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PÞíklady fotografií
SB-800/600

CZV závorkách jsou uvedena ãísla stránek v návodu k obsluze, na kterých 
naleznete dal�í informace.

Vstupte s bleskem SB-800/600 do vzru�ujícího svûta 
systému kreativního osvûtlení Nikon



S bleskem SB-800/600 budete moci vyu�ívat
nejrÛznûj�í pokročilé zábleskové postupy.

Zmûkčete stíny.

Zaznamenejte detaily malých
objektÛ.

PoÞizujte vûrné portréty.
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Dosáhnûte výsledkÛ profesionálních
studiových fotografÛ.

Osvûtlením objektu i pozadí vytváÞejte
pÞirozenûji pÛsobící snímky.

VytvoÞte specifické zabarvení scény
pou�itím barevných �elatinových
filtrÛ.

� âísla u fotografií pÞedstavují ãísla stran v této bro�uÞe.
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Poznámka: PÞi bezdrátovém provozu více bleskÛ lze zaÞízení SB-600 
pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk. 



Odra�ený záblesk
Vyklopením nebo natoãením hlavy blesku a odra-
�ením svûtla od stropu nebo od stûn mÛ�ete
vytváÞet mnohem elegantnûji pÛsobící portréty.
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Odra�ený záblesk

Standardní pÞímý zábleskNastavení blesku

Parametry snímku 
(odra�ený záblesk)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 60 mm
Blesk: SB-800 v re�imu D s hlavou

blesku vyklopenou vzhÛru
Clona: f/8
Snímací vzdálenost: PÞibli�nû 4 m

Parametry snímku
(Bû�ný pÞímý záblesk)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost:

60 mm
Blesk: SB-800

v re�imu D
s hlavou blesku 
v normální poloze

Clona: f/9
Snímací vzdálenost: 

PÞibli�nû 4 m

PÞi fotografování osoby stojící pÞed stûnou mÛ�ete
vyklopením nebo natoãením hlavy blesku dosáhnout
odra�ení zábleskového svûtla od stropu. Zmûkãíte 
tak svûtlo dopadající na objekt a souãasnû docílíte
dopadu stínu za objekt a pod nûj. Jedná se 
o vynikající postup, který mÛ�ete pou�ít v interiéru 
k vykreslení jemných tónÛ obliãeje fotografované
osoby namísto tvrdého a nepÞita�livého osvûtlení
pÞímým zábleskem (str. 98 u pÞístroje SB-800, 
str. 70 u pÞístroje SB-600).

Vyklopení hlavy blesku a zvolení 
odrazné plochy
K zaji�tûní ùãinného odrazu záblesku je tÞeba
vyklopit hlavu blesku minimálnû v ùhlu 50°. Dbejte
rovnû�, aby na objekt nedopadalo pÞímé svûtlo
záblesku. Optimálních výsledkÛ dosáhnete pÞi
vzdálenosti hlavy blesku od odrazné plochy 
1�2 m.
PÞi fotografování na barevný materiál vyberte pro
odra�ení záblesku bílou nebo vysoce odrazivou
plochu. 
Jinak mohou mít snímky nepÞirozený barevný
nádech odpovídající barvû odrazné plochy.



Difúzní nástavec Nikon
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S pou�itím difùzního nástavce Nikon (pouze blesk SB-800)Bez difùzního nástavce Nikon

Nastavení blesku

Parametry snímku
(bez difùzního nástavce Nikon)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 105 mm
Blesk: SB-800 v re�imu D
Clona: f/6,3
Snímací vzdálenost: 

PÞibli�nû 2,5 m

Parametry snímku
(s difùzním nástavcem Nikon)
Difùzní nástavec Nikon nelze pou�ít s bleskem SB-600.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 105 mm
Blesk: SB-800 v re�imu D

s nasazeným difùzním nástavcem Nikon
Clona: f/6,3
Snímací vzdálenost: PÞibli�nû 2,5 m

Poznámky k pou�ití difúzního nástavce Nikon
Dobrých výsledkÛ dosáhnete pÞi vyklopení hlavy
blesku nahoru v ùhlu 60°.
PÞi vodorovném i svislém umístûní fotoaparátu
dosáhnete v zásadû stejného osvûtlovacího efektu.
K dosa�ení maximálnû rozptýleného svûtla
kombinujte difùzní nástavec s vestavûnou
�irokoùhlou rozptylkou.

Difùzní nástavec Nikon rozptyluje svûtlo
záblesku, vytváÞí mûkãí stíny a zabraÀuje 
pÞíli� jasnému nasvícení obliãeje.
Upevnûním dodávaného difùzního nástavce Nikon na hlavu
blesku zajistíte pÞi fotografování s odra�eným zábleskem
je�tû vût�ího rozptylu svûtla a dosáhnete velmi mûkkého
osvûtlení, které je prakticky prosté stínÛ. Souãasnû zajistíte
dostateãné osvûtlení pozadí (str. 101).
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Automatický vyva�ovaný doplÀkový záblesk i-TTL Standardní záblesk i-TTL

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace Zábleskový re�im s normálním
synchronizaãním ãasem

Parametry snímku
(automatický vyva�ovaný doplÀkový
záblesk i-TTL)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 70 mm
Blesk: SB-800 v re�imu Do
Clona: f/14

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace

Parametry snímku
(automatická vysoce rychlá FP
synchronizace)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 125 mm
Blesk: SB-800 v re�imu BK
Clona: f/2,8
âas závûrky: 1/3200 s

Automatický vyva�ovaný doplÀkový záblesk i-TTL

Fotoaparát v tomto re�imu automaticky reguluje
zábleskový výstup tak, aby bylo dosa�eno správné
expozice objektu i pozadí. Tento re�im je zvlá�È
ùãinný pÞi fotografování scén, které obsahují zrcadlo,
bílou stûnu nebo jiné vysoce odrazivé povrchy (str.
37 u pÞístroje SB-800, str. 33 u pÞístroje SB-600).

Automatická vysoce rychlá synchronizace blesku umo�Àuje
pracovat se v�emi ãasy závûrky, které jsou krat�í ne� nejkrat�í
synchronizaãní ãas fotoaparátu pro práci s bleskem. PÞi
fotografování s bleskem v exteriéru lze nastavením krat�ích
ãasÛ závûrky pou�ít men�í zaclonûní k rozostÞení pozadí nebo
k zachycení rychle se pohybujících objektÛ (str. 60 u pÞístroje
SB-800, str. 48 u pÞístroje SB-600).
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S pou�itím blokace zábleskové expozice u objektu 
mimo stÞed výÞezu

Bez pou�ití blokace
zábleskové expozice u objektu

mimo stÞed výÞezu

Pokud se hlavní objekt
nachází ve stÞed výÞezu, není

nutné blokaci zábleskové
expozice pou�ít.

Blokace zábleskové expozice (FV Lock)

Parametry snímku
(bez blokace zábleskové
expozice)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 60 mm
Blesk: SB-800 v re�imu D
Clona: f/8

Parametry snímku
(s blokací zábleskové expozice)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 60 mm
Blesk: SB-800 v re�imu Do
Clona: f/8

Parametry snímku
(bez blokace zábleskové
expozice)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 60 mm
Blesk: SB-800 v re�imu D
Clona: f/8

Pomocí blokace zábleskové expozice lze
docílit správné expozice, pokud se objekt
nachází mimo stÞed výÞezu a proti tmavému
nebo osvûtlenému pozadí.
Hodnota zábleskové expozice zÛstává zachována 
i pÞi zmûnû nastavení clony, zmûnû kompozice
obrazu nebo zmûnû nastavení zoomu, tak�e je
zaji�tûna správná expozice hlavního objektu. Bez
pou�ití této funkce je hlavní objekt kvÛli tmavému
pozadí pÞeexponován (str. 61 u pÞístroje SB-800,
str. 49 u pÞístroje SB-600).
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Dvû zábleskové jednotky (jedna pou�ita odrazem ze
strany, druhá pÞímo zezadu shora)

PÞímé osvûtlení bleskem na
fotoaparátu

Blesk mimo fotoaparát pÞímo ze strany

Blesk mimo fotoaparát odrazem
ze strany

TÞi zábleskové jednotky 
(jeden záblesk odrazem ze strany a dva

záblesky shora a zezadu)

Nastavení bleskÛ

Pou�ijte kabel SC-17, SC-28 nebo SC-29.

2

1

Makrosnímky s pou�itím více zábleskových jednotek

S pou�itím blesku SB-800 mimo fotoaparát
jako hlavní zábleskové jednotky a dal�ího 
jako dálkovû ovládané jednotky lze vytváÞet
dramatické makrosnímky malých objektÛ.
S touto kombinací lze dosáhnout pocitu zaoblení. Jedno
zaÞízení SB-800 jako hlavní blesk pÞipojené k fotoaparátu
kabelem je pou�ito k vytvoÞení záblesku odra�eného od
odrazné plochy a tím k rozptýlení stínÛ, zatímco druhé
zaÞízení SB-800 jako dálkovû ovládaný blesk je umístûno
nad objektem zezadu zleva a zaji�Èuje pÞímé osvûtlení.
Hlavní blesk v této situaci pÞedstavuje pomocné osvûtlení
a dálkovû ovládaný blesk hlavní osvûtlení (str. 102 
u pÞístroje SB-800, str. 73 u pÞístroje SB-600).

Parametry snímku (s pou�itím dvou bleskÛ)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 105 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800 

v re�imu D(odraz ze strany)
2Dálkovû ovládaná záblesková 

jednotka SB-800 v re�imu D
(pÞímo zezadu shora)

Clona: f/22
Snímací vzdálenost: 

PÞibli�nû 1 m
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Blesk na fotoaparátu

Dvû zábleskové jednotky: 
jedno zadní zábleskové

osvûtlení ze strany a dal�í
zespodu pomocí odrazné

plochy a �elatinového filtru

Dvû zábleskové jednotky: Blesk mimo fotoaparát
odrazem ze strany a jeden pÞímo shora

Nastavení bleskÛ
2

1

PÞi pou�ití samotného blesku na fotoaparátu
vzniknou za objektem zÞetelné stíny, které vytváÞejí
dojem plochosti. Odra�ené osvûtlení ze strany 
a pÞímé osvûtlení zezadu shora zaji�Èované dvûma
blesky SB-800 potlaãuje stíny a zdÛrazÀuje kontury
motocyklu (v�imnûte si napÞíklad kola). Je tak
dosa�eno mnohem �ivûj�ího podání miniaturního
modelu motocyklu i vedle stojící postaviãky 
(str. 102 u pÞístroje SB-800, str. 73 u pÞístroje 
SB-600).

Parametry snímku
(dvû zábleskové jednotky: blesk mimo fotoaparát odrazem
ze strany a jeden pÞímo zezadu shora)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 105 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800 v re�imu D

(odraz ze strany)
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka SB-800 

v re�imu D (pÞímo zezadu shora)
Clona: f/22
Snímací vzdálenost:PÞibli�nû 1,5 m

Pou�ijte kabel SC-17, SC-28 nebo SC-29.
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Dvû zábleskové jednotky (ze strany a shora) Jediná záblesková jednotka shora

Nastavení bleskÛ

2

1

Makrosnímky s pou�itím více zábleskových jednotek (pokrač.)

Parametry snímku
(s pou�itím jediné zábleskové
jednotky shora)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 105 mm
Hlavní záblesková jednotka: 

SB-800 v re�imu D
Clona: f/25
Snímací vzdálenost: 

PÞibli�nû 1 m

Pou�itím více bleskÛ SB-800 mÛ�ete vytváÞet
napÞíklad ù�asné makrosnímky kvûtin. 
K zachycení nádherných barev a textur tûchto
fialových orchidejí byly pou�ity dva blesky SB-800,
jeden zepÞedu zleva (jako hlavní jednotka propo-
jená kabelem) a dal�í (jako dálkovû ovládaná
jednotka) zezadu zprava a mírnû shora. PÞesto�e
byly oba blesky pou�ity pÞímo, poskytuje tato
kombinace mûkké stíny se zdÛraznûnými detaily
objektu (str. 102 u pÞístroje SB-800, str. 73 
u pÞístroje SB-600).

Parametry snímku
(s pou�itím dvou zábleskových jednotek)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 105 mm
1Hlavní záblesková jednotka:

SB-800 v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka 

SB-800 v re�imu D (shora)
Clona: f/32
Snímací vzdálenost: PÞibli�nû 1 m

Pou�ijte kabel SC-17, SC-28 nebo SC-29.
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Snímání v re�imu pokroãilého bezdrátového osvûtlení (dvû zábleskové
jednotky: blesk na fotoaparátu a dálkovû ovládaný blesk ze strany)

Souãasné bezdrátové odpálení více bleskÛ

Dvû zábleskové jednotky: blesk na fotoaparátu a dálkovû
ovládaný blesk zezadu

Samostatný blesk na fotoaparátu

Bezdrátový provoz více bleskÛ v automatickém re�imu TTL

Parametry snímku
(pokroãilé bezdrátové osvûtlení)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze
jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 70 mm
Hlavní blesk: SB-800 

v re�imu D
Dálkovû ovládaný blesk: SB-800 

v re�imu D
Clona: f/11

Parametry snímku
(s pou�itím dvou zábleskových
jednotek)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze
jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 70 mm
Hlavní blesk: SB-800 

v re�imu D
Dálkovû ovládaný blesk: SB-800 

v re�imu D
Clona: f/14

Kromû hlavní zábleskové jednotky na fotoaparátu 
je pou�ita dálkovû ovládaná záblesková jednotka, která
osvûtluje objekt ze strany a vytváÞí pÞirozenûj�í portrét.
PÞi souãasném bezdrátovém odpálení více bleskÛ jsou
pÞekrývající se ãásti snímku osvûtlené dvûma záblesko-
vými jednotkami pÞeexponované. PÞi pou�ití pokroãilého
bezdrátového osvûtlení v automatickém zábleskovém
re�imu TTL je v�ak objekt exponován správnû (str. 76 
u pÞístroje SB-800, str. 60 u pÞístroje SB-600).

Hlavní záblesková jednotka je pou�ita na fotoaparátu,
zatímco dálkovû ovládaná záblesková jednotka osvûtluje
objekt zezadu, zdÛrazÀuje jeho kontury a odhaluje jemné
detaily vlasÛ. Tato kombinace osvûtlení je zvlá�È ùãinná
pÞi poÞizování portrétÛ proti tmavému pozadí (str. 76 
u pÞístroje SB-800, str. 60 u pÞístroje SB-600).
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TÞi zábleskové jednotky (blesk na fotoaparátu, dálkovû
ovládaná jednotka odrazem ze stropu a dálkovû ovládaná

jednotka s ãerveným �elatinovým filtrem v krbu)

Samostatný blesk na
fotoaparátu

Dvû zábleskové jednotky (jeden
blesk na fotoaparátu a jeden

dálkovû ovládaný blesk odrazem
ze stropu)

Nastavení bleskÛ

2

1

3

Krb

Snímání s pou�itím více bleskÛ (1)

K osvûtlení objektu i pozadí pou�ijte více bleskÛ.
S pou�itím jednoho blesku SB-800 na fotoaparátu
je objekt v popÞedí správnû osvûtlen, ale pozadí 
je pÞíli� tmavé. K vytvoÞení pÞirozenûj�ího snímku
�eny sedící v místnosti byla jedna dálkovû
ovládaná záblesková jednotka umístûna za objekt
smûrem doprava. Tato jednotka osvûtluje pozadí
odrazem ze stropu. Dal�í dálkovû ovládaná
záblesková jednotka s nasazeným ãerveným
�elatinovým filtrem byla umístûna do krbu za
poleno k vytvoÞení dojmu plamenÛ (str. 80 
u pÞístroje SB-800, str. 62 u pÞístroje SB-600).

Parametry snímku
(s pou�itím tÞí zábleskových 
jednotek)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze 
jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 25 mm
1Hlavní záblesková

jednotka: SB-800 v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková

jednotka A: SB-800
v re�imu D
(odrazem ze stropu)

3Dálkovû ovládaná záblesková
jednotka B: SB-800
v re�imu G (s ãerveným 
�elatinovým filtrem)

Clona: f/5,6
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TÞi zábleskové jednotky (jedna mimo fotoaparát nalevo, jedna
napravo a jedna za objektem odrazem od zadní stûny)

Samostatný blesk mimo fotoaparát

Dvû zábleskové jednotky (jedna
mimo fotoaparát nalevo a jedna

napravo)

3

1 2

Nastavení bleskÛ

Snímání s pou�itím více bleskÛ (2)

Parametry snímku
(s pou�itím tÞí zábleskových
jednotek)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze
jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 48 mm
1Hlavní záblesková

jednotka: SB-800
v re�imu D

2Dálkovû ovládaná
záblesková jednotka A:
SB-800 v re�imu D

3Dálkovû ovládaná
záblesková jednotka B:
SB-800 v re�imu G

Clona: f/8

Hlavní blesk osvûtluje objekt ze strany,
zatímco dvû dálkovû ovládané zábleskové
jednotky zmûkãují a eliminují stíny.
V této kombinaci byl hlavní blesk umístûn mimo
fotoaparát nalevo ke zvýraznûní obrysÛ objektu, 
vrhá v�ak stíny na tváÞ �eny a tvrdý stín na zadní stûnu.
Dálkovû ovládaný blesk A byl umístûn napravo, aby
zmûkãil stíny. Stín na stûnû je v�ak stále viditelný. 
Za ùãelem jeho odstranûní byl umístûn dálkovû ovládaný
blesk B k nohám objektu, aby poskytoval svûtlo
odra�ené od stûny. Výsledkem je dramatický portrét 
(str. 76 u pÞístroje SB-800, str. 60 u pÞístroje SB-600).

Pou�ijte kabel SC-17, SC-28 nebo SC-29.
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âtyÞi zábleskové jednotky s pou�itím dlouhého ãasu závûrky âtyÞi zábleskové jednotky s
pou�itím normálního ãasu závûrky

4 3

1

2

Nastavení bleskÛ

Pou�ití více bleskÛ synchronizovaných s dlouhými časy závûrky

Parametry snímku
(s pou�itím normálního ãasu závûrky)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako
dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 40 mm
1Hlavní záblesková jednotka:

SB-800 v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková

jednotka A: SB-800 v re�imu B
3Dálkovû ovládaná záblesková

jednotka B: SB-800 v re�imu B
4Dálkovû ovládaná záblesková

jednotka C: SB-800 v re�imu G
Clona: f/8
âas závûrky: 1/250 s

S pou�itím dlouhého ãasu závûrky a více
bleskÛ lze dosáhnout pÞirozenûj�ích snímkÛ
objektu a pozadí.
K osvûtlení objektu a místnosti v pozadí byly pou�ity 
ãtyÞi zábleskové jednotky. Dálkovû ovládaná záblesková
jednotka A byla pÞidána k hlavní zábleskové jednotce
pou�ité na fotoaparátu k osvûtlení objektu ze strany 
a dosa�ení �ivûj�ího podání �eny a ovoce v ko�íku. 
Dal�í dvû dálkovû ovládané jednotky B a C byly umístûny
do místnosti za objektem. Svûtlo z dálkovû ovládané
jednotky B se odrazilo od stûny, zatímco svûtlo dálkovû
ovládané jednotky C se odrazilo od stropu, osvûtlilo
celou místnost a zdÛraznilo ji. Pou�itím dlouhého ãasu
závûrky bylo dosa�eno jasnûj�ího podání tónÛ objektu 
i pozadí (str. 58 a 76 u pÞístroje SB-800, str. 46 a 60 
u pÞístroje SB-600).

Parametry snímku
(s pou�itím dlouhého ãasu závûrky)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 40 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800 v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka A:

SB-800 v re�imu B
3Dálkovû ovládaná záblesková jednotka B:

SB-800 v re�imu B
4Dálkovû ovládaná záblesková jednotka C:

SB-800 v re�imu G
Clona: f/8
âas závûrky: 1/30 s
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Synchronizace blesku s dlouhými ãasy závûrkyNormální ãas závûrky

Synchronizace blesku s dlouhými časy závûrky

Parametry snímku
(normální ãas závûrky)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 80 mm
Hlavní záblesková jednotka: 

SB-800 v re�imu Do
Clona: f/7,1
âas závûrky: 1/250 s

PÞi snímání velmi tmavých scén lze pou�itím
blesku a del�ích ãasÛ závûrky dosáhnout
správné expozice objektu i pozadí.
PÞi snímání pomocí blesku v situacích s nízkou
hladinou osvûtlení nebo v noci je pozadí ãasto
výraznû podexponováno. V takovém pÞípadû
nastavte na fotoaparátu re�im synchronizace
blesku s dlouhými ãasy závûrky.
V tomto re�imu lze vyu�ít del�ích ãasÛ závûrky 
k zaznamenání detailÛ pozadí, zatímco blesk
zaji�Èuje správnou expozici objektu v popÞedí 
(str. 58 u pÞístroje SB-800, str. 46 u pÞístroje 
SB-600). 

Parametry snímku
(synchronizace blesku s dlouhými ãasy závûrky)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 80 mm
Hlavní blesk: SB-800 v re�imu Do
Clona: f/7,1
âas závûrky: 1/4 s
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S �elatinovým filtrem pro umûlé osvûtlení a nastavením
vyvá�ení bílé barvy na fotoaparátu v re�imu Incandescent

S �elatinovým filtrem pro umûlé
osvûtlení a nastavením vyvá�ení bílé
barvy na fotoaparátu v re�imu Flash

S �elatinovým filtrem pro záÞivkové osvûtlení a nastavením
vyvá�ení bílé barvy na fotoaparátu v re�imu Fluorescent

Bez �elatinového filtru a 
s nastavením vyvá�ení bílé barvy

na fotoaparátu v re�imu Flash

Pou�ití barevných �elatinových filtrÛ

Parametry snímku
(s �elatinovým filtrem)
Fotoaparát: D2H
Blesk: SB-800 v re�imu Do
Nastavení vyvá�ení bílé barvy:

Flash

Parametry snímku
(bez �elatinového filtru)
Fotoaparát: D2H
Blesk: SB-800 v re�imu Do
Nastavení vyvá�ení bílé barvy:

Flash

Parametry snímku
(s �elatinovým filtrem)
Fotoaparát: D2H
Blesk: SB-800 v re�imu Do
Nastavení vyvá�ení bílé barvy:

Fluorescent (záÞivkové osvûtlení)

Stejné zásady platí pÞi fotografování s bleskem za umûlého
osvûtlení. V tomto pÞípadû nastavte vyvá�ení bílé barvy
digitálního fotoaparátu na hodnotu Incandescent.
Parametry snímku (s �elatinovým filtrem)
Fotoaparát: D2H
Blesk: SB-800 v re�imu Do
Nastavení vyvá�ení bílé barvy: Incandescent

Úprava teploty zábleskového svûtla tak, aby odpovídala
celkovému osvûtlení scény.
PoÞizujete-li snímky s bleskem pod záÞivkovým osvûtlením 
pÞi nastavení vyvá�ení bílé barvy v digitálním fotoaparátu na
hodnotu Flash, bude hlavní objekt snímku vypadat pÞirozenû.
Pozadí snímku v�ak získá zelený nádech. Ke kompenzaci
tohoto jevu pou�ijte zelený filtr a poté nastavte vyvá�ení bílé
barvy fotoaparátu na hodnotu Fluorescent (str. 96 u pÞístroje
SB-800, str. 82 u pÞístroje SB-600).
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Samostatný blesk na
fotoaparátu

âtyÞi zábleskové jednotky: jedna na fotoaparátu a tÞi
dálkovû ovládané (dvû s �elatinovými filtry, jedna bez)

34

Nastavení bleskÛ

2

1

Parametry snímku
(s pou�itím jediného blesku)
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 38 mm
Hlavní blesk:SB-800 v re�imu D
Clona: f/5,6
Nastavení vyvá�ení bílé barvy:

Flash

Pou�ití barevných �elatinových filtrÛ v kombinaci s více blesky

Scénu lze dramaticky zabarvit pomocí
�elatinových filtrÛ.
Volitelná sada barevných �elatinových filtrÛ SJ-1
obsahuje celkem 20 filtrÛ v rÛzných barvách. Na hlavním
snímku na této stranû je k osvûtlení �eny pou�it hlavní
blesk na fotoaparátu a k osvûtlení pozadí jsou pou�ity 
tÞi dálkovû ovládané jednotky. NepÞímé modré osvûtlení
bylo doplnûno svûtlem dvou jednotek s ãerveným 
a modrým �elatinovým filtrem odra�eným od zadní stûny 
ke zdÛraznûní pozadí. TÞetí dálkovû ovládaná jednotka
bez �elatinového filtru byla umístûna pÞímo za hlavu
objektu, aby vytvoÞila obrysové osvûtlení vlasÛ (str. 76 
a 96 u pÞístroje SB-800, str. 60 a 82 u pÞístroje SB-600).
Parametry snímku
(se ãtyÞmi zábleskovými jednotkami)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 38 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800 v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka A:

SB-800 v re�imu G
3Dálkovû ovládaná záblesková jednotka B:

SB-800 v re�imu G
4Dálkovû ovládaná záblesková jednotka C:

SB-800 v re�imu G
Clona: f/5,6
Nastavení vyvá�ení bílé barvy: Flash



~

Blesk na fotoaparátu (odra�ený) a dálkovû ovládaná záblesková
jednotka se �lutým �elatinovým filtrem umístûná za roletu 

Pouze blesk na fotoaparátu
(odra�ený) bez rolety

Dvû zábleskové jednotky bez
�elatinového filtru s roletou

Dvû zábleskové jednotky s modrým
�elatinovým filtrem a s roletou

Dvû zábleskové jednotky s ãerveným
�elatinovým filtrem a s roletou

Nastavení
bleskÛ

Roleta

2

1

Pou�ití barevných �elatinových filtrÛ 

Pou�itím blesku SB-800 s volitelnou sadou barevných
�elatinových filtrÛ SJ-1 lze do scény pÞidat specifické barvy.
Na tûchto snímcích byl blesk na fotoaparátu odra�en od
stropu a pou�it jako hlavní jednotka, zatímco druhá
záblesková jednotka umístûná napravo byla pou�ita 
pÞímo jako dálkovû ovládaná jednotka. Barva osvûtlení 
z dálkovû ovládaného blesku byla upravena nasazením
barevných �elatinových filtrÛ. Pozadí bylo dále upraveno
umístûním rolety mezi objekt a dálkovû ovládaný blesk 
a odpálením blesku skrz tuto roletu (str. 76 a 96 
u pÞístroje SB-800, str. 60 a 82 u pÞístroje SB-600).

Parametry snímku (s pou�itím dvou bleskÛ)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 60 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800 v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka SB-800

v re�imu G
Clona: f/7,1
Nastavení vyvá�ení bílé barvy: Flash
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Dvû zábleskové jednotky bez
�elatinového filtru a bez rolety

Dvû zábleskové jednotky s
modrým �elatinovým filtrem a

Dvû zábleskové jednotky s
ãerveným �elatinovým filtrem a

âtyÞi zábleskové jednotky s �elatinovými filtry

Nastavení
bleskÛ 3

4

2

1

v kombinaci s více blesky (pokrač.)

Velmi originální snímky lze vytváÞet s pou�itím tÞí
dálkovû ovládaných zábleskových jednotek s nasaze-
nými �elatinovými filtry a umístûnými na tÞech stra-
nách objektu a exponováním snímku shora (str. 76, 96
u pÞístroje SB-800, str. 60, 82 u pÞístroje SB-600).
Parametry snímku (s pou�itím ãtyÞ bleskÛ)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 45 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800 v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka A:

SB-800 v re�imu G se �lutým �elatinovým filtrem
3Dálkovû ovládaná záblesková jednotka B:

SB-800 v re�imu G s ãerveným �elatinovým filtrem
4Dálkovû ovládaná záblesková jednotka C:

SB-800 v re�imu G s modrým �elatinovým filtrem
Clona: f/8
Nastavení vyvá�ení bílé barvy: Flash

Pou�ijte kabel SC-17,
SC-28 nebo SC-29.
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âtyÞi zábleskové jednotky: Blesk na fotoaparátu a tÞi dálkovû ovládané
zábleskové jednotky s modrým, �lutým a ãerveným �elatinovým filtrem

Samostatný blesk na fotoaparátu

âtyÞi zábleskové jednotky: Blesk
na fotoaparátu a tÞi dálkovû

ovládané zábleskové jednotky bez
�elatinových filtrÛ

1

4

3

2

Nastavení bleskÛ

Pou�ití barevných �elatinových filtrÛ v kombinaci s více blesky (pokrač.)

Pou�ijete-li blesk SB-800 pÞipevnûný pÞímo na
fotoaparát a osvûtlující scénu pÞímo, osvûtlení 
stûny se zarámovanými obrazy rychle ubývá
smûrem dozadu. K ozvlá�tnûní snímku a pÞidání
po�adovaného osvûtlení byly pou�ity tÞi dálkovû
ovládané zábleskové jednotky s modrým, �lutým 
a ãerveným filtrem se zábleskem odra�eným od
stûny (str. 76, 96 u pÞístroje SB-800, str. 60, 82 
u pÞístroje SB-600).

Parametry snímku
(s pou�itím ãtyÞ zábleskových jednotek)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû 
ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 56 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800
v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka A:

SB-800 v re�imu G
3Dálkovû ovládaná záblesková jednotka B:

SB-800 v re�imu G
4Dálkovû ovládaná záblesková jednotka C:

SB-800 v re�imu G
Clona: f/5,6
Nastavení vyvá�ení bílé barvy: Flash
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Nastavení bleskÛ

2

1

Správná expozicePÞeexponované popÞedí Podexponované popÞedí

PÞeexponované pozadí

Podexponované pozadí

Korekce výkonu záblesku pÞi pou�ití více zábleskových jednotek

Parametry snímku
(správnû exponované popÞedí i pozadí)
ZaÞízení SB-600 lze pou�ít pouze jako dálkovû
ovládaný blesk.
Fotoaparát: D2H
Ohnisková vzdálenost: 42 mm
1Hlavní záblesková jednotka: SB-800

v re�imu D
2Dálkovû ovládaná záblesková jednotka

SB-800 v re�imu D
Clona: f/10

V re�imu pokroãilého bezdrátového osvûtlení mÛ�ete pou�itím více ne�
jednoho blesku zámûrnû pÞeexponovat nebo podexponovat rÛzné ãásti snímku.
Následující série snímkÛ byla poÞízena pomocí dvou zábleskových jednotek. Hlavní záblesková jednotka byla pou�ita
na fotoaparátu k osvûtlení objektu v popÞedí, zatímco dálkovû ovládaná jednotka osvûtlovala objekt v pozadí. Snímek
uprostÞed byl poÞízen bez nastavení korekce expozice na zábleskových jednotkách, jinými slovy s nastavením korekce
0,0 EV. Pozadí i popÞedí je správnû exponováno. Snímky nalevo a napravo byly poÞízeny s nastavením korekce
výkonu záblesku na hlavní zábleskové jednotce, která osvûtluje objekt na popÞedí; v tomto konkrétním pÞípadû byla 
u levého snímku pou�ita korekce +1 EV a u pravého snímku korekce �1 EV. Snímky nahoÞe a dole byly poÞízeny s
nastavením korekce výkonu záblesku na dálkovû ovládané zábleskové jednotce, která osvûtluje objekt na pozadí;
korekce na horním snímku je +1 EV a na dolním snímku �1 EV (str. 54, 76 u pÞístroje SB-800, str. 42, 60 u pÞístroje
SB-600).



. Korekce expozice +1

Bez korekce

Korekce expozice �1

Korekce zábleskové expozice +1

Bez korekce

Korekce zábleskové expozice �1

Korekce expozice a korekce výkonu záblesku
Expozice snímkÛ byla zámûrnû upravena pomocí korekce expozice 
a korekce výkonu záblesku.
U tÞí snímkÛ nalevo byla pou�ita korekce expozice ve standardním
automatickém zábleskovém re�imu (pouze blesk SB-800). RÛzné expozice
objektu i pozadí lze dosáhnout zmûnou nastavení clony na blesku SB-800 
(str. 54 u pÞístroje SB-800, str. 42 u pÞístroje SB-600).

U tÞí snímkÛ napravo byla pou�ita korekce výkonu záblesku v automatickém
zábleskovém re�imu TTL. RÛzné expozice hlavního objektu bez ovlivnûní
pozadí lze dosáhnout zmûnou výkonu záblesku zaÞízení SB-800 (str. 56 
u pÞístroje SB-800, str. 44 u pÞístroje SB-600).



Tato funkce umo�Àuje tvorbu snímkÛ, 
u kterých se rozmazaná ãást objektu zobrazí
správným zpÛsobem za objektem.
Jak je znázornûno na ukázkové fotografii, pÞi
fotografování rychle se pohybujících objektÛ zachycených del�ími ãasy závûrky s pou�itím synchroni-
zace blesku na první lamelu závûrky dojde k nepÞirozenû pÛsobícím výsledkÛm. Synchronizace
blesku na druhou lamelu závûrky umo�Àuje tvorbu snímkÛ, u kterých se rozmazaná ãást objektu
zobrazí za objektem a nepÞekrývá jej (str. 59 u pÞístroje SB-800, str. 47 u pÞístroje SB-600).

/

S pÞedbleskem proti ãerveným oãímBez pÞedblesku proti ãerveným oãím

Synchronizace blesku na druhou lamelu
závûrky

Synchronizace blesku na první
lamelu závûrky

PÞedblesk proti červeným očím

Synchronizace blesku na druhou lamelu závûrky

Stroboskopický zábleskový re�im

Tato funkce zabraÀuje vzniku ãerveného zabar-
vení stÞedu oãí osob na barevných fotografiích.
PÞedblesk proti ãerveným oãím se nastavuje na
fotoaparátu, nikoli na blesku (str. 58 u pÞístroje
SB-800, str. 46 u pÞístroje SB-600).

K dosa�ení stroboskopického efektu
vícenásobné expozice lze blesk SB-
800 odpálit opakovanû bûhem jediné
expozice (str. 48 u pÞístroje SB-800.
U blesku SB-600 není stroboskopický
záblesk k dispozici.


