
ILCE-7RM4
Fo to aparát α7R IV Full-Frame  35 mm s  ro z liše ním 61,0  MP
Skvělé rozlišení obrazu, rychlost a zaostření

Vysoké rozlišení snímače CMOS díky obrazovému procesoru, minimálním vibracím a pětiosým
stabilizátorem obrazu. Snímání série rychlostí až 10 sn./s díky výkonu automatickému ostření. Funkce AF
na oči v reálném čase sleduje i oči zvířat. Automatické sledování objektu pomocí umělé inteligenci se
sledováním v reálném čase. Profesionální funkce a kompaktní tělo dodávají flexibilitu a svobodu.

61,0 MP 35mm snímač CMOS Exmor R™ Full-Frame a vysokorychlostní obrazový procesor
Fenomenální výkon AF a souvis lé fotografování rychlostí 10 sn./s
Pohodlí a spolehlivost pro náročné profesionály

Technický popis
Po pis iko n

61,0MP 35mm snímač CMOS Exmo r R Full-Frame  a
o brazo vý pro ce so r BIONZ X

Standardní ro zsah ISO 100–32000
Rychlé  hybridní auto matické  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí v

o hnisko vé  ro vině  s  567 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

Spo le hlivo s t a po ho dlná o bs luha po dpo rují pro fe s io nální
praco vní po s tupy

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 (35,7 x 23,8 mm)
Po čet  pixelů (ef ekt ivních)  
Přibližně  61,0  me gapixe lů
Cit livo st  ISO  (do po ručená cit livo st )  
Fo to grafie : ISO 100–32000  (ho dno ty ISO 50–102400  lze  
nas tavit jako  ro zš íře ný ro zsah ISO), AUTO (ISO 100–1280
0 , vo lite lný do lní a ho rní limit), vide a: e kvivale nt ISO 100 -
32000 , auto matický re ž im (ISO 100 -12800 , vo lite lný do l
ní a ho rní limit)
Výdrž bat erie (f o t o graf ie)  
Přibl. 530  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 670  snímků (s  m
o nito re m LCD) (po dle  s tandardu CIPA)
T yp hledáčku 
Ele ktro nický hle dáče k UXGA OLED (bare vný) typu 0 ,5 (1,3
cm)
T yp mo nit o ru 
7,5 cm (typ 3,0 ), typ TFT

Obsah balení
Napáje cí kabe l
Do bíje c í bate rie  NP-FZ100
Chránič  kabe lu
Nabíje čka bate rií BC-QZ1
Po pruh pře s  rame no
Víčko  tě la
Krytka patice  pro  přís luše ns tví
Držák o kuláru
Kabe l USB-C<sup>TM</sup>

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  61,0  me gapixe lů
Po čet  pixelů (celkem) Přibližně  62,5 me gapixe lu
T yp snímače Snímač 35mm Full-Frame  CMOS Exmo r R (35,7 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: 9504 x 6336  (60  MP), M:
6240  x 4160  (26  MP), S : 4752 x 3168 (15 MP), APS -
C L: 6240  x 4160  (26  MP), M: 4752 x 3168 (15 MP),
S : 3120  x 2080  (6 ,5 MP)

VELIKOST  (P IXELY), [4:3] Full-Frame , 35 mm, L: 8448 x 6336  (54 MP), M: 5552
x 4160  (23 MP), S : 4224 x 3168 (13 MP), APS -C L:
5552 x 4160  (23 MP), M: 4224 x 3168 (13 MP), S :
2768 x 2080  (5,8 MP)

Veliko st  snímku (pixely),
[16:9]

Full-Frame , 35 mm, L: 9504 x 5344 (51 MP), M: 6240
x 3512 (22 MP), S : 4752 x 2672 (13 MP), APS -C L:
6240  x 3512 (22 MP), M: 4752 x 2672 (13 MP), S :
3120  x 1752 (5,5 MP)

VELIKOST  SNÍMKU (P IXELY),
[1:1] 

Full-Frame , 35 mm, L: 6336  x 6336  (40  MP), M: 4160
x 4160  (17 MP), S : 3168 x 3168 (10  MP), APS -C L:
4160  x 4160  (17 MP), M: 3168 x 3168 (10  MP), S :
2080  x 2080  (4,3 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 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 (-5 až  +5 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))

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 7 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

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 (-5 až  +5 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), 1920  x 1080  (50p, 25M),
1920  x 1080  (25p, 16M), AVCHD: 1920  x 1080  (50 i,
24M, FX), 1920  x 1080  (50 i, 17M, FH)

Obno vo vací f rekvence
snímků

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

Veliko st  snímku (o bno vo vací
f rekvence)

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, funkce  záznamu 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  (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 Pamě ťo vé  karty 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: S lo t pro  pamě ťo vo u kartu
SD (o dpo vídá no rmě  UHS-I/II)

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

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 CMOS Exmo r R™
Bo d zao st řo vání Full-Frame , 35 mm: 567 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 : 325 bo dů (auto matické  fázo vé  o s tře ní), s
o bje ktive m APS -C: 247 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  (567 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  / 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 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 [Fo to grafie ] Člo vě k (Výbě r
pravé ho /le vé ho  o ka) / Zvíře , [Vide o ] Člo vě k (Výbě r
pravé ho /le vé ho  o ka), Mikro úprava AF (pro dává se
zvláš ť) s  o bje ktive m LA-EA2 ne bo  LA-EA4,
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, 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 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)

fázo vá de te kce

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 . 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))

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

Fo to grafie : ISO 100–32000  (ho dno ty ISO 50–
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), vide a: e kvivale nt ISO 100 -32000 ,
auto matický re ž im (ISO 100 -12800 , vo lite lný do lní
a ho rní limit)

Záznam s f unkcí pro t i
blikání.

Ano

Vo lba scény –

Hledáček
T yp hledáčku Ele ktro nický hle dáče k UXGA OLED (bare vný) typu

0 ,5 (1,3 cm)
Po čet  bo dů 5 760  000  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

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, D igitální vyro vnání, His to gram,
Hle dáče k, Vypnutý mo nito r

Obrazo vka LCD
T yp mo nit o ru 7,5 cm (typ 3,0 ), typ TFT
Po čet  bo dů 1 440  000  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, 11,9x, APS -C: 3,9x,

7,8x)
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 / Obd. + Čtve rco vá
mřížka / Vypnuto ), Znače ní filmů (S tře do vé  / Po mě 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 ): 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. 5,3x, S : přibl. 8x, Digitální
zo o m (vide o ): Full-Frame , 35 mm: přibližně  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
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 –
Jiné Časo sbě rný záznam, funkce  To uch Fo cus  pro

o s tře ní do tyke m: Ano  (To uch Fo cus  (Zao s tře ní
do tyke m) / To uch Pad (Do tyko vý pane l) / To uch



/ Be zpe čná zó na / Vo dic í mřížka)Obsah displeje Grafický disple j, zo braze ní vše ch info rmací,
prázdný disple j, digitální vyro vnání, his to gram

Tracking (Do tyko vé  s le do vání)), Auto matická
citlivo s t ISO min. rychlo s t závě rky, Mo nito ro vání
jasu, Info rmace  o  auto rských práve ch, Nas tave ní
názvu so ubo ru, Ulo že ní/impo rt nas tave ní, 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

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

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

Vide o záznamy: 1/8000  až  1/4 (v kro cích po  1/3), až
1/50  v auto matické m re ž imu (až  1/25 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 5,5 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: 68 snímků, JPEG Fine  L: 68
snímků, JPEG, RAW: 68 snímků, RAW a JPG: 68
snímků, RAW (ne ko mprimo vaný): 30  snímků, RAW
(ne ko mprimo vaný) a JPG: 30  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

Ano  (4/16 ) 

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: 23,8x, M: 15,6x, S : 11,9x),
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

NFC™ Ano  (Ko mpatibilní s  tage m typu 3 o d NFC Fo rum),
dálko vé  o vládání s  funkcí spuš tě ní 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 802.11a/b/g/n/ac
(pásmo  2,4 Ghz  / 5 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  (s  digitálním zvuko vým ro zhraním) 
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 Ano
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 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  3 sady / pamě ťo vá karta 4 sady),
My Me nu (Mo je  nabídka), Nas tave ní My Dial (Můj
o vladač), 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. 530  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 670

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

Přibl. 90  min (s  hle dáčke m) / přibl. 105 min (s
mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu CIPA)

Výdrž bat erie (video , so uvislý
záznam)

Přibližně  160  minut (s  hle dáčke m) / přibližně  170
minut (s  mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu 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. 3,7 W (s  o bje ktive m FE 28-70mm
F3.5-5.6  OSS), vide a: přibl. 6 ,2 W (s  o bje ktive m FE
28-70mm F3.5-5.6  OSS)

Spo t řeba energie při po užit í
LCD displeje

Fo to grafie : přibl. 2,9  W (s  o bje ktive m FE 28-70mm
F3.5-5.6  OSS), vide a: přibl. 5,8 W (s  o bje ktive m FE
28-70mm F3.5-5.6  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. 665 g

Ro změry (Š x V x H) Přibl. 128,9  mm x 96 ,4 mm x 77,5 mm, přibl. 128,9
mm x 96 ,4 mm x 67,3 mm (OD GRIPU K MONITORU) /
Přibl. 5 1/8 x 3 7/8 x 3 1/8 palce , přibl. 5 1/8 x 3 7/8 x
2 3/4 palce  (OD GRIPU K MONITORU)

Charakteristika
Maximální do sažit elné ro zlišení: 61 MP  s f ull- f rame snímačem CMOS
No vě  vyvinutý 35mm full-frame  snímač CMOS se  zpě tným o svě tle ním o d spo le čno s ti So ny
s  ro z liše ním 61,0  MP pro půjčuje  be zz rcadlo vé mu fo to aparátu α7R IV full-frame

Vylepšený o brazo vý pro ceso r umo žňuje získat  ze snímače CMOS co  nejvíce
Zname nito s t no vé ho  snímače  o brazu do plňuje  vyso ko rychlo s tní vyle pše ný o brazo vý
pro ce so r BIONZ X. Díky to mu bylo  mo žné  do sáhno ut vě rné  re pro dukce  de tailů a



mimo řádné  scho pno s ti, kte ré  se  o če kávají je n u klas ických fo to aparátů se  s tře dním
fo rmáte m. Díky be zz rcadlo vé  ko ns trukci a abse nci o tře su způso be né ho  me chanickým
zrcadle m je  mo žné  maximalizo vat ro z liše ní be z  ne gativního  vlivu na kvalitu o brazu.
Fo to aparát α7R IV vytváří o braz  ve  kvalitě  pře sahujíc í o če kávání klade ná na ko nve nční
full-frame  fo to aparáty, pře de vš ím na ty po hybujíc í se  v nízké m a s tře dním ro zsahu
citlivo s ti. Pate nto vaná te chno lo gie  So ny do sahuje  skvě lé ho  vyso ké ho  ro z liše ní a
záro ve ň zajiš ťuje  nízko u úro ve ň šumu a vyso ko u c itlivo s t.

výrazné ho  po tlače ní šumu. Šum, kte rý by se  mo hl o bje vo vat z  důvo du zvýše né ho
po čtu pixe lů, je  minimalizo ván u vyso ké  kvality o brazů, zvláš tě  u ro zsahu s tandardní
c itlivo s ti ISO až  po  ISO 32000 . Dynamický ro zsah až  přibližně  15 kro ků při nízké
citlivo s ti ISO (u fo to grafií) po skytuje  plynule jš í re pro dukci gradace  o d s tínů ke
zvýrazně ní. Re pro dukce  bare v u fo to grafií po říze ných mo de le m α7R IV, kte rá se
o svě dčila v ne jno vě jš í řadě  α, umo žňuje  zachytit barvu po ko žky na po rtré tu a ž ivé
barvy kvě tin, a do sáhno ut tak je jich přiro ze né ho  vykre s le ní.

Po dpo ruje maximální ro zlišení skvělých 61,0  MP
Extré mní výko n ve  vyso ké m 61me gapixe lo vé m ro z liše ní fo to aparátu α7R IV je
maximalizo ván jinými výho dami mo de lu α7R IV, například ve s tavě ným pě tio sým o ptickým
stabilizáto re m o brazu s  o ptimalizo vaným algo ritme m, takže  do sáhne  výho d až
5,5kro ko vé  závě rky. Dalš í úžasno u funkcí je  tichá e le ktro nická závě rka be z  vibrací.
Mo de l α7R IV je  navíc  tvo ře n vnitřní s trukturo u z  tlumic ího  mate riálu, kte rý abso rbuje  vliv
po hybu závě rky a minimalizuje  tak o tře sy závě rky. Mno ho  funkcí mo de lu α7R IV s lo už í k
zajiš tě ní o s trých a jasných snímků.

14bit o vý výst up RAW pro  přiro zené gradace
Fo to aparát α7R IV po dpo ruje  ko mprimo vaný i ne ko mprimo vaný 14bito vý výs tup RAW
pro  do saže ní plynule jš í a přiro ze ně jš í gradace , kte rá přispívá k vyšš í ce lko vé  kvalitě
o brazu. Výho dy jako  je š tě  vyšš í 16bito vé  zpraco vání o brazu, mo de rní te chno lo gie  LS I
a vyle pše ný o brazo vý pro ce so r BIONZ X umo žňují do saže ní 14bito vé ho  výs tupu RAW i
při snímání v tiché m re ž imu ne bo  v re ž imu so uvis lé ho  snímání. [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 [3] 16bito vé
zpraco vání o brazu

Hledáček OLED T ru-Finder v ro zlišení UXGA s 5,76 milio nu bo dů
Ele ktro nický hle dáče k s  ro z liše ním 5,76  milio nu bo dů, kte rým se  no vě  chlubí fo to aparát
α7R IV, po skytuje  vyso ko u pře sno s t, vyso ký jas  a vyso ko ko ntras tní vidite lno s t pro
vě rno u re pro dukci de tailů s  1,6krát vyšš ím ro z liše ním ne ž  u mo de lu α7R III. Re ž im
„vyso ké  kvality zo braze ní“ pracuje  s  e fe ktivním 61MP (přibl.) snímače m o brazu, a
po tlačuje  tak e fe kt mo iré  a zubaté  o kraje  pro  vyso ce  pře sné  a přiro ze né  o brazy v
hle dáčku; Rychlo s t 120 /100  sn./s  v re ž imu „vyso ké “ fre kve nce  snímků zo brazuje
plynule jš í po hyb, takže  je  je dno dušš í zachytit po hybujíc í se  o bje kt. Vrs tva fluo ru
usnadňuje  o ds traňo vání špíny ne bo  o tisků prs tu z  o bje ktivu a zajiš ťuje  le pš í vidite lno s t
za ne vlídné ho  po čas í a le pš í so us tře dě ní na fo to grafo vání. [1] Ultra-XGA OLED Tru-Finde r
[2] Quad-VGA OLED Tru-Finde r

Vývo j širo ko úhlého , rychlého  a st abilního  aut o mat ického  o st ření
Díky vě tš ímu po krytí a hus to tě  bo dů auto matické ho  o s tře ní a vyle pše né mu algo ritmu
pro  s le do vání po hybujíc ích se  o bje ktů se  ce lko vý výko n auto matické ho  zao s třo vání
vyvinul, aby po skyto val s tabilní, pře sné  s le do vání po hybu s lo ž itých pře dmě tů a změ ny
rychlo s ti. Sys té m rychlé ho  hybridního  auto matické ho  o s tře ní fo to aparátu α7R IV
ko mbinuje  vyso ko rychlo s tní, vyso ce  s le do vate lno u fázo vo u de te kci a vyso ce  pře sné
auto matické  o s tře ní s  de te kcí ko ntras tu – do ko nce  i při fo to grafo vání ve  s labě
o svě tle né m pro s tře dí jako  EV-3. 567 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 nabíz í š irš í po krytí plo chy
o brazu (99 ,7 %  na výšku a 74 %  na š ířku). Ze jmé na díky ne o byče jně  vyso ké mu
ro z liše ní snímače  CMOS po skytuje  te nto  po zo ruho dný sys té m auto matické ho  o s tře ní
rychlo u re akci jako  fo to aparát α7R III. Do ko nce  i při fo to grafo vání na spatně
o svě tle ných mís te ch a navzdo ry zpraco vávání ve lké ho  mno žs tví dat.

Výjimečně rychlé snímání série snímků 10  sn./s se sledo váním AF/AE
Navzdo ry vyso ké mu ro z liše ní 61 MP umo žňuje  důmys lný algo ritmus  e fe ktivní zpraco vání
so uvis lé ho  snímání rychlo s tí až  10  sn./s  se  s le do váním AF/AE po mo cí me chanické
závě rky. Je  mo žné  také  po řizo vat so uvis lé  snímky rychlo s tí až  8 sn./s  v re ž imu ž ivé ho
náhle du s  minimální pro dle vo u disple je  pro  zachyce ní po hybujíc ích se  o bje ktů. I po
o ře zání o brazu full-frame  na ve liko s t snímku APS -C, ne bo  po kud je  zvo le n re ž im snímání
APS -C, může te  s tále  z ískat o bráze k ve  vyso ké m ro z liše ní 26 ,2 MP. To  přináš í o bro vsko u
výho du pro  fo to grafy zvířat, kte ří se  spo lé hají na o ře zání snímků rychle  se  po hybujíc ích
zvířat ne bo  ptáků po  je ho  po říze ní.

Až 68 o brázků v režimu so uvislého  f o t o graf o vání
Pro fe s io nální fo to grafo vé  po tře bují do saho vat ko nz is te ntního  záznamu be z
pře ruše ní. D íky 1,5x vyšš í vyro vnávací pamě ti, rychlo s ti sys té mu a po dpo ře  UHS-II
může  fo to aparát α7R IV zachytit přibližně  až  68 snímků v re ž imu so uvis lé ho
fo to grafo vání rychlo s tí až  10  sn./s . D íky re ž imu snímání ve  fo rmátu APS -C je  mo žné
po řídit přibližně  třikrát více  fo to grafií ne ž  při re ž imu snímání full-frame . Při zápisu dat
je  mo žné  z ískat přís tup k nabídce  Fn / zo braze ní nabídky, nas tavo vat změ ny a
ko ntro lo vat pře hrávání. Bě he m pře hrávání se  na disple ji zo brazuje  o dpo če t po čtu
fo to grafií, kte ré  zbývá zapsat do  pamě ti.

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.

Dva slo t y na média, o ba po dpo rují kart y UHS- II
Fo to aparát α7R IV má dva s lo ty na karty SD, o ba s lo ty, SLOT 1 i SLOT 2, jso u nyní
ko mpatibilní s  kartami UHS-I a UHS-II pro  rychlý zápis  ve lké ho  o bje mu dat. 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. Ko ns trukce  zamykání zasunutím chrání kryt pamě ťo vých kare t
pře d ne úmys lným o te vře ním.

Pro f esio nálnější f o t o graf o vání
Fo to aparát α7R IV využ ívá s te jně  jako  mo de l α7R III vyso ko kapacitní bate rii NP-FZ100 .
Díky e ne rge ticky e fe ktivně jš ím o bvo dům má mo de l α7R IV s te jně  dlo uho u už itno u
ž ivo tno s t jako  mo de l α7R III, a to  i pře s  vyšš í ro z liše ní snímače  o brazu mo de lu α7R IV a
e le ktro nický hle dáče k. Vo lite lný ve rtikální grip (VG-C4EM) po jme  dvě  bate rie  a vo lite lná
sada multifunkčního  adapté ru bate rií (NPA-MQZ1K) po jme  až  čtyři bate rie , díky če muž
do sáhne te  je š tě  de lš ího  pro vo zu. Navíc  k to muto  vo lite lné mu přís luše ns tví umo žňují
po rty USB Type -C™ a Multi/Micro  USB napáje t fo to aparát po mo cí e xte rních mo bilních
bate rií, když  po tře buje te  nahrávat o  ně co  dé le .

Vylepšená f unkce aut o mat ického  zao st ření na o či v reálném čase (lidské
o ko ) zaručuje lepší po rt rét y
Auto matické  zao s tře ní na o č i v re álné m čase  funguje  spo le čně  s  te chno lo gií
s le do vání v re álné m čase  na základě  ne jno vě jš ích po kro ků vývo je  umě lé  inte lige nce ,
a do sahuje  tak vyso ké  e fe ktivity při po řizo vání po rtré tů. Te nto  po kro ko vý sys té m v
re álné m čase  ro zpo znává a zpraco vává data o  o bliče ji a o č ích a zůs tává zacíle ný na
o ko  o bje ktu s  ne vídano u pře sno s tí. Po kud je  zapnutá funkce  „Prio rita o bliče je /o č í při
AF“, auto matické  zao s tře ní na o č i (re ž im AF-C/AF-S /AF-A) může  být aktivo váno  ne je n
pro s tře dnictvím vlas tních přiřaze ných tlač íte k, ale  také  s tisknutím tlač ítka spo uš tě
uzávě rky do  po lo viny ne bo  tlač ítka AF-ON. Tato  funkce  vám nyní umo žňuje  zvo lit
ko nkré tní o ko  (le vé , ne bo  pravé ) pře de m ne bo  bě he m fo to grafo vání. Funkce
auto matické  zao s tře ní na o č i v re álné m čase  je  ve dle  po řizo vání fo to grafií
po dpo ro vána také  při po řizo vání snímků.

Aut o mat ické zao st ření na o či v reálném čase spo lehlivě sleduje divo ká i
do mácí zvířat a
Po kro čilé  ro zpo znávání pře dmě tů zalo že né  na umě lé  inte lige nci při auto matické m
zao s tře ní na o č i v re álné m čase  spo le čno s ti So ny o bsahuje  no vý algo ritmus , kte rý
po dpo ruje  s le do vání zvířat, a umo žňuje  tak rychlo u pře sno u auto maticko u de te kci a
s le do vání zvíře c ích o č í. Tato  no vá scho pno s t o hro mně  zvyšuje  vaše  šance  při po řizo vání
snímků zvířat v divo ké  příro dě , s te jně  jako  milo vaných do mácích maz líčků – te dy v
s ituacích, kdy pře sné  zao s tře ní do  te ď pře ds tavo valo  výzvu. Po dpo ra vše ch re ž imů
zao s tře ní AF-C, AF-S  i AF-A.

Sledo vání v reálném čase neust ále zao st řuje na sledo vané o bjekt y
Díky té to  te chno lo gii je  auto maticky udržo váno  pře sné  zao s tře ní po  ce lo u do bu
s tisknutí tlač ítka spo uš tě  do  po lo viny. Může te  zvo lit o bje kt po dle  své ho  zámě ru,
spo le hno ut se  na mo de l α7R IV a so us tře dit se  na ko mpo z ic i, zatímco  fo to aparát se
po s tará o  s le do vání o bje ktu. No vě  po už itý algo ritmus  s le do vání v re álné m čase
využ ívá ke  zpraco vání pro s to ro vých info rmací údaje  o  barvě , s truktuře  (jasu) a
vzdále no s ti o bje ktu (hlo ubce ), zatímco  te chno lo gie  umě lé  inte lige nce  ro zpo znává v
re álné m čase  tvář a o č i o bje ktu. Do s tupné  při fo to grafo vání i natáče ní.

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 α7R IV (pro s tře dnictvím bajo ne to vé ho  adapté ru LA-EA3). Sys té m
auto matické ho  o s tře ní s  fázo vo u de te kcí v o hnisko vé  ro vině  s  567 bo dy po skytuje
po krytí š iro ké  o blas ti, rychlo u o de zvu a vyso ce  výko nné  s le do vání, i když  je  připo je n
o bje ktiv s  bajo ne te m A.

Bezdrát o vá f unkce o vládání po čít ačem
Při po už ívání samo tné ho  mo de lu α7R IV může te  po už ívat no vě  po dpo ro vané
be zdráto vé  funkce  dálko vé ho  o vládání po čítače m pře s  Wi-Fi® (vo lite lná fre kve nce  2,4
GHz  / 5 GHz) k dálko vé mu o vládání nas tave ní fo to aparátu ne bo  o de s ílání snímků
zachyce ných do  fo to aparátu bě he m snímání. To to  be zdráto vé  nas tave ní umo žňuje
maximální vo lno s t při fo to grafo vání v inte rié re ch i e xte rié re ch. Mo de l α7R IV navíc
po skytuje  funkce  dálko vé ho  o vládání po čítače m pro s tře dnictvím připo je ní USB 3.2
Ge n 1 ko mpatibilního  s  po rte m USB Type -C™, kte ré  umo žňují pře no s  dat bě he m
fo to grafo vání se  so učasným připo je ním k po čítač i. Je  mo žné  do ko nce  be z  pro blé mů
pře náše t ve lké  o brázky RAW a ihne d je  ko ntro lo vat na po čítač i.

Všest ranná ko mpat ibilit a blesku
Fo to aparát α7R IV má synchro nizační ko ne kto r, takže  lze  připo jit ne přidě le né  ble sky a
kabe ly se  s tandardními synchro nizačními ko ne kto ry pro  prakticko u synchro nizaci se
s tudio vými ble sky atd. Zpo ždě ní e xpo z ice  při fo to grafo vání s  ble ske m je  minimalizo váno ,
co ž  zajiš ťuje  plynulé , c itlivé  fo to grafo vání s  ble ske m. So uvis lé  fo to grafo vání s  ble ske m
rychlo s tí až  10  sn./s  nabíz í po kro čilé  snímání. Aby byla ro zmanito s t je š tě  vyšš í, lze  při
fo to grafo vání s  be zdráto vým e xte rním ble ske m zvo lit po malo u synchro nizaci a
synchro nizaci zadní c lo ny.

Funkce P ixel Shif t  Mult i Sho o t ing no vě po dpo ruje ko mpo zici snímků z 16
zachycených snímků do  jedno ho
Funkce  Pixe l Shift Multi Sho o ting umo žňuje  jiný ro změ r ro z liše ní. Fo to aparát α7R IV k
již  do s tupné mu skládání snímků ze  4 nyní navíc  po dpo ruje  skládání snímků z  16
snímků. Tato  o bno ve ná funkce  po už ívajíc í vyle pše no u ko ntro lu s tabilizace  o brazu
4krát s třídavě  po so uvá snímač v kro cích po  půl pixe lu a v kro cích po  je dno m pixe lu,
aby zachytil 16  snímků s lo že ných do  je dno ho . Tyto  snímky jso u z  půvo dních dat o
ve liko s ti přibl. 963,2 milio nu pixe lů s lo že ny po čítače m do  je dno ho  vyso ce  pře sné ho
o brázku o  ve liko s ti přibl. 240 ,8 milio nu pixe lů (19 ,008 x 12,672), výs le dke m je  te dy
je de n o bráze k s  mimo řádně  půso bivým ro z liše ním. S tatické  snímky archite ktury a
umě ní jso u zachyce ny s  ž ivo tnými de taily, te xturo u, barvo u, nálado u, nas tave ním a 3D
re alisme m a re pro dukují bare vné  o ds tíny s  minimálním e fe kte m mo iré  a s  minime m
bare vných arte faktů. S te jně  tak s  de chbe ro ucí vě rno s tí a re álno u o brazo tvo rno s tí
re pro dukují atmo s fé ru a o ko lí.

Spo lehlivá o do lno st  a o do lno st  pro t i vlivům po časí za náro čných po dmínek
Fo to aparát α7R IV přináš í vyle pše no u o do lno s t tě la, tě ž í ze  své  nízké  hmo tno s ti a z
vyso ce  o do lné  ho řč íko vé  s litiny po už ité  na kryty a vnitřní rám, díky kte ré  je  fo to aparát
pe vný a le hký. V re akci na názo r pro fe s io nálů byly kryt bate rie , kryt te rminálu a vše chny
spo je  šas i lé pe  utě sně ny. Pant krytu pro s to ru pro  mé dia byl dále  nahraze n vysuno vacím
me chanisme m s  dvo jitým tě sně ním, č ímž  je  zaruče na le pš í o do lno s t pro ti vlhko s ti. Byly
zno vu pro zko umány ce s ty, kte rými se  do  fo to aparátu může  do s tat vlhko s t a prach, a
přidána o chrana o ko lo  o bje ktivu, kte rá zaručuje  spo le hlivo u manipulac i i v náro čné m
pro s tře dí.

No vě navržené o vládání pro  jist o u a po ho dlno u o bsluhu
No vý více po lo ho vý vo lič  vám umo žní rychle  a intuitivně  mě nit bo dy zao s tře ní, aby vám
při snímání po hybujíc ích se  o bje ktů nic  ne uniklo . V návazno s ti na žádo s ti už ivate lů
byla změ ně na te xtura po vrchu, kte rá vyle pšuje  o de zvu tlač ítka, a umo žňuje  tak
je dno dušš í a jis tě jš í po už ívání. Tlač ítko  AF-ON je  navíc  vě tš í a je  o ptimalizo váno  tak,
aby bylo  snadně ji do s tupné , je  lé pe  s tisknute lné  a umís tě né . No vé  tlač ítko  Expo sure
Co mpe nsatio n Dial Lo ck Butto n (tlač ítko  zámku vo liče  ko re kce  e xpo z ice ) se  při
každé m s tisknutí s třídavě  uzamyká a o de myká, a po kud je  v zamknuté  po lo ze ,
zabraňuje  náho dné  změ ně . Tato  vyle pše ní z le pšují vaše  so us tře dě ní na uvo lně ní
závě rky a na o kamž ité  zachyce ní dané ho  mo me ntu.

Mo žno st i do t yko vého  o vládání pro  skut ečno u vo lno st
Funkce  To uch Fo cus  (zao s tře ní do tyke m) umo žňuje  upře snit po žado vaný bo d po blíž
o kraje  zábě ru je dno duchým do tyke m disple je . Funkce  ko ntro la bo du zao s tře ní
do tyko vé ho  pane lu vám umo žňuje  pře táhno ut zao s tře ní zábě ru na jakýko li bo d při využ ití
hle dáčku. Funkce  s le do vání do tyke m usnadňuje  zaháje ní s le do vání o bje ktu při
fo to grafo vání i natáče ní. Náhle d zvě tš íte  dvo jitým po kle páním. Rychlo s t o de zvy
do tyko vé ho  disple je  fo to aparátu α7R IV je  přibl. 1,5krát rychle jš í ne ž  u fo to aparátu α7R
III.

Vyt váření věrných f ilmů v ro zlišení 4K
Při natáče ní vide í ve  vyso ké m ro z liše ní 4K a se  skvě lými de taily za minimálního  e fe ktu
mo iré  a zubatých o krajů zhuš ťuje  re ž im Supe r 35mm 2,4krát více  dat ne ž  při natáče ní
v ro z liše ní (QFHD: 3840  x 2160). Po kro čilé  zpraco vání fo to aparátu α7R IV
zazname nává vide a v ro z liše ní 4K s  po kro čilo u re pro dukcí barvy po ko žky a plynule jš í
gradací. Spo lu s  gamma křivkami S -Lo g3 a S -Lo g2 nabíz í fo to aparát α7R IV o brazo vý
pro fil HLG (Hybrid Lo g-Gamma) pro  o kamž ité  zpraco vání HDR a po dpo ruje  š iro ko u
škálu po tře b při záznamu v HDR. Fo to aparát α7R IV umo žňuje  také  záznam ve  fo rmátu
XAVC S  pro  ro z liše ní 4K a vyso ce  kvalitní snímky při vyso ké  pře no so vé  rychlo s ti až
100  Mb/s . [1] Vyso ká fle xibilita při je mné m ladě ní o brázků po dle  přání (nutná gradace
bare v) [2] Okamž itý o bráze k vyso ké  kvality (gradace  bare v ne ní nutná)

Zvýšená rychlo st  rychlého  hybridního  aut o mat ického  o st ření a přesno st  pro
hladší a st abilnější aut o mat ické o st ření při záznamu f ilmu
Rychle jš í a pře sně jš í rychlé  hybridní auto matické  o s tře ní do sahuje  plynule jš ího
auto matické ho  o s tře ní při záznamu filmů. Výrazně  se  tak snižuje  po tře ba o s třit při
po už ití fo to aparátu s  kardano vým závě se m ne bo  při záznamu vide a be z  as is te nce . No vá
funkce  To uch Tracking (S le do vání do tyke m) je  také  do s tupná při natáče ní a umo žňuje
je dno duše  zacílit na o bje kt a po uhým do te ke m mo nito ru zahájit s le do vání. Zao s tře ní AF-
S  se  aktivuje  ihne d, jakmile  je  tlač ítko  spo uš tě  závě rky s tisknuto  do  po lo viny (ne bo  po
s tisknutí tlač ítka AF-ON), co ž  usnadňuje  záznam v s ituacích, kdy pro s tě  mus íte  uspě t –
například při natáče ní svate b ne bo  do kume ntů.

So f ist iko vané digit ální nahrávání zvuku pro st řednict vím no vé pat ice MI
Digitální zvuko vé  ro zhraní je  přidáno  do  unive rzální patice  (patice  MI). Ko mbinace  s
no vým mikro fo ne m ECM-B1M typu „sho tgun“ ne bo  no vo u sado u adapté ru XLR-K3M XLR
umo žňuje  záznam čis té ho , té mě ř be zz tráto vé ho  zvuku o de s láním digitálního  zvuku
do  fo to aparátu. Be zdráto vé  pro ve de ní be z  bate rií vyle pšuje  fle xibilitu sys té mu α při
záznamu vide a.

Všest ranné f unkce záznamu f ilmu
Fo to aparát α7R IV no vě  umo žňuje  mě nit názvy vide o so ubo rů fo rmátu XAVC S . Může te
například pře de m urč it úvo dní o znače ní, abys te  při fo to grafo vání více  fo to aparáty
záro ve ň snadno  ro zpo znali, o  kte rý so ubo r se  je dná. Je  do s tupná také  funkce
inte rvalo vé ho  snímání, kte rá s lo už í k po řizo vání časo sbě rných filmů. Je  do s tupná také
š iro ká škála funkcí, kte ré  jso u urče né  pro  pro fe s io nální práci s  vide i, 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 funkce  Gamma Display Ass is t.

Po dpo ra po měru st ran 4:3 a 1:1
Kro mě  klas ických po mě rů s tran 3:2 a 16 :9 , po dpo ruje  fo to aparát α7R IV no vě  také
po mě ry 4:3 a 1:1. To to  no vé  nas tave ní po mě ru s tran umo žňuje  pro fe s io nálním
už ivate lům dalš í typy do ruče ní dat, kte rá po dpo rují š irš í ro zsah mé dií.

Vylepšení f unkcí ulo žení nast avení f o t o aparát u
Výrazně  zvýše ný po če t nas tave ní fo to aparátu je  mo žné  ulo ž it na pamě ťo vo u kartu a
ulo že né  nas tave ní je  mo žné  načís t jinými fo to aparáty s te jné  mo de lo vé  řady. A navíc  díky
funkci Nas tave ní Save /Lo ad (Ulo ž it/Načís t) je  mo žné  na pamě ťo vo u kartu ulo ž it až  10
různých nas tave ní fo to aparátu. Nas tave ní fo to aparátu je  mo žné  také  impo rto vat do
aplikace  Imaging Edge  Mo bile  a impo rto vané  nas tave ní je  mo žné  e xpo rto vat do  jiných
fo to aparátů s te jné  mo de lo vé  řady.

Vlast ní nast avení pro  maximální účinno st
Díky funkci My Dial je  mo žné  přiřadit pře dnímu a zadnímu o vladači a o vládacímu
ko le čku tři sady mo žno s tí nabíde k. Po kud jso u tě mto  o vladačům přiřaze ny ne jčas tě ji
po už ívané  funkce , jso u ihne d do s tupné  pro s tře dnictvím do tyko vé ho  o vládání, přiče mž
vlas tní funkce  tlač ítka zůs tává zacho vána. Nas tavite lným tlač ítkům lze  přiřadit 113
funkcí. Je dno tlivé  sady funkcí mo ho u být přiřaze ny fo to grafiím, filmům a pře hrávání.



Ro zhraní nabídky s rychlým přizpůso bením
Pro s tře dnictvím po lo žky My Me nu (Mo je  nabídka) může te  zare gis tro vat až  30  čas to
po už ívaných funkcí, aby byly v případě  po tře by o kamž itě  k dispo z ic i. Navíc  s i může te
vytvo řit i vlas tní nabídku, kte rá se  ide álně  ho dí pro  vaše  po tře by při fo to grafo vání. D íky
o brázkům u o vládacích prvků přidaných do  vlas tních nabíde k jso u významy funkcí jasné  a
je jich po už ití se  s tává intuitivním. Nápo vě du může te  zo braz it s tisknutím tlač ítka De le te
(Ods tranit) při o te vře né  o brazo vce  nabídky.

Funkce ho dno cení a Image Jump Set t ing (Nast avení přeskako vání o brázků)
jso u účinné pro  t řídění na míst ě
Fo to grafie  lze  o ho dno tit bo dy o d 1 do  5 a ho dno ce ní zacho vat i po  impo rtu do
po čítačo vé  aplikace  Imaging Edge  De skto p (Vie we r). 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 . Funkce  Image  Jump Se tting
(Nas tave ní pře skako vání o brázků), kte rá umo žňuje  pře skako vat zo braze ní fo to grafií v
po mě ru 10 /100 , a funkce  skupino vé ho  zo braze ní u so uvis lých snímků jso u už ite čné
funkce  pro  rychlé  a e fe ktivní pro hlíže ní fo to grafií.

Vylepšená přeno so vá f unkce FT P  nyní po dpo ruje přeno s dat  na po zadí
S  tímto  fo to aparáte m může te  zvo lit snímky, kte ré  js te  po řídili, a data pře né s t na urče ný
vzdále ný se rve r FTP po mo cí Wi-Fi® (be zdráto vé  s ítě  LAN). K zajiš tě ní be zpe čno s ti je
po dpo ro ván pro to ko l FTPS  (File  Trans fe r Pro to co l o ve r SSL/TLS ), kte rý umo žňuje  š ifro vání
dat po mo cí pro to ko lu SSL ne bo  TLS . Je liko ž  je  no vě  po dpo ro ván FTP pře no s  so ubo ru na
po zadí, při pře náše ní o brázko vých so ubo rů je  mo žné  ne pře trž itě  fo to grafo vat. Ve
fo to aparátu je  navíc  mo žné  pře de m zare gis tro vat až  de vě t FTP se rve rů. Tyto  po kro čilé
funkce  dále  zvyšují e fe ktivitu práce  pro fe s io nálů. Spo le hně te  se  na snadně jš í výbě r
o brázků a na FTP pře no s  pro s tře dnictvím do plňko vé  aplikace  Trans fe r & Tagging a
pře náše jte  so ubo ry po mo cí mo bilního  zaříze ní. 5GHz  Wi-Fi® je  do s tupná pro
vyso ko rychlo s tní připo je ní.

Chyt rá spo lupráce s mo bilními zařízeními a příslušenst vím
Do ko nce  i po  vypnutí fo to aparátu je  mo žné  pře náše t so bo ry s  fo to grafie mi a vide o
ulo že nými na pamě ťo vé  kartě  SD vlo že né  ve  fo to aparátu, a to  pro s tře dnictvím
připo je ní Wi-Fi®, po kud js te  je j pře de m nas tavili. K výbě ru vyžado vaných o brázků
může te  po už ít mo bilní aplikaci Imaging Edge  Mo bile  nains talo vano u v mo bilním
zaříze ní spáro vané m s  fo to aparáte m.

Optional Accessories

NP-FZ100
Baterie řady Z

SEL200600G
Prozkoumejte svět
se zoomem 200–
600 mm

SEL2470GM
Standardní zoom v
novém

SEL1635GM
Prozkoumejte svět v
širokoúhlém detailu

SEL70200GM
Neporovnatelně
lepší teleobjektiv se
zoomem F2,8

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

SEL85F14GM
Špičkový portrétní
objektiv s pevným
ohniskem

BC-QZ1
Rychle nabíjí baterie
NP-FZ100

PCK-LG1
Skleněná ochrana
displeje

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.

VG-C4EM
Pocit sebevědomí a
pohodlí při
fotografování na
výšku

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
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/ilce 7rm4b.ce c?lo cale =cs_CZ
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