
osvětlením

HVL-F32M
Všestranný blesk v
tenkém,
kompaktním
provedení

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

HVL-F60RM
Vysoký výkon GN60
a vysokorychlostní
blesk se systémem
Quick Shift Bounce



rádiovým ovládáním

HVL-LEIR1
Zachycujte zřetelné
videozáznamy v
úplné tmě

CLM-FHD5
Úchvatný obraz ve
Full HD

ECM-GZ1M
Cílený záznam
zvuku

ECM-XYST1M
Nahrávejte
stereofonní zvuk se
všemi detaily

XLR-K1M
Použijte ideální
mikrofon pro vaše
potřeby

XLR-K2M
Vylepšete každé
slovo pomocí sady
adaptéru a
mikrofonu XLR-K2M

RM-SPR1
Vždy ostré fotografie

RM-VPR1
Snadné ovládání
spouště závěrky,
záznamu videa a
zoomu fotoaparátu

RMT-DSLR2
Ovládejte svůj
fotoaparát
bezdrátově

GP-VPT1
Stabilní snímání s
přesným ovládáním

VCT-MP1
Získejte další
podporu
videokamery
Handycam® nebo
fotoaparátu

VCT-P300
Dopřejte svým
snímkům stabilitu s
pevnějším a lehčím
stativem

VCT-VPR1
Stabilní snímání se
snadným ovládáním

LCS-PSC7
Uložte fotoaparát,
objektiv a
příslušenství do
tohoto odolného
pouzdra

LCS-SC8
Měkké pouzdro na
přenášení pro
digitální zrcadlovky
a fotoaparáty SLT, s
místem pro další
objektivy

LCS-SL10
Stylové přepravní
pouzdro pro veškeré
potřebné
fotografické
vybavení

LCS-U11
Více způsobů, jak
nosit fotoaparát
nebo videokameru

LCS-U21
Noste svůj
fotoaparát nebo
videokameru a
celou svou sadu

STP-XH70
Popruh přes rameno
z pravé kůže

ADP-MAA
K fotoaparátu
připevníte více
příslušenství

ALC-B1EM
Chraňte tělo
fotoaparátu před
prachem a
znečištěním

VCT-55LH
Využijte všestranný
držák a přidejte k
fotoaparátu další
příslušenství

VMC-MM2
Kabel pro
synchronizaci dvou
fotoaparátů

VMC-MM1
Umožňuje snímání
na dálku a snímání z
více úhlů

LCS-EMC
Chraňte svůj
fotoaparát NEX,
objektiv a
příslušenství na
cestách

SEL18135
Lehký, kompaktní
objektiv s vysokým
zoomem

SEL70350G
Mimořádné detaily
od 70 do 350 mm

SEL1655G
Rychlý objektiv F2,8
APS-C se
standardním
zoomem

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