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Menší, ľahší, odolnejší – taký je nový digitálny 

ďalekohľad Sony DEV-50V
Nový  digitálny  ďalekohľad  Sony  DEV-50V  je  o 30  %  menší  a ľahší  než  jeho 

predchodca a má novú vode odolnú konštrukciu. V prírode si tak môžete nafilmovať 

všetko, čo vám ponúka zorné pole ďalekohľadu a to dokonca vo Full  HD rozlíšení 

a 3D.  Plynulá  12-násobná  optická  a  25-násobná  digitálna  transfokácia, optická 

stabilizácia  a automatické  zaostrovanie  umožňujú  kvalitné  snímanie  videa  a 

fotografií,  ale  aj  pohodlné  používanie  ďalekohľadu.  Používanie  uľahčí  aj  dobré 

ergonomické spracovanie  a vhodné rozmiestnenie  ovládacích prvkov.  Pri  spätnom 

prezeraní vašich spomienok určite oceníte aj funkciu geotaggingu.

Kamera aj ďalekohľad

Kombinácia  ďalekohľadu  a kamery  má množstvo  výhod  a ocenia  ju 

najmä ľudia, ktorí sú zvyknutí používať ďalekohľad. Ak radi pozorujete 

prírodu, práve ďalekohľad je výborným spoločníkom na každom výlete. 

Môžete si ho zobrať aj na športové podujatie a neunikne vám žiadna 

akcia. Nový digitálny ďalekohľad Sony DEV-50V je až o 30 % menší 

a ľahší  než  jeho  predchodca,  navyše  je  odolný  voči  špliechaniu  aj 

prachu. S mierami 148,5 x 72,5 x 157,5 mm a hmotnosťou necelých 765 g príliš nezaťažíte 

svoju  batožinu  a  okamih,  ktorý  práve  sledujete,  zvečníte  iba  jediným  stlačením  tlačidla. 

Pozorovaný objekt s ním totiž môžete nasnímať vo formáte Full HD aj v 3D. DEV-50V dokonca 

umožňuje snímať aj kvalitné 20,4-megapixlové fotografie. Veľmi praktický je zabudovaný GPS 

prijímač,  ktorý  automaticky  označuje  nahrávky  geografickými  údajmi.  Označené  videá 

a snímky je možné sledovať so softvérom aj na online mape.



Zaostrí za vás

Sony  DEV-50V  disponuje  12-násobným  optickým  a 25-násobným  digitálnym  priblížením. 

Vďaka tomu je rozsah priblíženia podobný klasickým výkonným ďalekohľadom. Na rozdiel od 

tradičných ďalekohľadov však dokáže vďaka automatickému zaostrovaniu udržať pohybujúci sa 

objekt  v zábere  neustále  ostrý.  Nový  elektronický  OLED  hľadáčik  typu  Tru-Finder  s  XGA 

rozlíšením poskytuje vyššie rozlíšenie a kontrast oproti svojim predchodcom. Aj keď využívate 

transfokáciu, optická stabilizácia obrazu Optical SteadyShot Active Mode zabezpečí maximálnu 

stabilitu a nerozmazaný záznam. To oceníte pri komfortnom hľadaní vašich nových objektov. 

Zaostrenie  v  tmavšom prostredí  býva  často  problematické,  nová  funkcia  zvýšenia  jasu  v 

tmavom prostredí (Hyper Gain) však tento problém vyriešila.  Pracuje na báze elektronicky 

zvyšovaného  jasu  v  hľadáčiku  a  postará  sa  o to,  že  napríklad  plachú  sovu  uvidíte  oveľa 

čistejšie a ostrejšie aj za súmraku. 

Po návrate  domov stačí  ďalekohľad jednoducho pripojiť  k  televízoru a  okamžite  si  môžete 

vychutnávať vaše celodenné záznamy v HD kvalite. Prípadne môžete zasunúť pamäťovú kartu 

do vášho PC alebo fotorámika a všetky zážitky znova ožijú pred vašimi očami.

Digitálny ďalekohľady DEV-50V bude dostupný európskych trhoch od júna 2013.

– Koniec –

Hlavné charakteristické vlastnosti a funkcie
Model DEV-50V
Formát videozáznamu 2D HD: MPEG-4 AVC/H.264　AVCHD formát Ver.2.0 kompatibilný

3D HD: MPEG-4 MVC/H.264　AVCHD formát Ver.2.0 kompatibilný

Rozlíšenie videozáznamu 2D HD: 1920x1080/60p, 50p (PS), 1920x1080/60i, 50i (FX, FH), 
1440x1080/60i, 50i (HQ, LP)

3D HD: 2x 1920x1080/60i, 50i

Max. efektívne rozlíšenie 
fotografií

20,4 megapixla

Objektív Dva objektívy Sony G Lens
Snímač obrazu Dva 1/3,91” CMOS snímače Exmor R™
Stabilizácia obrazu Optická stabilizácia obrazu s aktívnym režimom (Optical SteadyShot™ 

Active Mode)

[v pozícii W (3D) / od pozície W po T (2D)]

Typ hľadáčika XGA OLED Tru-Finder
Hľadáčik Korekcia dioptrií: Áno (-3,5 až +3,5)

Zorné pole: 36,9°(16:9)

Vzdialenosť medzi zrenicami: 55–75mm

Rozsah priblíženia (miera 
transfokácie – Zoom) 

0,8–12x (2D: pri vypnutej digitálnej transfokácii) / 
0,8–25x (2D: pri zapnutej digitálnej transfokácii) / 0,5–6x (3D)

GPS Áno (bez zobrazenia mapy)
Konektory Výstupný HDMI konektor, Multi/Micro USB konektor 
Reproduktor Monofonický
Kompatibilné záznamové 
médiá

Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) / Memory Stick XC-HG Duo™ / 
Memory Stick PRO-HG Duo™,



SD/SDHC/SDXC (Trieda 4 alebo vyššia)

(bez vstavanej pamäte)

Odolnosť voči vode Ekvivalent úrovne 5 ochrany voči vlhkosti JIS/IEC (IPX5) (podľa 
interných testov) 

Ekvivalent úrovne 4 ochrany voči prachu JIS/IEC (IPX4) (podľa 

interných testov) 

Dostupný čas snímania 
a prehrávania (pri 32 GB 
pamäťovej karte) 
(2 kanály)

2D HD PS: Cca 2 hod. 30 min.

2D HD FX: Cca 3 hod. 00 min.

2D HD FH: Cca 4 hod. 05 min.

2D HD HQ: Cca 7 hod. 20 min.

2D HD LP: Cca 12 hod. 50 min.

3D HD

3D: Cca 2 hod. 30 min.

Hmotnosť (cca) 765 g (len zariadenie)
Rozmery (cca) 148,5 x 72,5 x 157,5 mm
Dodávané príslušenstvo Veľké tienidlo hľadáčika, kryt objektívu, sieťová šnúra, puzdro, HDMI 

(Micro) kábel, Micro USB kábel, kryt hľadáčika, popruh na krk, návod na 
použitie, batéria NP-FV70, AC adaptér 

Ďalšie informácie poskytne: 

Peter Blažečka 

SEESAME Communication Experts

Tel: +421     917     103 119  

Fax: +421 2 43 33 00 03

E-mail: blazecka@seesame.com 

Ekologické informácie

Spoločnosť  Sony  si  uvedomuje  dôležitosť  zachovania  životného  prostredia  prijateľného  pre  život  nasledujúcich 

generácií na našej Zemi. Spoločnosť Sony smeruje svoje aktivity k dosiahnutiu nulového dopadu na životné prostredie 

počas celého životného cyklu svojich výrobkov a pri jej podnikateľských aktivitách („Road to Zero“ (Cesta k nulovému 

vplyvu)).

Tento  model  obsahuje  99  %  recyklovaného  materiálu  „SoRPlas“  použitého  na  obalový  materiál  a  vnútorné 

komponenty,  čo  pomáha  prispievať  k strednodobému  environmentálnemu  plánu  spoločnosti  Sony  do  roku  2015 

dosiahnuť 5 % zníženie využívania prvotných plastov (v porovnaní s úrovňou v roku 2008). Spoločnosť Sony bude aj 

naďalej pokračovať vo zvyšovaní využitia materiálu SoRPlas v čoraz väčšom počte svojich produktov.

Digitálne ďalekohľady dokážu prispieť k zachovaniu biodiverzity tým, že môžu pomôcť zvýši povedomie o prírodných 

lokalitách výskytu vtáctva a živočíchov.

Spoločnosť Sony:

Spoločnosť  Sony  je  popredný  celosvetový  výrobca  inovatívnych  audio,  video,  komunikačných  a informačných 
produktov pre spotrebiteľský trh ako aj pre profesionálne trhy. Spoločnosť Sony je známa vďaka svojim renomovaným 
audiovizuálnym  produktom,  ako  napríklad  HD  LCD  televízory  BRAVIA™,  digitálne  fotoaparáty  Cyber-shot™, 
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kamkordéry  Handycam®,  digitálne  zrkadlovky  „α“  (vyslovuj  alfa),  tablety  Sony  a  MP3  prehrávače  Walkman® a 
rovnako tiež osobné počítače VAIO™ a profesionálne produkty pre 3D HD vysielanie.

Za účelom získania ďalších informácií o spoločnosti Sony Europe prosím navštívte stránku  http://www.sony-
europe.com. 
Za účelom získania ďalších informácií o spoločnosti Sony Corporation prosím navštívte stránku http://www.sony.net.

“Sony”, “WALKMAN”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”,  “α”, “Exmor”,  “BRAVIA” a “XDCAM”  sú ochranné známky 

alebo obchodné značky spoločnosti Sony Corporation. 

Všetky ostatné ochranné známky alebo obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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