Příležitost ke snímkům přichází ze všech směrů

Editing images shot with a RICOH THETA Z1 in Adobe Photoshop Lightroom Classic, etc.

B avte se neomezenými možnostmi prohlížení a úpravou pomocí RICOH THETA, kterým lze zaznamenat

celý obraz 360° jednou expozicí . RICOH THE TA přináší nové pohledy a zkušenosti.

App
RICOH THETA
Záznam sférických snímků na dálku, úprava
nastavení expozice, prohlížení a sdílení snímků. Je
to základní app pro smartphon a tablet.
THETA+
Speciální app pro smartphony pro editování 360°
snímků a videozáznamů zaznamenaných RICOH THETA.

Záznam

Prohlížení

Úprava

Sdílení

Zachyťe scenerii kolem sebe jedním
stisknutím spouště

Použijte aplikaci pro prohlížení
360-stupňových snímků

Bavte se různými funkcemi pro úpravu
snímků a jejich proměnami

Post images to social media from the app
and share with the world

App pro počítač
Tato počítačová aplikace vám umožňuje
konverzi, prohlížení a sdílení zaznamenaných
sférických snímků.

Oficiální webové stránky
Jednoduché ale autentické. RICOH THETA má neuvěřitelně vysoký výkon s designem pro snadné ovládání.
Záznam vysoce kvalitních snímků jedním stisknutím spouště.

Záznam 4K videa pro zcela realistickou reprodukci "prostoru".

Tenké a kompaktní tělo díky originální optické technologii.

Navštivte oficiální webové stránky RICOH THETA pro
více informací vzorových 360° snímcích
Zde najdete informace o nových
produktech a app , včetně galerie snímků
kterými můžete pohybovat a zkoumat
https://theta360.com

THETA Lab.
¨Představujeme náměty jako jsou techniky
záznamu a tipy pro bezstaroatnou zábavu
s THETA
https://www.thetalab.ricoh/en/
Z1

V

SC2

Je možné autentické editování jako je vyvolání RAW a aplikace filtrů.
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Podporované streamování 4K v reáném čase live.
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RICOH THETA Oficiální SNS stránky

360° VR experience as if you were actually in the scene is possible.

Ukazujeme doporučené informace jako
uvedení příkladů snímků, poslední novinky,
události, apod.
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RICOH THETA série

Příslušenství (prodává se zvlášť)

Z1

Black

RICOH THETA Z1

Příslušenství : USB kabel a pouzdro

Světelnost objektivu
Minimální vzdálenost
Rozměr senzor
senzor - počet efekt. pixelů
Rozměr souboru snímky
Rozměr souboru video
Formát souboru

Záznamové médium
Počet snímků
Čas závěrky

ISO citlivost

Kompenzace expozice
Vyvážení bílé

Režim záznamu
Funkce záznamu

OLEO Panel
Bezdrátová komunikace
External interface
Zdroj energie
Živostnost baterie
Externí rozměry
Hmotnost
Tepelný rozsah použití

F2.1, 3.5 , 5.6
Cca. 40 cm - (od povrchu objektivu)
1.0"- typ (x2)
Cca. 20 M (x2)
RAW: 7296 x 3648 JPEG: 6720 x 3360
4K: 3840 x 19201 / 29.97fps/56 Mbps
2K: 1920 x 960/29.97 fps/16 Mbps
Snímky: RAW (DNG), JPEG (Exif Ver. 2.3)
Video: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-lC (mono) linear
PCM (4ch prostorové audio)
Live Streaming: Video: H.264, Audio: linear PCM (4ch)
Interní paměť: cca. 19GB
Snímky: RAW+ cca. 350, JP£G cca. 2400
Snímky: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/8 sek., (Priorita času) 1/25000 sec.
to 1/8 sek.,(Manuálně) 1/25000 sek. až 60 sek.
Video: (AUTO) 1/25000 sec. až 1/30 sek., (Priorita času, Manuálně)
1/25000 sek. až 1/30 sek.
Live Streaming: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/30 sek..
Snímky, Video: (AUTO) ISO 80 až 6400, nastavení horního limitu
Priorita ISO , Manuálně ISO 80 až 6400
Live Streaming: (AUTO) ISO 80 až 6400
Snímky: Video: -2.0 až +2.0EV, krok 1/3EV1
Snímky, video: Auto, outdoor, stín, zataženo, žárovky 1, žárovky 2,
noční osvětlení, zářivka, barevná teplota (2500 K-10000K)
zářivka: denní světlo, přirozené světlo, bílé světlo, live Streaming:
Auto
snímky, video: auto, priorita clony, priorita času, priorita ISO, Manuál1
live streaming : Auto
Kompozice intervalů, Multi bracket, samospoušť (2, 5, 10 sek.), MY
nastavení
Video: Samospoušť (2, 5, 10 sek.), MY nastavení
0.93" Organic light emitting displej 128x36 bodů. Funkce
automatického nastavení jasu
IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz)". IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz),
Bluetooth 4.2
USB Type-C, US83.0
lithium-iontová baterie (vestavěná)6
snímky: cca. 3007, video cca. 60 min.7
48 mm (š) x 132.5 mm (v) x 29.7 mm x 24 mm8 (h)
cca. 182g
0°C - 40°C

Metalic gray

Pink

RICOH THETA V

Blue

Beige

White

RICOH THETA SC2

Příslušenství: USB kabel a pouzdro
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RICOH THETA Stick TM-2
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RICOH THETA Stick TM-3

Příslušenství: USB kabel a pouzdro

F2.0
Cca. 10 cm - (od povrchu objektivu)
1/2.3" typ (x2)
Cca. 12 M (x2)
5376 x 2688
4K: 3840x19201 /29.97 fps/56 Mbps
2K: 1920x960/29.97 fps/16 Mbps
Snímky: JPEG (Exif Ver. 2 3 )
Video:MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-lC (mono) +linear PCM (4ch
prostorové audio))
Live Streaming: Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-lC (mono)
Interní paměť: cca. 19GB
Snímky: cca. 4800
Snímky: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/8 sek., (Priorita času) 1/25000 sec. to 1/8 sek.
(Manuálně) 1/25000 sek. až 60 sek.
Video: 1/25000 sek. až 1/30 sek.

F2.0
Cca. 10 cm - (od povrchu objektivu)
1/2.3" typ (x2)
Cca. 12 M (x2)
5 3 7 6 x 26 8 8
4K: 3840 x1920 /29.97 fps/54 Mbps
2K: 1920 x 960 /29.97 fps/16 Mbps
Snímky: JPEG (Exif Ver. 2 3 )
Video: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC (mono)

Krytka objektivů
TL-1

Interní paměť: cca. 14GB
Snímky: JPEG cca. 3000
Snímky: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/8 sek., (Priorita času) 1/25000
sek. až 1/8 sek., (Manuálně) 1/25000 sek. až 60 sek.
Video: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/30 sek.

Očko pro řemínek

Měkké pouzdro TS-1

AT-1

• bílé • černé

Live Streaming: 1/25000 sek. až 1/30 sek.
Snímky: (AUTO) ISO 64 až 1600, (Priorita ISO, Manuálně) ISO 64 až 3200
Video: ISO 64 to 64001
Live Streaming: ISO 64 až 6400

Snímky: (AUTO) ISO 64 až 1600, nastavení horního limitu
Priorita ISO, Manuálně) ISO 64 až 3200*1
Video: (AUTO) IS0 64 až 6400, nastavení horního limitu

Snímky: Video: -2.0 až +2.0EV, krok 1/3EV1
Snímky, video: Auto, outdoor, stín, zataženo, žárovky 1, žárovky 2,
noční osvětlení, zářivka, barevná teplota (2500 K-10000K)
zářivka: denní světlo, přirozené světlo, bílé světlo, live Streaming: Auto

Snímky: Video: -2.0 až +2.0EV, krok 1/3EV1
Snímky, video: Auto, outdoor, stín, zataženo, žárovky 1, žárovky 2,
noční osvětlení, zářivka, barevná teplota (2500 K-10000K)
zářivka: denní světlo, přirozené světlo, bílé světlo
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snímky, vIdeo: auto, priorita clony, priorita ISO, Manuál
live streaming : Auto
Multi bracket, samospoušť (2,5,10 sek.), My nastavení
Video: samospoušť (2,5,10 sek.), My nastavení
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Krytka objektivů
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Polotuhé poudro TS-2

TL-2
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• stříbrné • šedé • zelené
• modré • oranžové
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Tvrdé pouzdro TH-2

snímky: Auto, priorita clony, priorita ISO, Manuál
Video: Auto
Multi bracket, samospoušť (2,S,10 sek.), My nastavení
Video: samospoušť (2,5,10 sek.), My nastavení, předvolby:
obličej, noční scenerie, objektiv-objektiv expozice
0.5" Organic light emitting displej,60x32 bodů, funkce
automatického nastavení jasu
IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz)". IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 4.2
4.2
V
micro USB: USB2.0, koncovka pro mikrofon
mikro USB: USB2.0
3D Microfon TA-1
lithium-iontová baterie (vestavěná)6
lithium-iontová baterie (vestavěná)6
včetně clony proti větru
snímky: cca. 3007, video cca. 80 min.7
snímky: cca. 2607, video cca. 60 min.7
45.2 mm (š) x 130.6mm (v) x 22.9mm (17.9 mm8) (h)
45.2 mm (š) x 130.6 mm (v) x 22.9 mm (17.9 mm8) (D)
cca. 121g
104g
0°C - 40°C
0°C - 40°C
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Nástavec pro stativ TE-1
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Podvodní pouzdro

TW-1

•Adobe, Photoshop, a Lightroom jsou obchodní nebo registrované značky Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a dalších zemích. • Bluetooth® slovo a logo jsou registrované obchodní značky Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití Ricoh Company Ltd. je chráněné licencí. •USB Typ-C™ ije obchodní značkou USB Implementers Forum. •Tento produkt
používá DNG technologii pod licencí Adobe Systems Incorporated. •Facebook, Facebook logo a "f" logo jsou obchodní nebo registrované značky Facebook, Inc. •Twitter, Twitter logo, Twitter "t" logo a Twitter modrý pták jsou registrované obchodní značky Twitter, Inc. ve Spojených státech a ostatních zemích. • Instagram a Camera logo jsou obchodní značky
Instagram, LLC ve Spojených státech a ostatních zemích. •YouTube a YouTube logo are obchodní nebo registrované značky Google LLC. • Všechyn ostatní obchodní značky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
• Snímky zaznamenané RICOH THETA za jiným účelem než pro osobní zábavu nelze použít bez povolení dle práv uvedených v autorském zákoně. Věnujte tomu pozornost, neboť omezení platí i na záznam demonstrací, představení a výstavy. Snímky zaznamenané za účelem získání copyrightu nelze též použít mimo rozsah uvedený v autorském zákoně. • Tento přístroj patří do třídy B informačních technologií založené na normách Občanského zákoníku
pro interference zařízením informační technologie (VCCI). Tento přístroj je vyroben za účelem používání v domácím prostředí, nicméně může dojít k rušení v blízkosti rozhlasového nebo televizního přijímače. Používejte přístroj správně dle návodu. • Barvy skutečného produktu se mohou nepatrně lišit od barev uvedených v katalogu z důvodu tisku. • Při nákupu si zkontrolujte číslo tohoto produktu. • Specifikace, cena, design a detaily jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění. • Všechna data zaznamenaná v katalogu jsou kryta copyrightem. Bez povolení nelze data ani jejich části kopírovat nebo přenášet. Slouží pouze pro účely osobní prohlídky. Nepoužívejte pro za jiným účelem.
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