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 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

obj. č. 19345

barcode 0027075130517OPTIO S10

Perfektní snímky s 10.0 MP , senzorem CCD 1/1.8“ ➫

LCD monitor 2.5“ ➫

Režim Digital SR (Shake Reduction) pro omezení rozmazaných snímků. Cit- ➫
livost se automaticky upraví na nejvyšší hodnotu ISO 3200 a lze exponovat  
krátkými časy. Při tomto režimu je záznam snímku fixován na 5MP (2592 x 
1944 pixelů)

Funkce Rozpoznání obličeje AF & AE  pro snadné fotografování portrétních  ➫
snímků 

Videoklipy s frekvencí 30 snímků/sek. do formátu DivX® (MPEG-4) ➫

PENTAX zoom objektiv s vysokou kvalitou skleněných elementů, 3x optický  ➫
a 4x digitální zoom

standardní příslušenství

kabel I-AVC7 39553

kabel I-USB 7 39551

řemínek O-ST20 39195

síťový kabel D-CO2E 39475

Nabíječka D-BC68 39636

Nabíjecí Li-ion baterie D-LI68 39635

Software S-SW68 39418

volitelné příslušenství

kožené pouzdro LC-A1 50129

síťový adapter K-AC63E 39613

nabíječka K-BC68E 39640

kožený řemínek O-ST24 39263

sportovní řemínek O-ST30 39270
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hmotnost 110g (bez baterie a karty SD)
hmotnost 130g (připravený k expozici)

2.5“ kabel I-AVC7

kabel I-USB 7

řemínek O-ST20

síťový kabel D-CO2E

Nabíječka D-BC68

Nabíjecí Li-ion  
baterie D-LI68

české menu



Objektiv 

smc PENTAX zoom, optický 3x zoom, 7 elementů v 5 sku- ➫
pinách (2 oboustranné asférické elementy, 1 jednostranně 
asférický element)

7.9mm-23.7mm (ekvivalent k 38-114mm 35mm formátu,  ➫
F2.8-F5.4

Inteligentní zoom: cca. 3.6x při 7M, cca. 4.2x při 5M, cca.  ➫
5.3x při 3M, cca. 6.7x při 2M, cca. 10.4x při 1024, cca. 16.3x 
při 640 včetně 3x optického zoomu

Funkce Shake Reduction

Režim vysoké citlivosti pro snímky (Digital SR) ➫

Režim anti-shake pro videoklipy (Movie SR) ➫

Zaostřování

5-bodový AF na bázi detekce kontrastu, pomocné světlo  ➫
pro AF je k dispozici

režimy AF bodový nebo tracking AF ➫

normálně : cca. 0.35 m - ∞ (celý rozsah zoomu) ➫

makro : cca. 0.12 m - 0.4 m (širokoúhlé ohnisko 11.5mm) ➫

super Makro : cca. 0.06 m - 0.15 m (širokoúhlé ohnisko  ➫
11.5mm)

Krajina/nekonečno: ∞ (celý rozsah zoomu), Hyperfokální  ➫
(zonální) a manuální ostření je k dispozici

Funkce rozpoznání obličeje AF&AE

je k dispozici v režimech: přirozený odstín pleti, portrét,  ➫
podobenka a děti

CCD senzor

10.37 megapixelů (total) ➫

1/1.8“ meziřádkový přenos CCD s primárním barevným  ➫
filtrem

Záznamové pixely

10M(3648×2736), 7M (3072x2304), 5M (2592x1944),  ➫
3M (2048×1536), 2M(1600×1200), 1024(1024×768), 
640(640×480) pixelů

Při režimu Digital SR, jsou záznamové pixely fixovány na  ➫
na 5M.

Při režimu Podobenka a Plamen svíčky, jsou záznamové  ➫
pixely fixované na 3M.

Videoklipy (640×480 bodů) nebo (320×240 bodů) (velikost  ➫
souboru max. 2GB)

Barevná hloubka: 3 x 12 bitů ➫

Formáty

JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, PRINT Image Matching III, vi- ➫
deoklipy AVI (DIVx® kompatibilní s MPEG-4) 30 snímků/
sek., zvuk WAV (PCM), mono

Citlivost

Au to,  m a n u á l n ě  ( I S O  6 4 - 8 0 0 ) ,  m a n u á l n ě  I S O  ➫
64/100/200/400/800/1600

Při režimu Digital SR (redukce rozmazaných snímků) se  ➫
citlivost automaticky upraví až na ISO 3200. Rozsah auto-
matické citlivosti lze upravit v menu.

Vyvážení bílé

Auto, denní světlo, stíny, žárovky, zářivky a manuálně ➫

Monitor

podsvícený 2.5” TFT, cca. 232,000 pixelů, nastavení jasu ve  ➫
třech úrovních

Řízení expozice

TTL měření, multi-segmentové, Programovaná elektronická  ➫
závěrka

Časy závěrky: cca. 1/2000 – 4 sek. ➫

Režimy : auto motivy, program, kompenzace expozice: ± 2  ➫
EV (krok 1/3 EV) 

Režimy exponování snímků

Auto motivy, Program, Noční scenerie, Hlasový záznamník,  ➫
Krajina, Květina, Přirozený odstín pleti, Podobenka, Děti, 
Digitální SR, Sport, Pláž & Sníh, Domací zvířata, Text, Jídlo, 
Kompozice s rámečkem

Režimy prohlídky

Prezentace snímků, změna rozměru, výřezy, kopie snímku  ➫
& zvuku, otáčení, barevný filtr, digitální filtr, jasový filtr, 
editování videoklipu, kompenzace červených očí, hlasová 
poznámka, ochrana, DPOF, uvítací obrazovka, kompozice 
s rámečky

uložení jednotlivých snímků z videozáznamu, dělení a spo- ➫
jování videoklipů

Blesk

vypnutý/zapnutý blesk, předblesk pro omezení efektu „čer- ➫
vených očí“  je k dispozici

širokoúhle cca. 0.06m - 7.1m, tele: 0.35m - 3.5m ➫

Způsoby exponování 

jednotlivé snímky, série, video,  samospoušť (2 nebo 10  ➫
sek.)

Záznamová média

karty SD a SDHC,  cca. 22 MB interní paměť ➫

Zdroj energie

nabíjecí baterie Li-ion D-Li68 (nabíjecí doba 120 min.) ➫

kapacita snímků: cca. 250 ➫

síťový adaptér AC (volitelné příslušenství) ➫

Přípojky

AV (kompatibilní s NTSC a PAL), USB, připojení zdroje AC ➫

vyvážení bílé: auto, denní světlo, stíny, žárovky, zářivky ➫

Speciální vlastnosti

menu: česky, anglicky, francouzsky, německy, španělsky,  ➫
portugalsky, italsky, rusky, švédsky, holandsky, čínsky, ja-
ponsky, korejsky

Funkce tisku

PictBridge: po jednotlivých snímcích, všechny snímky, tisk  ➫
s nastavením DPOF, PRINT Image Matching III
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