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Samyang uvádí nový objektiv AF
24mm F2.8 Sony FE
Společnost Samyang Optics přináší nový objektiv s automatickým zaostřováním pro vlastníky fotoaparátů Sony.
V pondělí 11.června 2018 oznámil Samyang uvedení objektivu Samyang AF 24mm F2.8 FE pro full framer fotoaparáty
s bajonetem Sony E, který kvalitou a cenou konkuruje možnostem značky Sony. Tento lehký širokoúhlý objektiv zdědil
proslulou kvalitu obrazu řady Samyang širokoúhlých objektivů a poskytuje tichý, rychlý a přesný systém AF.
Drobný ale široký
Samyang AF 24mm F2.8 FE váží okolo 93,6 g a je široký pouhých 3,8 cm bez sluneční slony a zadní krytky. Optická
konstrukce objektivu Samyang AF 24mm F2.8 se skládá ze 7 členů v 7 skupinách a poskytuje vysoké rozlišení od středu
obrazu až k rohům. Tři asférické členy a dva členy s vysokým indexem lomu spolu s povrchovou úpravou Ultra Multi
Coating pomáhají minimalizovat chromatické aberace a nežádoucí rozptyl světla.
Samyang AF 24mm F2.8 FE
Nejlepší partner pro každodenní fotografy
Kompaktní a lehký design nabízí přenosnost a pohodlí potřebnou pro dlouhý den. Tento objektiv by byl nejlepší volbou
pro každodenní fotografy, kteří chtějí zachytit každodenní momenty s vysokým rozlišením. Objektiv Samyang AF 24mm
F2.8 FE je vybaven rychlým a přesným systémem AF a minimální zaostřovací vzdáleností 0,24mm, čímž je ideální pro
outdoorové akce, ale také pro detailní fotografie krajin, selfie, portrétů, jídla, při cestování, sportovních akcích apod.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 829 odběratelům

Rollei City Traveler Mono
Společnost Rollei uvedla na trh novinku z řady Rollei City Traveler. Novinkou je Rollei City Traveler Mono, karbonový
monopod a selfie tyč v jednom.
Tato novinka je skvělým cestovním doplňkem pro každého nadšeného fotografa.
Kompletní řada produktů Rollei City Traveler je zaměřena ne cestování, veškeré produkty jsou velmi lehké a skladné.
Rollei City Traveler Mono je na tom stejně, lehká karbonová konstrukce váží pouhých 220g a skládá se z 5 karbonových
segmentů opatřených rychloupínacím systémem Twist Lock. Při maximálním vysunutí všech 5 segmentů má monopod
výšku 165,5cm a minimální pak pouhých 44cm.
více na

Společnost Epson zaujala fototiskárnami
na veletrhu Reklama Polygraf
V pražských Letňanech se ve dnech 29.–31. května 2018 konal již 25.
ročník veletrhu Reklama Polygraf, na kterém se představilo velké
množství firem z oboru tisku i reklamy.
Na veletrhu ani tentokrát nechyběly produkty společnosti Epson,
které byly k vidění na stáncích NANOTEC, AWC Morava, TEPEDE,
QUENTIN a M&P. Návštěvníci zde mohli získat informace o trendech a
novinkách ve využití tiskových zařízení a jejich příslušenství.
Společnost Epson se tento rok rozhodla pro změnu, a tak si tiskárny
této značky mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet na několika
partnerských stáncích.

více na

Výstava fotografií a Fotofest 2018
v Malé Úpě
Horská krkonošská obec Malá Úpa bude 15. a 16. června hostit mezinárodní festival horské fotografie Fotofest 2018.
Pro amatérské i profesionální fotografy je Fotofest vítanou příležitostí setkat se s ostatními fotografy, jejichž vášní je
fotit hory, přírodu a život v horách. Fotofest 2018 v Galerii Celnice zahájí vernisáž výstavy fotografií Jana Pohribného,
která bude v nejvýše položené galerii v Čechách k vidění až do půlky srpna.
Součástí Fotofestu 2018 budou i tři workshopy vedené známým fotografem a pedagogem Janem Pohribným (mj.
prezident Asociace profesionálních fotografů ČR) na téma Tajemství krajiny. Dvoudenní program nabídne dostatek
příležitostí k seznámení s novými kolegy, vzájemné výměně zkušeností, získání zajímavých informací a praktických
dovedností.

více na

FUJIFILM X-T100
Nový a stylový přírůstek do řady X digitálních fotoaparátů FUJIFILM. FUJIFILM Corporation (Prezident: Kenji Sukeno) představuje
X-T100, nejnovější přírůstek do řady X CSC digitálních fotoaparátů FUJIFILM.
Se svým elegantním retro designem nabízí obrovské množství funkcí a funkčních prvků jako například elektronický hledáček s
vysokým zvětšením, zadní LCD obrazovku vyklopitelnou do tří směrů a prodlouženou životnost baterie až na 430 snímků.
X-T100 váží pouze 448 g a s tělem z eloxovaného hliníku tak dodává své retro vizáži luxusní nádech. Výkonný 24,2 megapixelový
APS-C snímač je 14x větší než snímač uvnitř standartního chytrého telefonu. X-T100 také využívá nejnovější vestavěné Bluetooth®
technologie, jež umožňuje rychlý přenos snímků mezi fotoaparátem a mobilním telefonem pro okamžité sdílení fotografií s
přáteli.

více na
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VÝSTAVY

Výstava fotografií Luďka Vojtěchovského
Nikon Photo Gallery uvádí od 19. dubna 2018 pro veřejnost výstavu fotografií Luďka Vojtěchovského – Aranžovaná zátiší.
Luděk Vojtěchovský se narodil v roce 1959 v Čáslavi. Začínal jako reprodukční fotograf ve Východočeských tiskárnách, později působil jako fotograf
Krajského střediska Státní památkové péče v Pardubicích.
Luděk Vojtěchovský absolvoval celkem přes 130 výstav po celém světě. Je členem fotografické skupiny Outside3 a obdržel několik medailí FIAP.

více na

Obecní dům bude od května
patřit divadelní fotografii
První velká souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká divadelní
fotografie 1859 – 2017 bude od 9. května do 24. června 2018 k vidění v Obecním
domě v Praze.
Výstava návštěvníky provede historií českého divadla od počátku vzniku
fotografie a nabídne portréty hereckých hvězd, fotografie inscenací
renomovaných velkých i studiových scén, divadelních budov i jejich zákulisí, to vše
od poloviny 19. století až po současnost. Autory snímků jsou například legendy
jako František Drtikol, Miroslav Hák, Václav Chochola a Jaroslav Krejčí, či pochází
ze slavného fotografického Ateliéru Langhans a řady dalších. Současné tvorbě
je věnována samostatná sekce, která představí výsledky fotografické soutěže
pro profesionály a studenty. Výstava se zaměřuje i na řadu dalších aspektů
historie českého divadla a fotografie, nalezneme zde i srovnání historických a
současných propagačních fotografií a materiálů divadel, dokumentaci důležitých
momentů našich dějin, ve kterých divadelníci sehráli významnou roli, či exponáty
fotografické techniky.
více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:

HLEDÁM PRÁCI

Kde se koná výstava fotografií Luďka Vojtěchovského?
a) Obecní Dům
b) Nikon Photo Gallery
c) Kino Sokol - Nymburk

 ID grafik - externě
 DTP operátor
 DTP pracovník/grafik praxe 12 let
 GRAFICKÉ PRÁCE JAN ŠUSTR

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
H
 ledáme pečlivého a zkušeného
grafika/čku

nápověda

G
 rafik - Jsme fér
E
 xpedient-Logistik
O
 perátor CTP – prepress a výroba

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Iveta Rýnská

tiskových forem

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Plotter MIMAKI C Goex
 MIMAKI JV3-160 SP
 MacBook Pro 15“ 2.4GHz
 Macbook Pro 15 retina mid 2015

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)
Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

BAZAR - KUPUJI
R
 ip software
 Koupím Xerox Phaser 7760
 Koupím Koupím objektiv Pentax smc

OHLASY
Super čtění ke konci týdne.
Alex/Děčín

DA SDM 50-135/2,8 ED IF

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Díky za návrhy na výstavy.
Luděk/Praha

— inzerce —

Děkuji za týdenník plný novinek.
Ondřej/Liberec

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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