C-750 Ultra Zoom

Svûteln˘ objektiv F2,8 – 3,7, 6,3 – 63 mm (38 – 380 mm na
35 mm fotoaparátu) s 10x optick˘m pﬁiblíÏením je umístûn ve velmi
kompaktním tûle fotoaparátu. Pro dosaÏení barevnû dokonal˘ch
snímkÛ byl pouÏit jeden ED ãlen (Extra-low Dispersion), kter˘
minimalizuje chromatickou aberaci a dva ãleny s vysok˘m indexem
a nízkou disperzí, minimalizujícími chromatickou a sférickou aberaci
a souãasnû zvy‰ujícími kontrast. V‰echny optické ãleny jsou
potaÏeny nûkolika zmírÀujícími svûtelné odlesky. Se 4x digitálním
zvût‰ením** si mÛÏete vychutnat celkové 40x pﬁiblíÏení
(ekvivalent 1520 mm na 35 mm fotoaparátu).
* C-740UZ umoÏÀuje maximálnû 30x pﬁiblíÏení spolu s 3x digitálním zoomem
(Ekvivalent 1140 mm na 35 mm fotoaparátu).
** Pﬁi pouÏití digitálního zoomu mohou b˘t snímky zrnité.
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CAMEDIA
C-750 Ultra Zoom
Digitální fotoaparát

Záznamové médium:

xD-Picture Card (16 – 256 MB).

Efektivní poãet pixelÛ:

4,0 milionÛ pixelÛ.

Snímací prvek:

CCD snímaã s úhlopﬁíãkou 1/2,5“.
4,2 mil. pixelÛ celkem.

Poãet fotografií, které lze uloÏit 2288 x 1712 pixelÛ – TIFF: 1,
na 16 MB kartu xD-Picture Card: SHQ: 5, HQ: 16
2288 x 1520 pixelÛ (3:2*) – TIFF: 1,
TIFF: Nekomprimovan˘
SHQ: 6, HQ: 18
SHQ: Super High Quality
2048 x 1536 pixelÛ – TIFF: 1,
HQ: High Quality
SQ1(High): 8, SQ1 (Normal): 20
SQ1: Standard Quality 1
1600 x 1200 pixelÛ - TIFF: 2,
SQ2: Standard Quality 2
SQ1 (High): 11, SQ1 (Normal): 32
1280 x 960 pixelÛ – TIFF: 4,
SQ1 (High): 17, SQ1 (Normal): 49
1024 x 768 pixelÛ – TIFF: 6,
SQ2 (High): 26, SQ2 (Normal): 76
640 x 480 pixelÛ – TIFF: 16,
SQ2 (High): 66, SQ2 (Normal): 165
3200 x 2400 pixelÛ (Interpolovan˘
obraz) – SHQ: 2, HQ: 8

TCON-17
Tele pﬁedsádka

CAMEDIA P-400ID
Passport
Digitální barevná
foto tiskárna

B-01 4PE
NiMH akumulátory

* 3:2 je stejn˘ pomûr stran jako u klasického
kinofilmového políãka.

15 mm (91 mm)
LB-01 2PE
3V lithiové baterie

CAMEDIA
C-740 Ultra Zoom
Digitální fotoaparát

TV
Oznaãuje produkty Olympus

C-6AC
SíÈov˘ adaptér

Volitelné pﬁíslu‰enství
xD-Picture Card
Miniaturní vysoce odolná pamûÈová karta.
16 MB – 256 MB

29 mm (176 mm)

3,2 milionÛ pixelÛ.
CCD snímaã s úhlopﬁíãkou 1/2,5“
3,3 mil. pixelÛ celkem.
2048 x 1536 pixelÛ – TIFF: 1,
SHQ: 8, HQ: 20
2048 x 1360 pixelÛ (3:2*) – TIFF: 1,
SHQ: 8, HQ: 22
1600 x 1200 pixelÛ – TIFF: 2,
SQ1 (High): 11, SQ1 (Normal): 32
1280 x 960 pixelÛ – TIFF: 4,
SQ1 (High): 17, SQ1 (Normal): 49
1024 x 768 pixelÛ – TIFF: 6,
SQ2 (High): 26, SQ2 (Normal): 76
640 x 480 pixelÛ – TIFF: 16,
SQ2 (High): 66, SQ2 (Normal): 165
3200 x 2400 pixelÛ (Interpolovan˘
obraz) – SHQ: 2, HQ: 8

Olympus 6,3 – 63 mm; F2,8 – 3,7; 11 ãlenÛ v 7 skupinách.
(Ekvivalentní objektivu 38 – 380 mm pro 35 mm film).*1

Digitální zvût‰ení:

Plynulé 1 – 4x (s 10x optick˘m
transfokátorem celkem 40x zoom).*1

Mûﬁení svûtla:

Digitální ESP (Elektro Selective Pattern), bodové mûﬁení expozice.

Citlivost:

Automatická, pﬁeddefinované:
ISO 50, 100, 200, 400.

Expozice:

Automatická (P), s prioritou clony (A), s prioritou ãasu (S), manuální (M)
Priorita clony: W: F2.8 – 8, T: F3,7 – 8
Priorita ãasu: 1 – 1/1000 sekundy (s mechanickou závûrkou).
Manuální reÏim: délka expozice 16 s. – 1/1000 s.
Scénické reÏimy: Portrét, Sport, Krajina s portrétem, Krajina, Noãní scéna,
Autoportrét.
MoÏnost aretace expozice – AE lock
(kromû manuální expozice a scénick˘ch reÏimÛ).
Video záznam QuickTime Motion JPEG: 1/30 – 1/10 000 sekundy.

Ultra Zoom
Vût‰í pﬁiblíÏení. Dokonalej‰í snímky. Men‰í tûlo.

Automatická, pﬁeddefinované:
ISO 100, 200, 400.

MCON-40 Makro pﬁedsádka
UmoÏÀuje detailní zábûry ze
vzdálenosti 8 cm (v makro
reÏimu) nebo pouh˘ch 2 cm
(v super-makro reÏimu).
FL-20*
Externí blesk
V˘konn˘ blesk se smûrn˘m
ãíslem max. 20.

CLA-4
Redukãní adaptér objektivu.
Pro nasazení pﬁedsádek
TCON-17, WCON-07 nebo
MCON-40 na fotoaparát.

FL-BK01*
DrÏák blesku
Pro uchycení externího
systémového blesku FL-20/
FL-40 k fotoaparátu.

FL-CB02*
Propojovací kabel blesku
SlouÏí k propojení fotoaparátu
s ramenem blesku FL-BK01.

FL-CB05*
Propojovací kabel blesku
SlouÏí k propojení externího
systémového blesku FL-20/
FL-40 se sáÀkami na fotoaparátu.

RM-1*
Dálkov˘ ovladaã
SlouÏí k ovládání fotoaparátu
na dálku.

BU-70SE
Rychlo-nabíjeãka baterií
Nabíjeãka se 4 NiMH
akumulátory.

B-01 4PE
NiMH baterie
4 nabíjecí NiMH baterie s
kapacitou 2100 mAh.

LB-01 2PE
3V lithiová baterie
Dvû Lithiové baterie s vysokou
Ïivotností.

C-6AC
AC síÈov˘ adaptér
Pro digitální fotoaparáty
CAMEDIA without having
to replace batteries.

Samospou‰È:

Se zpoÏdûním 12 sekund.

Konektory:

MAUSB-10
USB duální ãteãka/zapisovaãka
Pro rychl˘ pﬁenos dat z karet xDPicture Card a SmartMedia do PC/
Macintoshe pﬁes USB rozhraní.

MACF-10
CF adaptér pro xD karty
Pro pouÏití karet xD-Picture Card
s digitálními fotoaparáty a jin˘mi
zaﬁízeními vybaven˘mi CF slotem.

Vstup pro síÈov˘ adaptér C-6AC, USB
rozhraní (AutoConnect), AV v˘stup,
sáÀky pro pﬁipojení externího blesku,
konektor pro pﬁipojení mikrofonu.

Kalendáﬁ:

Automatick˘ kalendáﬁ do roku 2099.
Data se ukládají automaticky s kaÏd˘m snímkem.

Napájení:

MAPC-10
PCMCIA adaptér pro xD karty
Pro rychl˘ pﬁenos dat z karet
xD-Picture Card a SmartMedia
do PC/Macintoshe pﬁes PCMCIA
slot.

KoÏené pouzdro
KoÏené pouzdro s popruhem a
kapsiãkou pro karty xD-Picture
Card/SmartMedia a baterie.

2x 3V lithiové baterie Olympus LB-01(CR-V3), 4x AA NiMH akumulátory,
4x AA lithiové baterie, 4x AA alkalické baterie. SíÈov˘ adaptér C-6AC
(volitelné pﬁíslu‰enství). NepouÏívejte manganové baterie.

Rozmûry:

107,5 (d) x 66 (v) x 68 (‰) mm.

107,5 (d) x 66 (v) x 68,5 (‰) mm.

Hmotnost:

305 g (bez akumulátorÛ a karty).

295 g (bez akumulátorÛ a karty).

*Kompatibilní jen s modelem C-750 Ultra Zoom.

NOVINKA

Plynulé 1 – 3x (s 10x optick˘m
transfokátorem celkem 30x zoom).*1

WCON-07
·irokoúhlá pﬁedsádka
Zkracuje ohniskovou
vzdálenost 0,7x.

FL-40*
Externí blesk
V˘konn˘ blesk se smûrn˘m
ãíslem 40 pro teleobjektiv
a 26 pro ‰irokoúhlé zábûry.

C-750 Ultra Zoom
C-740 Ultra Zoom

* 3:2 je stejn˘ pomûr stran jako u klasického
kinofilmového políãka.

TCON-17
Tele pﬁedsádka
ProdluÏuje ohniskovou
vzdálenost 1,7x.

63 mm (380 mm)

Zaostﬁování:

TTL iESP systém/bodové/kontinuální zaostﬁování.
Normální reÏim: 0,6 m – nekoneãno (W), 2,0 m – nekoneãno (T).
Makro reÏim: 8 cm – 0,6 m (W), 1,2 – 2,0 m (T).
Super-makro: JiÏ od 2 cm (pﬁi fixní ohniskové vzdálenosti).
Manuální ostﬁení: 8 cm – nekoneãno.

VyváÏení bílé:

iESP mûﬁení za objektivem (TTL), pﬁednastavené parametry:
sluneãní svûtlo, zataÏeno, Ïárovkové, 3x záﬁivkové svûtlo, manuální nastavení.

Série snímkÛ:

Rychlá sekvence: AÏ 2 snímky
rychlostí 1,8 s./s. (Ne ve formátu
TIFF ani zvût‰eném formátu SHQ)
Standardní sekvence: AÏ 8 snímkÛ
v reÏimu HQ rychlostí 1,3 s./s.

1x

Rychlá sekvence: AÏ 3 snímky
rychlostí 2 s./s.(Ne ve formátu
TIFF ani zvût‰eném formátu SHQ)
Standardní sekvence: AÏ 11 snímkÛ
v reÏimu HQ rychlostí 1,4 s./s.

Video sekvence na
16 MB kartu:

Bez zvuku:
Bez zvuku:
HQ: 320 x 240 pixelÛ, celkem cca 48 s. HQ: 320 x 240 pixelÛ,
SQ: 160 x 120 pixelÛ, celkem cca 211 s. celkem cca 48 s.
Se zvukem:
SQ: 160 x 120 pixelÛ,
HQ: 320 x 240 pixelÛ, celkem cca 46 s. celkem cca 211 s.
SQ: 160 x 120 pixelÛ, celkem cca 186 s.

Speciální funkce:

Skládání dvou snímkÛ (reÏim 2 v 1). ReÏimy Sepia a âernobílá fotografie.
ReÏimy preference ãerné a bílé. Panorama*2

Editace snímkÛ:

Zmen‰ení snímku, oﬁez.

Hledáãek:

Elektronick˘ 1,1 cm TFT barevn˘ hledáãek. Cca 180 000 pixelÛ.

LCD obrazovka:

3,8 cm TFT LCD barevná obrazovka se 114 000 pixely.

Rychlost nabití blesku:

Cca. 7 s. (pﬁi normální teplotû a nov˘ch bateriích).

Dosah blesku:

·irokoúhl˘ objektiv: 0,3 – 4,5 m (ISO 100).
Teleobjektiv: 1,2 cm – 3,5 m (ISO 100).

ReÏimy blesku:

Auto, sníÏení jevu ãerven˘ch oãí, vypnut˘, doplÀkov˘, synchronizace s
pﬁední nebo zadní závûrkou, synchronizace s pﬁední závûrkou + sníÏení jevu
ãerven˘ch oãí. Korekce intenzity blesku: po 1/3 EV v rozsahu ±2 EV.

10x

Vstup pro síÈov˘ adaptér C-6AC,
USB rozhraní (AutoConnect),
video v˘stup.

*1 Pﬁi pouÏívání teleobjektivu doporuãujeme fotoaparát pﬁipevnit na stativ nebo jinou stabilní podloÏku.
*2 Funkce Panorama je k dispozici jen s originální Olympus pamûÈovou kartou xD-Picture Card a programem
CAMEDIA Master.

Univerzální software pro úpravu a archivaci fotografií CAMEDIA Master Pro

Master Pro
UÏivatelsky nenároãn˘ software pro snadnou manipulaci s va‰imi snímky
umoÏÀující:
• ProhlíÏení a pﬁehlednou archivaci va‰ich fotografií, tvorbu slideshow,
spoﬁiãÛ obrazovky, videosekvencí, vlastních HTML stránek s va‰imi
fotografiemi apod.
• To v‰e a mnoho dal‰ích funkcí najdete v uÏivatelsky velmi

30x

s
digitálním
zoomem

40x

s
digitálním
zoomem

pﬁívûtivém rozhraní.
• Pro Windows i Macintosh.
➝ Pokud jiÏ vlastníte CAMEDIA Master 4.0 (program dodávan˘ s nov˘mi
digitálními fotoaparáty Olympus), mÛÏete si jej upgradovat na profesionální
verzi na http://www.camedia-shop.com. âeskou lokalizaci programu
naleznete na ãesk˘ch stránkách www.olympus.cz.
•
•
•
•

Quick Time je registrovaná obchodní znaãka spoleãnosti Apple Computer Inc.
V‰echny ostatní názvy spoleãností a v˘robkÛ jsou registrované obchodní znaãky a/nebo obchodní znaãky jejich majitelÛ.
Obrázky znázorÀující zobrazení na LCD obrazovce (uvedené v tomto katalogu) jsou pouze informativní.
Technické parametry a vzhled v˘robku mohou b˘t upraveny bez pﬁedchozího upozornûní a moÏn˘ch závazkÛ ze strany v˘robce.

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.
SloÏení objektivu
âleny s vysok˘m indexem a nízkou disperzí
ED ãlen

Zvuk: není.

Objektiv:

* Kompatibilní jen s C-750 Ultra Zoom

Kompaktní digitální fotoaparát s transfokátorem

C-740 Ultra Zoom

TIFF/JPEG (zaloÏeno na novém standardu: Design Rule for
Camera File System), podpora DPOF(Digital Print Order Format).
Video sekvence: QuickTime Motion JPEG.
Zvuk: format WAVE.

C-750 Ultra Zoom

Jedineãn˘ v˘kon – 10x optick˘ zoom &
40x optick˘ + digitální zoom*

C-750 Ultra Zoom / C-740 Ultra Zoom • Technické specifikace

www.olympus-europa.com · www.olympus.cz
63 mm s 3x digitálním zoomem (1140 mm)

63 mm s 4x digitálním zoomem (1520 mm)
() na 35 mm fotoaparátu

Printed in Germany · OE · 4 · 4/03 · Hab.

10x optick˘ zoom

Systémové schéma
6.3 mm (38 mm)

V‰e pro vût‰í pﬁiblíÏení
Prvotﬁídní optika s ohromujícím v˘konem.
10x optick˘ zoom dokáÏe pﬁiblíÏit i velmi vzdálené objekty na
dosah ruky. Ve spojení se 4x digitálním pﬁiblíÏením pak nabízí aÏ
40x zoom. Nejnovûj‰í technologie pouÏité pﬁi konstrukci optické
soustavy umoÏÀují dosaÏení dokonale ostr˘ch a ãist˘ch snímkÛ
s vykreslením i tûch nejmen‰ích detailÛ.
CCD snímaã s rozli‰ením 4,0 milionÛ pixelÛ* poskytuje nejvût‰í
v˘kon mezi fotoaparáty této kategorie.
Vykreslení detailÛ a barevná gradace je nyní detailnûj‰í a plynulej‰í.
Své vzpomínky si nyní díky vysokému rozli‰ení mÛÏete vytisknout
i jako velkoformátové fotografie bez ztráty kvality.
Kapesní rozmûry, obrovsk˘ v˘kon.
Díky men‰ím rozmûrÛm se nyní mÛÏete plnû vûnovat oblíben˘m
sportÛm, aniÏ byste museli odpoutávat svoji pozornost na
bezpeãn˘ pﬁevoz fotoaparátu.
Nejnovûj‰í esa v kategorii Ultra Zoom od spoleãnosti Olympus –
CAMEDIA C-750Ultra Zoom a CAMEDIA C-740 Ultra Zoom.

ReÏimy makro a super makro

¤ada expoziãních reÏimÛ

2 zpÛsoby expoziãního mûﬁení

2v1

V makro reÏimu dokáÏete fotografovat objekty
jiÏ ze vzdálenosti pouh˘ch 8 cm od objektivu.
V super makro reÏimu tuto
vzdálenost je‰tû zkrátíte na
ohromující 2 cm. Prvotﬁídní detaily
kvûtin, hmyzu a jin˘ch pﬁedmûtÛ
se stanou bûÏnou souãástí va‰ich
fotografick˘ch sbírek.

Kromû plnû automatického reÏimu nabízí fotoaparát dal‰í expoziãní
reÏimy vãetnû P a A/S/M, nûkolika scénick˘ch reÏimÛ, uÏivatelsk˘ch
reÏimÛ a video sekvence. Jednotlivé reÏimy zvolíte snadno a rychle
hlavním kruhov˘m pﬁepínaãem.
Full Auto: V tomto plnû automatickém reÏimu zmûﬁí a nastaví
fotoaparát v‰echny expoziãní hodnoty zcela automaticky a poskytuje
tak prvotﬁídní fotografie bez vynaloÏení vût‰ího úsilí.
P a A/S/M: Programov˘ automatick˘ reÏim P, priorita clony A, priorita
ãasu S a plnû manuální reÏim M vám umoÏÀují ovlivÀovat expozici
snímku manuálnû.
Scénické reÏimy: Portrét, Spot, Krajina s portrétem, Krajina, Noãní
scéna a Autoportrét jsou pﬁeddefinované reÏimy vhodné pro konkrétní
situace. NevyÏadují vût‰í fotografické znalosti a pﬁesto dokáÏí v dané
situaci poﬁídit zábûr hodn˘ profesionála.

Digitální ESP (Electro Selective Pattern) systém mûﬁení expozice
vyhodnocuje a nastavuje expoziãní hodnoty i za obtíÏn˘ch svûteln˘ch
podmínek. Bodové mûﬁení pak v rámci více-bodového mûﬁícího
systému umoÏÀuje manuálnû zvolit aÏ 8 míst na plo‰e zábûru, kde
bude zmûﬁena expozice. Fotoaparát umoÏÀuje také aretaci expozice.

ReÏim umoÏÀující jednoduchou expozicí dvou zábûrÛ a jejich
následné automatické spojení do jediného snímku.

Makro reÏim

Pﬁesné automatické zaostﬁování
S originálním zaostﬁovacím systémem spoleãnosti Olympus TTL iESP
(inteligent Electro Selective Pattern) zaostﬁíte vá‰ objekt pﬁesnû a
rychle. Kromû integrálního zaostﬁovacího systému je k dispozici také
bodové zaostﬁování na stﬁed hledáãku, kontinuální zaostﬁování nebo
manuální ostﬁení. Bodové zaostﬁovací pole lze dokonce posunout ze
stﬁedu hledáãku o dvû polohy smûrem nahoru, dolÛ, doprava nebo
doleva (celkem 9 poloh). Snadno tak zaostﬁíte i objekty mimo stﬁed
hledáãku, aniÏ byste museli mûnit polohu fotoaparátu.

Kompenzace expozice a Auto Bracketing
(promûnná expozice)
K dispozici je korekce expozice po 1/3 EV v rozsahu ±2 EV.
S pouÏitím funkce Auto BKT* mÛÏete poﬁídit 3 nebo 5 variant jednoho
zábûru s expozicí promûnûnou o ±1/3, ±2/3, ±1 EV v rozsahu ±2 EV.

Portrétní zábûry osob proti rozostﬁenému pozadí.
PleÈové tóny jsou reprodukovány obzvlá‰tû vûrnû
a pﬁirozenû.

Akãní zábûry bez rozmazání – pouÏitá velmi rychlá
závûrka.

* C-740Ultra Zoom = 3x digitální zoom, celkem 30x zoom, rozli‰ení 3,2 MP.

S kompenzací expozice

Pﬁi fotografování mÛÏete zkontrolovat jas a kontrast celkového zábûru
pomocí histogramu zobrazeného na LCD. Získáte tak pﬁesnûj‰í
kontrolu nad v˘slednou expozicí snímku. Histogram lze znázornit
také u poﬁízen˘ch snímkÛ v reÏimu prohlíÏení.

edostiÏná
obrazu
Nkvalita

Histogram

Objekty v popﬁedí i na pozadí snímku jsou zaostﬁené.
Vhodné pro fotografování osob na pozadí napﬁ.
horsk˘ch velikánÛ apod.

Krajina
Dokonale ostré a ãisté snímky fotografované krajiny.
Îivé provedení zelené a modré barvy vyzdvihuje
pﬁírodní krásy fotografovan˘ch scén.

VyváÏení bílé
Noãní scéna

4,0 megapixelÛ* a nejmodernûj‰í
technologie zpracování obrazu
Díky rozli‰ení 4,0 milionÛ efektivních pixelÛ jsou
i na dálku poﬁízené zábûry bohaté na detail a
obrazovou ostrost. Rozli‰ení obrazu mÛÏete
zvolit od 640 x 480 aÏ do 2288 x 1712.
Pro dosaÏení prvotﬁídních tiskov˘ch v˘sledkÛ
na tiskárnách s vysokou rozli‰ovací schopností
mÛÏete snímek poﬁídit zvût‰en˘ na rozmûr
3200 x 2400 pixelÛ. Nejnovûj‰í technologie
zpracování obrazu, jako napﬁ. Proper Colour
Gamma Technology reprodukují barvy
realistiãtûji a poskytují jemnûj‰í pﬁechody pﬁi
rÛzn˘ch, mnohdy velmi sloÏit˘ch, svûteln˘ch
podmínkách. Pokroãil˘ filtr pro odstraÀování
‰umu dokáÏe ãinit rozdíly mezi ‰umem a
skuteãn˘m obrazov˘m okrajem, ãímÏ efektivnû
odstraÀuje ‰um i pﬁi zaostﬁování okrajÛ.
* C-740Ultra Zoom = rozli‰ení 3,2 MP,
velikost obrazu 640 x 480 – 2048 x 1536.

Autoportrét
Nemáte nikoho, kdo by vás
vyfotografoval? V reÏimu autoportrét
se vyfotografujete bez cizí pomoci.

My Mode (UÏivatelsk˘ reÏim): Do pamûti fotoaparátu mÛÏete uloÏit
aÏ 4 vlastní uÏivatelská nastavení.
Video sekvence:* Délka video záznamu je nyní extrémnû dlouhá.
Na kartu 256 MB kartu xD-Picture Card mÛÏete nyní v reÏimu
SQ poﬁídit video sekvence o celkové délce aÏ 60 minut.
Na pﬁiloÏenou 16 MB kartu xD-Picture Card zaznamenáte v reÏimu
HQ (320 x 240 pixelÛ) celkem 46 sekund nebo v reÏimu
SQ 186 sekund (160 x 120 pixelÛ) video záznamu i se zvukem.

Video sekvence ve formátu QuickTime Motion JPEG

* C-740 Ultra Zoom neumoÏÀuje nahrávání zvuku. Délka video sekvence ãiní 48 s.
v reÏimu HQ nebo 211 s. v reÏimu SQ na pﬁibalenou 16 MB kartu xD-Picture Card.

xD-Picture Card

V tomto reÏimu se vám nabízí celkem tﬁi moÏnosti vyváÏení barevného
podání: Automatické, pﬁednastavené nebo manuální. iESP (inteligent
Electro-Selective Pattern) II Auto je reÏim, kter˘ automaticky provede
vyváÏení barev tak, aby co nejvíce odpovídaly realitû. Pﬁednastavené
hodnoty slouÏí pro ruãní nastavení barevného podání pro urãité typy
svûteln˘ch zdrojÛ, jako je denní svûtlo, zamraãeno, Ïárovka nebo
3 typy záﬁivek. Manuální reÏim dokáÏe zcela pﬁesnû nastavit barevné
podání podle právû pouÏívaného svûtelného zdroje. Barevné podání
lze nakonec také jemnû ladit posunem ãervené nebo
modré barvy v rozmezí –7 aÏ +7 stupÀÛ.

Vestavûn˘ blesk a sáÀky pro externí
blesk*
V˘konn˘ vestavûn˘ blesk disponuje reÏimy Auto,
SníÏení jevu ãerven˘ch oãí, DoplÀkov˘,
Vypnut˘, Synchronizace s pﬁední i zadní
závûrkou a Synchronizace s pﬁední závûrkou
spolu s redukcí ãerven˘ch oãí. Intenzitu blesku
lze korigovat po 1/3 EV v rozsahu ±2 EV.
Model C-750 UZ je vybaven sáÀkami pro
pﬁipojení externího blesku. S voliteln˘mi
systémov˘mi blesky FL-20 a FL-40 získáte
vût‰í v˘kon a více moÏností.
* C-740 UZ nemá moÏnost pﬁipojení externího blesku.

Pﬁenos dat do poãítaãe nemÛÏe b˘t snadnûj‰í! Jednodu‰e propojte
fotoaparát s poãítaãem pomocí pﬁibaleného USB kabelu a pﬁeneste
soubory do poãítaãe. K pﬁenosu dat mÛÏete vyuÏít také volitelnou
externí USB ãteãku, PCMCIA adaptér nebo CopmpactFlash adaptér.

A navíc ...

Na C-740 UZ nelze nastavit citlivost ISO 50.

Dlouhá expozice umoÏÀuje zachytit v pﬁirozeném
podání i ty scény, které by za normálních okolností
byly velmi tmavé aÏ ãerné*.
* Doporuãujeme pﬁipevnit fotoaparát na stativ.

Nové pamûÈové médium:
xD-Picture Card

Rozhraní – USB AutoConnect
Automatické a volitelné nastavení citlivosti
Citlivost lze nastavit automatickou – AUTO, nebo na jednu z
pﬁeddefinovan˘ch hodnot – ISO 50*, 100, 200 nebo 400. Citlivost
ISO 400 je vhodná zejména pﬁi fotografování za zhor‰en˘ch svûteln˘ch
podmínek bez blesku, nebo pﬁi pouÏití rychl˘ch expoziãních ãasÛ.

C-740 Ultra Zoom

100% pokrytí znamená, Ïe pﬁesnû ta plocha zábûru, kterou vidíte
v hledáãku nebo na LCD obrazovce bude po stisknutí spou‰tû
zaznamenána jako poﬁízen˘ snímek. Pomocí obou hledáãkÛ mÛÏete
zkontrolovat také správné zaostﬁení. Ihned po poﬁízení snímku si jej
mÛÏete prohlédnout na LCD obrazovce. Stejnû tak je moÏné si je
prohlédnout pouh˘m dvojit˘m stisknutím tlaãítka obrazovky. Souãástí
hledáãku je i dioptrická korekce pro jemné doladûní jeho ostrosti.

Snímky se ukládají na miniaturní pﬁenosné karty
xD-Picture card s kapacitou aÏ 256 MB. PouÏitím
originálních karet Olympus získáváte navíc velmi
efektní funkci Panorama umoÏÀující automatické
skládání poﬁízen˘ch snímkÛ do úchvatn˘ch
panoramatick˘ch zábûrÛ (pomocí pﬁibaleného
programu CAMEDIA Master). Souãástí balení je
jedna 16 MB karta xD-Picture card.

C-750 Ultra Zoom

Krajina s portrétem

V˘sledná fotografie

Optick˘ hledáãek a LCD obrazovka se
100% pokrytím

Histogram
Sport

Druh˘ snímek

* Nelze pouÏít ve formátu TIFF, pﬁi interpolovaném snímání nebo s redukcí ‰umu.

Bez kompenzace expozice

Portrét

První snímek

C-750 UZ s nasazen˘m
bleskem FL-20

➝ Rychlé sekvenãní snímání
➝ Redukce ‰umu pﬁi dlouh˘ch expozicích
➝ Korekce ostrosti, kontrastu a saturace
➝ Obrazové efekty: ãernobílá fotografie, sépiová fotografie,
reÏimy ãerné a bílé
➝ Editace snímkÛ: Zmûna velikosti, oﬁez
➝ PﬁiloÏen˘ AV kabel pro sledování snímkÛ na TV (u modelu C-750UZ)
(C-740UZ obsahuje video kabel pro sledování snímkÛ na TV –
bez zvuku)
➝ Vícejazyãné menu: angliãtina, francouz‰tina, nûmãina, ‰panûl‰tina

