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Epson - špičkové technologie
pro fotografii
Společnost Epson ve středu 19.6.2019 představila svůj nový showroom na Praze 4, kde se konala tisková konference s
podtitulem Jak se fotí a tiskne pro Russian Vogue, která probíhala ve spolupráci s prestižním fotografickým institutem
Photogenia.
Kromě značky Epson se zde představila žhavá novinka společnosti Broncolor zaměřující se na výrobu studiových světel
a fototechnika výrobce Hasselblad. V rámci tiskové konference si účastníci mohli za pomocí tohoto profesionálního
vybavení vyfotografovat modelku, a následně fotografii vytisknout v reálné kvalitě na tiskárnách Epson SureColor P800
a P7000. Tisk navíc doplnil promítání všech výstupů pomocí Epson projektorů.
V novém showroomu Epson, který se nachází v kancelářském prostoru Greenline Kačerov, bylo možné vidět v akci nejnovější
techniku speciálně vyvinutou pro profesionální fotografy. Tiskárny Epson SureColor P800 a P7000 umožňují konzistentně
tisknout reálné fotografie s živými barvami a nejhlubšími odstíny černé. Na vytištěných fotografiích tak vynikne skutečně
každý detail zachycený na špičkové fotoaparáty Hasselblad. Dokonalé světelné podmínky a ostré kontrasty ve světové
premiéře zaručí revoluční světlo pro fotografii a film, LED F160 Broncolor, které distribuuje velmi přesné a vyvážené
spektrum světla s plynulým vyzařování bez blikání. Světlo poskytuje extrémní výkon s jedinečně nízkou váhou.
Fotografie vytvořené za jedinečných podmínek si mohli účastníci zvěčnit díky tiskárně A2 Epson SC P800, která díky
volitelné jednotce pro papír v rolích umožňuje tisk mnoha formátů včetně panoramatických fotografií, transparentů či
galerijních pláten. Druhou možností byla tiskárna SureColor P7000, jež tiskne ve formátu A1 neuvěřitelně přesné fotografie
díky desetibarevné sadě inkoustů. Jejich vylepšená odolnost vůči světlu navíc zaručí mnohaletou výdrž. Na papíře Premium
Glossy Photo Paper se uživatelé mohou kochat nemizící krásou svých fotografií až šedesát let.
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Toto číslo bylo distribuováno 52 329 odběratelům

Sony představuje nový
superteleobjektiv
Nový pevný objektiv s nejdelší ohniskovou vzdáleností je zároveň ve své třídě nejlehčím objektivem na světě. Pyšní se
vysoce výkonným automatickým ostřením, vysokým rozlišením a nádherným bokehem.
Sony dnes představilo další působivý přírůstek do svého portfolia vlajkových fullframových objektivů série G Master, nový
model superteleobjektivu s pevným ohniskem FE 600mm F4 GM OSS (model SEL600F40GM).
Tento objektiv od společnosti Sony je její nejdelší objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností, která u novinky činí 600 mm.
Objektiv je vybaven mnohými z těch nejpokročilejších optických a mechanických technologií, díky nimž vytváří výjimečnou
kvalitu obrazu s nebývalou rychlostí a přesností ostření. Model FE 600 mm F4 GM OSS je s váhou přibližně 3040 g nejlehčí
ve své třídě. Dostal extrémně vyvážený design, který zajišťuje ten nejlepší možný zážitek při focení. Společně s oceňovaným
objektivem FE 400mm F2.8 GM OSS přináší nový 600mm objektiv profesionálním sportovním fotografům, fotografům
divokých zvířat a fotoreportérům více možností, jak mohou zachytit objekty na velké vzdálenosti s extrémní přesností a
dokonalými detaily.
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Elac JET – výškový reproduktor
z fólie tenčí než lidský vlas
Elac, jeden z nejvýznamnějších světových výrobců reproduktorových sestav, představil v roce 1993 výškový reproduktor
JET, jehož membránu tvoří pásek fólie tenčí než lidský vlas skládaný do tvaru harmoniky. Jeho vlastnosti předčily dosud
známé technologie používané při výrobě reproduktorů.
Nyní je JET k dispozici již ve své páté generaci a stále přináší vlastnosti oceňované audiofily z celého světa.
Společnost Elac je fanouškům precizního zvuku dobře známá. Jedním z milníků tohoto
významného výrobce reproduktorových soustav a elektroniky je výškový měnič typu
AMT, který je známý pod označením JET. Jeho historie se píše od roku 1993. Tehdy
představil Elac světu koncept výškového reproduktoru, jehož membránu netvořil
tradiční vrchlík z pevného materiálu, ale membrána ze speciální fólie tenčí než lidský
vlas, která byla ručně skládaná do tvaru harmoniky. Ruční sklad byl nutný právě
z důvodu mimořádně tenkého materiálu, jenž nebylo možné zpracovat pomocí
strojové techniky.

více na

Sony představuje nový
superzoomový teleobjektiv
Sony dnes představilo další přírůstek do portfolia FE objektivů určených pro fullframové fotoaparáty, nový superzoomový
teleobjektiv FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS (model SEL200600G).
Nový objektiv z řady G LensTM je zoomovým objektivem typu E-mount, který nabízí zatím nejdelší ohniskovou vzdálenost.
Tento nový model využívá ty nejpokročilejší technologie optických konstrukcí od společnosti Sony, které zajišťují výjimečnou
kvalitu obrazu, vysoký výkon AF a výjimečně přesné ovládání. V kombinaci s jakýmkoli z aktuálních a rychlých těl typu
E-mount dokáže spolehlivě sledovat a přesně zachytit všechny typy pohybujících se objektů, včetně ptactva, divokých
zvířat, sportovců v pohybu a mnoho dalšího.
„Budeme i nadále pokračovat v inovacích a rozšiřovat naše portfolio objektivů typu E-mount, které v současně zahrnuje
33 fullframových modelů a celkem 51 objektivů. Nový superzoomový teleobjektiv s rozsahem ohniskových vzdáleností
200-600 mm přináší uživatelům fotoaparátů Sony další výkonný nástroj, jehož pomocí mohou naplnit svoje vize,“ uvedl
Yann Salmon-Legagneur, ředitel produktového marketingu pro digitální zobrazovací zařízení společnosti Sony Europe.
„Fotografům divokých zvířat či ptactva, nadšencům do sportovní fotografie a mnohým dalším přináší tento objektiv novou
úroveň tvůrčí svobody, protože dokonale vystihuje rovnováhu mezi výkonem a přenosností“.
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Epson představuje nejmenší 3LCD
laserový projektor na světe
Vychutnejte si flexibilitu a prémiový design přenosného laserového projektoru společnosti Epson.
První přenosný laserový projektor společnosti Epson byl navržen tak, aby byl co nejflexibilnější pro domácí uživatele, jak
z hlediska použitelnosti, tak z hlediska provedení. Model EF-100W/B je nejmenší laserový projektor společnosti Epson,
jehož nejdelší strana měří pouhých 23 cm. Projektor bude na trhu dostupný od června tohoto roku.
Model EF-100W/B s laserovou technologií společnosti Epson, která se vyznačuje jasným a živým obrazem a dlouhou
životností, je lehký, kompaktní a dostupný v černém nebo bílém provedení.
Technici společnosti Epson použili laserový zdroj světla, větrací otvory a konektor napájení umístili na boku. Vyvinuli tak
kompaktní projektor, který lze postavit libovolným způsobem a promítat v jakémkoli směru. Uživatel tak získá možnost
promítat na různé plochy, například na stěnu, strop či podlahu. Projektor také dokáže promítat obraz velikosti až 150
palců, což je ideální pro maximální zvětšení obrazu. Dokonce i při denním světle dokáže laserový zdroj světla vytvořit
jasný a živý obraz, takže není třeba vypínat světla, zatemňovat okna či používat plátno. Funkce automatické úpravy
obrazu také umožňuje zbavit se deformovaného obrazu.
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VÝSTAVY

Instax Fair
Občanskou plovárnu víkend plný kreativních workshopů a přednášek, focení, instaxů a zábavy na instax fair 2019!
Místo: Občanská plovárna
Vyzkoušejte si focení a scrapbooking s instaxem, krasopísmo, naučte se sušit maso nebo poznejte kávový cupping a mnohem více. Vstup i workshopy jsou
na instax fair zdarma.
Druhý ročník instax fair festivalu vás čeká už o víkendu 22. a 23. června na pražské Občanské plovárně. Vstup je zdarma a v rámci festivalu budete mít
možnost vyzkoušet si kreativní workshopy, zajímavé přednášky a zakoupit si instax fotoaparáty a filmy za ceny, které se jindy v roce neopakují.
Jaké workshopy a přednášky na vás na instax fair čekají?
Workshopy i přednášky pro vás máme na instax fair festivalu připravené po celý víkend zdarma. Provuďte v sobě kreativitu na workshopu scrapbookingu
a krasopísma nebo vyzkoušejte něco úplně nového při vyrábění nanuků a sušeného masa. Je jen na vás, který z workshopů si vyberete.
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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

 Externí spolupráce v grafice
 Vývojář MS Word šablon
 Kodér - WP
 Grafika externě - loga - letáky -

Sponzorem soutěže je:

tiskoviny

NABÍZÍME PRÁCI
 Vývojář MS Word šablon

nápověda

- až 10. tis Kč / týden - externě

 Newtech Production - Hledáme
grafika/grafičku

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

 Hledáme GRAFIKA / DTP
 Jazykový korektor/ka CZ

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Výhodný prodej hi-endových

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

scannerů

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

 11 tiskařských strojů - opakovaná
dražba

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

 Oki White ES7411WT A4
 Notebook na 2d/3d grafiku HP Spectre
x3 - 15“

OHLASY

BAZAR - KUPUJI

Super čtení, vřele doporučuju.
Jirka/Olomouc






Je skvělé mít všechny aktuality ze světa fotografie a polygrafie na jednom místě, děkuji.
Matěj/Praha

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

ROLOVÝ LAMINÁTOR
Grafický tablet Wacom intuos pro L
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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