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Nový Canon EOS RP
Canon uvádí malou, lehkou a praktickou full-frame bezzrcadlovku EOS RP. Novinka cílí na pokročilé amatéry, kteří chtějí
postoupit do světa převratného systému značky Canon – systému R.
Fotoaparát EOS RP je ideálním přístrojem jak pro cestovní, krajinářskou a portrétní fotografii, tak i pro filmovou tvorbu.
Navíc díky výhodám celého systému EOS R včetně nejrychlejšího automatického zaostřování na světě je příslibem ještě
většího tvůrčího potenciálu. Jako nejmenší a nejlehčí full-frame digitální fotoaparát s výměnnými objektivy v dosavadní
historii značky Canon nabízí EOS RP jedinečnou kombinaci snadného používání spolu s působivou kvalitou obrazu.
Fotografové a kameramani mohou s novým EOS RP využívat také objektivy EF i EF-S a prozkoumat všechny možnosti, které
toto portfolio značky Canon nabízí.
Spolu s uvedením nového fotoaparátu dnes Canon dále oznámil, že připravuje objektiv RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, který
bude díky svým rozměrům a výkonu pohotovým a snadno přenosným společníkem na cestách. Půjde o univerzální objektiv
určený pro pokročilé amatérské fotografy i kameramany, kterým nabídne velký rozsah ohniskových vzdáleností a umožní
jim pořizovat skutečně mimořádné snímky.
Vstup do full-frame světa systému EOS R
Nový EOS RP je velmi pokročilý, ale stále ještě dobře cenově dostupný fotoaparát z produktové řady full-frame modelů
značky Canon. Součástí EOS RP je inovativní bajonet RF s průměrem 54 mm, s 12pinovým vysokorychlostním komunikačním
systémem a krátkým zadním zaostřováním - spolu s optickým výkonem obvyklým u full-frame přístrojů tak novinka nabízí
veškerý potenciál k maximálnímu využití chystaných objektivů RF, jako je například již zmíněný RF 24-240mm F4-6.3 IS
USM. Canon vyvinul bajonet RF zcela od základů a díky tomu může tento systém nabídnout dosud nevídaný optický výkon,
citlivost i funkcionalitu. Fotografové i kameramani mohou navíc využít veškerý výkon svých stávajících objektivů EF a EF-S,
a to díky trojici dostupných adaptérů EF-EOS R včetně varianty s ovládacím kroužkem a s podporou zásuvných filtrů.
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Toto číslo bylo distribuováno 52 126 odběratelům

Sharp - nová řada barevných
MFP PRO technologicky vyspělá
pracoviště
Sharp dnes oznámil 2 nové řady barevných systémů pro řízení dokumentace formátu A3 pod názvy Advanced a
Essential Series. Jedná se o zařízení pro technologicky vyspělá pracoviště. Čtrnáct nových barevných MFP s rychlostmi
od 30 do 60 str./min. Nabízí cenami ověnčený, snadno ovladatelný dotykový displej Sharp, jenž je společný napříč celou
řadou Sharp MX. Nově jsou k dispozici vylepšené funkce zabezpečení a cloudové integrace.
Nové řady barevných zařízení Advanced a Essentials Series nabízí robustní funkce zabezpečení jako je prevence útoku na
firmware a schopnost jeho automatické obnovy, jež mohou identifikovat škodlivé narušení a obnovit firmware zařízení
do původního stavu. Nová funkce důvěryhodných aplikací pomáhá chránit souborový systém stroje před neoprávněným
přístupem. Administrátoři mohou dále centrálně spravovat vybraná nastavení zařízení pomocí Active Directory® Group
Policy.
Nové barevné modely se snadno integrují do dnešních komplexních síťových prostředí a nabízí rychlý přístup k
rozšířenému okruhu cloudových služeb, mimo jiné ke službám Box a Dropbox. Adobe Embedded Print Engine navíc
uživatelům umožňuje přímý tisk PDF souborů s vyšší výkonností a přesností. Výkonnostní testy společnosti Adobe zjistily
v mobilních a cloudových prostředích oproti předchozím možnostem přímého tisku PDF až 80% nárůst rychlosti.
Nový aplikační portál Sharp, jenž bude k dispozici od jara 2019, umožní správcům přímo z dotykové obrazovky snadno
přidávat nové aplikace a aktualizovat ty stávající.
Rachel Dean, Product Business Manager, uvedla: „Nová řada barevných MFP nabízí vyšší míru integrace a vylepšené
schopnosti v oblasti workflow pro splnění požadavků dnešních technologicky vyspělých pracovišť. Naším cílem je i nadále
poskytovat kvalitní MFP, jež přináší špičkovou produktivitu a snadné použití bez jakýchkoli kompromisů ve smyslu
zabezpečení.“
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OKI ColorPainter
Obsáhlou databázi pro uživatele grafických tiskáren ColorPainter, která čítá přes 31 000 profilů tiskových médií, spustila
společnost OKI.
Grafická studia, copycentra a další producenti grafických materiálů tak získávají jednoduchý, rychlý a bezplatný přístup k
přesnému nastavení médií a správy barev.
Nová platforma vznikla ve spolupráci s předními dodavateli tiskových médií. Kromě aktuálního portfolia ColorPainter
jsou mediální profily dostupné také pro starší zařízení a různé typy softwaru RIP, včetně ONYX a Caldera. Díky možnosti
neomezeného a bezplatného stahování profilů uživatelé ušetří čas a náklady, odpadá také potřeba vytvářet nové profily
na míru a minimalizuje se riziko vadných tisků.
Širokoformátové tiskárny OKI ColorPainter jsou známé svojí všestranností a díky kombinaci vysoké rychlosti a kvality
tisku splňují nároky na venkovní i vnitřní použití potisknutých materiálů. Řada OKI ColorPainter zahrnuje rychlé grafické
tiskárny ColorPainter H3-104s a ColorPainter M-64s pro vysoké objemy tisku, a všestranný model ColorPainter E-64s pro
nižší objem tisku. Všechny tyto modely tisknou s vysokou sytostí a odolností a nabízejí mimořádnou přesnost, snadnou
obsluhu a ekologický tisk.
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Epson laserový projektor Pro AV
Společnost Epson v den zahájení veletrhu ISE 2019 předvedla svůj nový laserový projektor EB-L30000U s jasem 30 000
lumenů, který bude oficiálně uveden na trh až v roce 2020.
Špičkový instalační laserový projektor je zaměřen na společnosti zabývající se pronájmem a inscenacemi, pohostinstvím a
turistickými atrakcemi.
Epson rovněž odhalil svou nejnovější řadu kompaktních instalačních laserových projektorů, EB-L1075U, EB-L1070U a EBL1050U, které stačí namontovat a dále už se o ně nemusíte starat. Jedná se o nejdostupnější a nejvšestrannější instalační
projektory společnosti Epson s obrazovou technologií 4K a podporou vyměnitelných objektivů. Jsou navrženy pro použití
na velkých událostech: od turistických atrakcí po posluchárny, od muzeí po zasedací místnosti, protože vytvářejí jasné (až
7 000 lumenů), detailní, živé a působivé snímky. Díky minimalistickému, nenápadnému designu a tiššímu zvuku ventilátoru
se skvěle hodí do různých druhů prostředí.
Společnost Epson na veletrhu ISE dále představila stylový a pevný signálový projektor EB-U50 s nízkými celkovými náklady na
vlastnictví. Prostorově přívětivý a nenápadný projektor EB-U50 byl navržen tak, aby upoutal pozornost publika osvětlením
a projekcí prakticky na každý povrch. Lze ho použít jako projektor nebo reflektor a je ideální do výloh, předváděcích
místností, pro dynamický nebo experimentální obsah digitálního umění, obchodní značení, jako dekorace, ke vzdělávacím
účelům nebo na firemní prezentace.
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FUJIFILM XP140
Zachyťte vaše dobrodružství: Fujifilm pokračuje ve vývoji nejlépe prodávané řady fotoaparátů Fujifilm XP series,
výsledkem je nový model XP140
Zachyťte vaše dobrodružství: Fujifilm pokračuje ve vývoji nejlépe prodávané řady fotoaparátů Fujifilm XP series,
výsledkem je nový model XP140
FUJIFILM Corporation (President: Kenji Sukeno) s radostí oznamují představení FinePix XP140, posledního modelu
fotoaparátu z řady XP series. Kompaktní fotoaparát vážící pouhých 207 g*1 je odolný vůči prachu, vodě (až do hloubky
25 m), nárazu vzdorný (do 1,8 m)*2 a odolá i teplotám až do -10 °C. Tyto vlastnosti z děj činí ideální fotoaparát k
zachycování rozličných dobrodružství.
více na

FUJIFILM cashback na vybrané XF
objektivy
Až do 31. března 2019 poběží v rámci české pobočky společnosti FUJIFILM Europe GmbH cashback akce, ve které mohou
zákazníci získat zpětnou slevu na vybrané XF objektivy ve výši až 15 000 Kč.
Zákazníci mohou o zpětnou slevu žádat pomocí formuláře na fujifilm-connect.com mezi 30. a 60. dnem od nákupu
objektivu. Nejvyšší zpětnou slevu ve výši 15 000 Kč zákazníci získají při zakoupení objektivu FUJINON XF200mmF2 R LM
OIS WR.
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VÝSTAVY

Jak bydlí celebrity - Matěj Dereck Hard
LIVI´N je rozsáhlým souborem Matěje Derecka Harda, který získal ocenění Grant Prahy v soutěži Czech Press Photo v roce 2017. Představuje bydlení
zajímavých lidí v Praze. Jedná se zejména o hudebníky, sportovce, vizuální umělce, tanečníky, herce, modelky a mnohé další. Jednotlivé story pravidelně
vychází na webu Red Bull.
Autor se věnuje lifestylové inscenované fotografii, v niž pracuje s příběhy či tématy, které v některých případech kritizují společnost. Své volné tvorbě se
začal věnovat během studií a často je označována za fotografický pop-art (POPHOTO). Mezi léty 2010 až 2016 byl vydavatel a hlavní fotograf vizuálního
street culture magazínu Are We BASTARDS?! vycházejícího zdarma v tištěné a elektronické podobě.
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Clifford Seidling: Fotografie
Clifford Seidling pracoval od roku 1972 v UPM, kde se vedle samotné fotografické praxe věnoval
problematice restaurování fotografií. Ve volné tvorbě se už od poloviny 60. let soustředil na téma
aranžovaného mužského aktu. V této oblasti je Seidlingův přínos zcela výjimečný.
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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 Slibuji věrnost republice?
a) Leica Gallery
b) Obecní Dům
c) Museum Kampa

 Kuzfri Atelier
 Grafik, DTP - spolehlivost
 Grafička jinak
 Externí GRAFIK

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 Hledáme zkušeného kreativce na
pozici Grafik, pro kancelář Brno

nápověda

 Account manager s obchodním
duchem

 Grafický/web designer
 Reklamní agentura hledá RETUŠÉRA

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

 Stohová řezačka IDEAL 3905
 Vybavení sítotiskové firmy
 Laserová profesionální tiskárna OKI

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

 Studiový set pro focení / nahrávání videí

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

ES3640a3

BAZAR - KUPUJI
 Adobe CS6 Standard
 Risograph
 Tiskárna MIMAKI JV5-160s NOVE

OHLASY
Díky že stále pokračujete s IZINem v nevém roce.
Pavla/Hradec Králové

ORIG. HLAVY

 Adobe Photoshop CS6
Vždy se těším na konec týdne a nový IZIN.
Karel/Brno

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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