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Digitální zrcadlovka PENTAX K-3  

vyhlášena “NEJLEPŠÍ DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKOU PRO EXPERTY 
(BEST DSLR EXPERT CAMERA)” roku 2014 a získává ocenění 

TIPA Photo & Imaging  
 
 

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. s potěšením oznamuje, že vlajková loď PENTAX 

K-3, která byla uvedena na trh v listopadu 2013, byla vybrána prestižní asociací TIPA (Technical 

Image Press Association) jako nejlepší profi zrcadlovka roku 2014. Ocenění získala především 

díky výjimečné kvalitě snímků, excelentní spolehlivosti a skvělé ovladatelnosti.  

 

TIPA je nezávislá, nezisková organizace sdružující šéfredaktory a technické recenzenty 29 

předních foto časopisů o zobrazovací technice ze 16 zemí, převážně z Evropy. Vítězné produkty 

z různých kategorií byly tento rok vybrány ze všech nových fotografických a zobrazovacích 

přístrojů uvedených na trh od 1. dubna, 2013 do 31. března, 2014. PENTAX K-3 získala nejvyšší 

hodnocení v kategorii “Nejlepší digitální zrcadlovka pro experty (Best Expert DSLR). 

      

                                

              

               

 

V oficiálním vyjádření, TIPA poznamenala, že PENTAX K-3 s 24 MPx CMOS snímačem o 

velikosti APS-C, bez low-pass filtru “vyvinutá společností Ricoh Imaging jako vlajková loď 

digitálních zrcadlovek PENTAX série s K-bajonetem, přináší zcela unikátní funkci “anti-alias 

simulátoru”. Zrcadlovka, která je vyrobena z voděodolného těla ze slitiny hořčíku, poskytuje 

rychlost kontinuálního snímání 8.3 snímků/sek. až do počtu 23 RAW nebo 60 JPEG snímků v 

jedné sekvenci. K použité stabilizaci obrazu pomocí pohybu CMOS snímače je přidána funkce 

nastavitelné úrovně vyhlazení obrysů (anti moaré efekt) obrazu. PENTAX K-3 umožňuje 

natáčení videoklipů ve Full HD rozlišení, se stereo zvukem. Dále nabízí vylepšený režim 

intervalového snímání pro zachycení videoklipů v rozlišení 4K. Zrcadlovka přichází s novým 

obrazovým procesorem PRIME III a 27-bodovým autofokusem SAFOX XI. Závěrka je 

zkonstruována na zaručených 200,000 expozic. 

 



 

 
O společnosti Ricoh Imaging 
 
Ricoh Imaging Company, Ltd. je celosvětovým vedoucím dodavatelem zábavných a 
profesionálních zobrazovacích zařízení, s vysoce ceněným dědictvím značek Pentax a Ricoh a 
jejich produktů. Široké portfolio těchto značek zahrnuje digitální zrcadlovky, fotoaparáty středního 
formátu, fotoaparáty bez zrcátka (mirror less) s výměnnými objektivy, digitální kompakty se 
zoomem a outdoorové kompakty a širokou řadu vysoce výkonných objektivu a příslušenství. 
Kromě toho nabízí širokou řadu víceúčelových dalekohledů.  
 
Kořeny společnosti sahají do roku 1919, kdy byla v provincii Tokya Nishi-Sugamo založena 
továrna společnosti Asahi Optical Joint Stock Co. na výrobu objektivů a oční optiky. V roce 1938 
společnost rozšířila portfolio produktů na služby zahrnující design objektivů, fotografické 
objektivy a dalekohledy pod jménem Asahi Optical CO. LTD. V roce 2002 se společnost 
přejmenovala na PENTAX. O 6 let později se PENTAX spojil s výrobcem optiky firmou HOYA 
CORPORATION. 1. října 2011 se PENTAX stal 100% dceřinou společností Ricoh, Ltd. a 1. 
srpna 2013 začal fungovat jménem Ricoh Imaging Company, Ltd. Ricoh Imaging Europe S.A.S 
je evropskou centrálou a dceřinou společností Ricoh Imaging Company, Ltd. v Japonsku. 
 
 
Další informace: www.ricoh-imaging.com 
 
 


