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Malé rozměry a bohatá funkční výbava - na trh přichází nejlehčí digitální zrcadlovka s otočným displejem Canon EOS 

250D

Rodině, které nevyhovuje kvalita a možnosti fotografování mobilními telefony nebo není spokojená se svým stávajícím 

fotografickým vybavením, nabízí malý, lehký a špičkovými technologiemi vybavený EOS 250D snadný vstup do světa 

přístrojů s výměnnými objektivy.

 

Přístroj EOS 250D je nástupcem oblíbeného modelu EOS 200D. Disponuje intuitivním ovládáním pro každého, velkým 

snímačem CMOS formátu APS-C o rozlišení 24,1 milionu bodů s technologii dual-pixel, podporou videa v rozlišení 4K, 

velmi rychlým a citlivým automatickým ostřením a vynikajícími možnostmi propojení s chytrými zařízeními. Nejnovější 

procesor společnosti Canon DIGIC 8 zajišťuje řadu funkcí, jako je záznam videa ve 4K, časosběrné video 4K nebo extrakce 

jednotlivých snímků ze 4K videa.

 

Díky jednoduchému ovládání a lehkému kompaktnímu tělu nabízí EOS 250D všem členům rodiny možnost užít si 

dokumentování životních událostí - kdykoli a kdekoli. Uživatelské prostředí, které fotografa od okamžiku zapnutí 

navádí pomocí rad a tipů, maximálně usnadňuje ovládání a zajišťuje, aby skutečně každý mohl využít všechny možnosti 

přístroje. S fotoaparátem Canon EOS 250D může každý také snadno zachytávat svět kolem sebe různými kreativními 

způsoby. Funkce Creative Assist nabízí sadu efektů, filtrů a nástrojů pro úpravu barev, které lze na snímek aplikovat při 

komponování záběru i po vyfotografování. 

Nejlehčí digitální zrcadlovka
- Canon EOS 250D

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 216 odběratelům

http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-fotografie/nejlehci-digitalni-zrcadlovka-canon-eos-250d-177113cz


polečnost Samyang rozšiřuje svůj sortiment a představuje dva nové objektivy pro full frame bezzrcadlovky Nikon s 

bajonetem Z. Kromě toho je na trh uveden také nový portrétní objektiv 85 mm F/1.4 s automatickým ostřením pro tradiční 

bajonet Nikon F.

 

Výrobce objektivů společnost Samyang má silný začátek roku. Poté, co již v zimě uvedla na trh několik modelů pro 

fotoaparáty Canon, Nikon a Sony, nyní představuje tři nové, cenově dostupné objektivy určené pro uživatele fotoaparátů 

Nikon. Dva z nich, ultra širokoúhlý 14 mm a portrétní objektiv 85 mm, jsou určeny pro nové bezzrcadlovky Nikon Z6 a 

Z7. Oba typy mají manuální ostření a byly již dříve uvedeny ve verzích s bajonetem Canon EOS RF. Třetí je vysoce světelný 

AF objektiv 85 mm pro tradiční digitální zrcadlovky Nikon. Všechny tři disponují těsněním proti povětrnostním vlivům a 

vyznačují se pokročilou povrchovou úpravou Ultra Multi Coating (UMC), která poskytuje maximální kontrast a brilanci i v 

nepříznivých světelných podmínkách.

 

Samyang MF 14 mm F/2.8 Nikon Z je manuální ultra širokoúhlý objektiv, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, s 

minimální zaostřovací vzdáleností 28 cm a vynikajícím optickým výkonem i při plně otevřené cloně. Objektiv je určen 

pro full frame bezzrcadlovky Nikon s bajonetem Z a otevírá zcela nový svět kreativní fotografie. Nasměrujte fotoaparát 

na jasnou a hvězdnou noční oblohu a zachyťte celé tajemství Mléčné dráhy nebo ohromující ohňostroj polární záře. 

Lehněte si na zem a zachyťte detailní záběry jednotlivých květů s celou loukou rozprostřenou v pozadí. Majestátní horské 

a pobřežní krajiny, městské panorama a architektura jsou jen dalšími příklady motivů, kde je 14 mm ultra širokoúhlý 

objektiv obzvláště užitečný.

více na

Samyang uvádí na trh dva nové 
objektivy

http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-fotografie/samyang-uvadi-na-trh-dva-nove-objektivy-177112cz


Tamron Co., Ltd, přední výrobce optiky, tímto radostně oznamuje ocenění za nejlepší výrobek v kategorii “bezzrcadlé 

zoom objektivy” udílené asociací TIPA (Technical Image Press Association) pro rok 2019 a to za výrobek TAMRON 28-75mm 

F/2.8 Di III RXD.

 

Komentáře porotců asociace TIPA:

“Precizní AF, který doplňuje kompaktnost a lehkost”

TAMRON si u tohoto modelu nechal záležet na vývoji a výrobě skleněných elementů, aby dosáhl excelentního obrazu a 

rozlišení napříč celému rozsahu ohniska. Jako u všech nových objektivů, TAMRON jednotlivé elementy poskládal tak, aby 

zabránil chromatické aberaci. Povrch je pokryt patentovaným systémem BBAR, který značně redukuje stíny a záblesky. 

Nově vyvinutý, vysoce rychlostní AF se systémem RXD přináší rapidně rychlé a tiché ostření. TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III 

RXD je vybaven fluorovou konstukcí odolnou proti vlhkosti. Nejmenší zaostřitelná vzdálenost začíná na 19cm a se svojí 

váhou 550g a délkou 117mm je to skvělý parťák pro milovníky všech outdorových aktivit.

více na

Tamron získal prestižní ocenění 
TIPA pro rok 2019

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/tamron-ziskal-prestizni-oceneni-tipa-pro-rok-2019-177094cz


Úzkoformátové tiskárny pro malonákladovou produkci štítků a etiket OKI Pro1040 a Pro1050 budou poprvé v Česku k 

vidění na veletrhu Reklama Polygraf na pražském výstavišti PVA Letňany.

 

Tiskárny pro úzký formát kategorie NFP (Narrow Format Printing) jsou určeny pro tisk barevných štítků, etiket a vinět 

v malém nákladu včetně možnosti personalizace. Firmy, grafická studia i tiskárny je mohou díky jednoduché obsluze 

vytvářet na vyžádání, snadno a rychle. Není tak třeba objednávat s předstihem velké náklady externě vytištěných štítků, 

které se ani nemusejí využít.

 

Zařízení OKI Pro1040 a OKI Pro1050 přinášejí nové možnosti při návrhu štítků, Pro1040 tiskne v barvách CMYK a Pro1050 

tiskne v barvách CMYK a navíc bílou (CMYK+W). Doplňkovou bílou barvu lze kreativně využít například při tisku na 

průhledná, barevná či tmavá média. Podporována je široká škála povrchů, od texturovaných papírů až po syntetické 

materiály s bílým, čirým, neprůhledným nebo barevným pozadím. Samozřejmostí je i potisk „converted“ médií s podložkou, 

případně i synchronizace tisku na jednotlivé etikety na pásu na průsvit i na černou značku. Na rozdíl od inkoustových 

tiskáren si tiskárny štítků OKI řady Pro snadno poradí s novými typy materiálů.

více na

Tiskárny OKI pro úzký formát 
poprvé v ČR

http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/oki-pro-uzky-format-poprve-v-cr-177114cz


Společnost FUJIFILM uspořádá v pražské galerii Czech Photo Centre první výstavu instax fotografií s názvem 

#INSTAXMYLIFE. Její veřejná vernisáž proběhne 14. května a celá výstava potrvá až do 9. června 2019.

Na výstavě se představí více jak desítka fotografických projektů českých fotografů a content creatorů. Zároveň 

společnost FUJIFILM vyhlašuje OPEN CALL, ve kterém nabízí třem lidem místo na výstavě pro jejich vlastní instax projekty. 

 

První instax výstava bude prezentat v prostorách galerie Czech Photo Centre osobní projekty známých českých fotografů, 

blogerů a kreativních tvůrců, kteří již s instaxem mají určité zkušenosti a je tak nějakým způsobem součástí jejich života.

 

instax

 

„Výstava má ukázat nekonečné možnosti, jak zpracovat instax fotografie. Není to jen o zachycení momentu na svatbě 

nebo na cestách a nalepení do alba, ale také o vytváření vlastních osobních projektů a kreativní prezentaci fotek, od 

zaplnění celé zdi nebo poskládaného obrazce, až po vytváření prostorové instalace. A nejen to. Fotoaparáty instax už 

nyní nabízí různé kreativní režimy focení nebo barevné filtry, se kterými se dá vyhrát a vytvořit zajímavé fotky. Můžete 

si vybrat z fotoaparátů s analogovým nebo digitálním zpracováním fotografie s možností úprav před vytisknutím anebo 

využít instax tiskárny a být kreativní. Proto jsme oslovili různé umělce, fotografy, content creatory a blogery, aby nám 

představili svoje kreativní projekty,“ říká organizátorka výstavy Aneta Změlíková ze společnosti FUJIFILM.

 

K výstavě, která potrvá čtyři týdny, budou naplánované kreativní workshopy a semináře. Jejich program, stejně tak jako 

profily vystavujících umělců, bude zveřejněn v průběhu dubna.

více na

#INSTAXMYLIFE – PRVNÍ VÝSTAVA 
INSTAX FOTOGRAFIÍ

http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-fotografie/-instaxmylife-prvni-vystava-instax-fotografii-177115cz


Czech Nature Photo 2019

více na

VÝSTAVY

Na začátku března zasedala odborná porota v čele s Michalem Krausem, dalšími členy poroty byli například - fotografka Ami Vitale, Petr Bambousek a 
Přemysl Rabas.

Porota vybrala fotografie nominované na vítěze v osmi kategoriích.

Společnost Czech Photo letos poprvé udělila speciální grant – roční tvůrčí stipendium na fotografování projektu s tématikou dokumentace, monitoringu 
nebo ochrany české přírody v hodnotě padesát tisíc korun.  Tuto cenu získal projekt manželů Dolinayových aneb Living Zoology, kteří se zabývají výzku-
mem českých hadů.
 
Výstava všech oceněných a dalších vybraných fotografií Czech Nature Photo 2019 bude zahájena slavnostním vyhlášením výsledků 29. dubna v pražském 
Karolinu a potrvá do poloviny června.

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/czech-nature-photo-2019-177077cz
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SOUTĚŽ

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?

a)      Leica Gallery
b)      Obecní Dům 
c)     Museum Kampa
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HLEDÁM PRÁCI

  Kuzfri Atelier

  Grafik, DTP - spolehlivost

  Grafička jinak

  Externí GRAFIK

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme zkušeného kreativce na 
pozici Grafik, pro kancelář Brno

  Account manager s obchodním 
duchem

  Grafický/web designer

  Reklamní agentura hledá RETUŠÉRA

BAZAR - PRODÁVÁM

  Stohová řezačka IDEAL 3905

  Vybavení sítotiskové firmy

  Laserová profesionální tiskárna OKI 
ES3640a3

  Studiový set pro focení / nahrávání videí

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS6 Standard

  Risograph

  Tiskárna MIMAKI JV5-160s NOVE 
ORIG. HLAVY

  Adobe Photoshop CS6

Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

b Umělecké (portrét, akt, příroda...) 

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem) 

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

Díky že stále pokračujete s IZINem v nevém roce.

Pavla/Hradec Králové

 Vždy se těším na konec týdne a nový IZIN.

Karel/Brno

Díky za všechny tipy na výstavy.

Alena/Zlín

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/



