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Amsterdam, Nizozemsko, 12. 

února 2020: Společnost Nikon dnes 

představuje svou novou vlajkovou 

digitální jednookou zrcadlovku: D6. 

Tento fenomenální fotoaparát s 

obrazovým polem ve formátu kinofilmu 

vyhoví potřebám profesionálů, kteří 

nechtějí nic ponechat náhodě, ať už 

fotografují zpravodajské události či 

mezinárodní sportovní akce.

Díky zatím nejvýkonnějšímu systému 

automatického zaostřování Nikon 

a rychlému připojení fotoaparátu 

pro přenos snímků v reálném čase 

nabízí fotoaparát D6 profesionálům 

možnost tvořit a realizovat snímky bez 

omezení. Nový obvod pro automatické 

zaostřování je rychlejší než kdykoli 

předtím. 105 volitelných zaostřovacích 

polí s křížovými snímači má 1,6× 

vyšší hustotou než u modelu D5 a 

stanovuje novou úroveň přesnosti. 

Nevídané možnosti sledování objektu 

i při nejnáročnějším představitelném 

osvětlení a nová úroveň zachycování 

objektů. Širší možnost výběru vzorků 

u skupinové volby zaostřovacích polí 

podporuje optimalizaci automatického 

zaostřování podle konkrétní situace a 

pořizování ostřejších akčních snímků.

Funkce připojení fotoaparátu nabízí 

nejvyšší přenosové rychlosti v oboru 

a nezpomalují vaši tvorbu. Když jde o 

vteřiny, získávají fotografové výhodu 

díky zjednodušeným pracovním 

postupům, více různým možnostem 

výběru snímků a stanovení priority 

nejdůležitějších snímků. Monitory s 

vysokým rozlišením nyní nabízejí lepší 

viditelnost a fotoaparát D6 má stejně 

robustní tělo jako oblíbený model D5.

Nový NIKON D6
ROZHODNÝ VÝKON. RYCHLEJŠÍ PRÁCE. ABSOLUTNÍ SPOLEHLIVOST

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 785  odběratelům

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/novy-nikon-d6-177792cz


President FUJIFILM Corporation 

Kenji Sukeno oznámil rozšíření řady 

výměnných objektivů X Series pro 

digitální fotoaparáty o kompaktní 

objektiv FUJINON XC35MMF2, který 

bude na trh uveden na konci února 

tohoto roku. Maximální hodnota clony 

je F2 a ohnisková vzdálenost objektivu 

je 35 mm (odpovídá 52 mm u 35mm 

ekvivalentu). Minimální zaostřovací 

vzdálenost tohoto objektivu je 35 cm, 

díky čemuž dosahuje maximálního 

zvětšení 0,14x. Hmotnost tohoto 

kompaktního a lehkého objektivu je 

pouhých 130 g, což z něj dělá třetí 

nejlehčí objektiv pro fotoaparáty 

FUJIFILM X Series.

 

XC35MMF2 je standardním pevným 

objektivem, jehož délka je 46,5 mm a 

který se skládá z 9 členů rozdělených do 

6 skupin. Objektiv zahrnuje 2 asférické 

členy, které efektivně kontrolují 

zakřivení pole a sférickou aberaci, 

díky čemuž dosahuje vysoké ostrosti v 

celém záběru. Jeho interní AF systém 

využívá k tichému a rychlému pohonu 

skupiny ostřících čoček krokového 

motoru.

 

FUJINON XC35MMF2

Jako ostatní objektivy řady XC 

nenabízí nový XC35MMF2 clonový 

kroužek a nastavení clony je tak nutné 

ovládat přímo na těle fotoaparátu. 

Clona objektivu se skládá z 9 lamel 

a díky kruhovému otvoru je podání 

neostrých míst (bokeh) měkčí a méně 

rušivé.

Nový FUJINON XC35MMF2
Posledním přírůstkem v řadě objektivů X Series je kompaktní světelný objektiv s pevným 
ohniskem 35 mm s clonou F2.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/novy-fujinon-xc35mmf2-177749cz


X100V, pátý model řady Fujifilm 

X100, prošel oproti předchozímu 

modelu zásadní modernizací. Nový 

je nově navržený objektiv 23mmF2, 

vylepšený hybridní hledáček, odolnost 

vůči povětrnostním vlivům* nebo 

nový výklopný zadní LCD displej. 

Fujifilm X100V je vybaven snímačem 

X-TransTM CMOS4** poslední 

generace a X-Processorem 4, díky 

nimž se z něj stává snadno použitelný 

a sofistikovaný nástroj určený všem 

kreativcům od profesionálů po 

každodenní fotografy, se kterým 

dosáhnou při pořizování fotografií i 

videí neuvěřitelné kvality obrazu.

 

Klíčové vlastnosti a vylepšení X100V:

 

Design fotoaparátu usnadňuje 

pořízení snímků, které máte na mysli

 

Spodní a horní část nadčasového 

těla X100V je vyrobena z jednoho 

kusu hliníku, čímž vzniká vytříbené 

klasické tělo fotoaparátu s čistými 

hranami. Konečná úprava vytvořená 

eloxováním vytváří saténový povrch 

a pro lepší ovládání a příjemnější 

úchop. Zároveň došlo i k vylepšení 

gripu, ISO ovladačů a pláště objektivu. 

Jako první z řady X100 je X100V 

odolný vůči povětrnostním vlivům v 

případě, že je na objektivu připevněn 

přídavný adaptérový kroužek AR-

X100 a ochranný filtr PRF-49. Nový, ve 

dvou směrech výklopný dotykový LCD 

displej, se navíc bez přerušení schovává 

do zadní části fotoaparátu. Díky 

tomu se v této řadě poprvé objevuje 

možnost intuitivního dotykového 

ovládání, které fotografům otevírá 

nové možnosti sledování při pořizování 

snímků.

Nový objektiv, s nímž z každého 

snímku vytěžíte maximum

 

Nový objektiv 23mmF2.0, kterým 

je X100V vybaven zajistí, že každý 

detail ze snímače X-TransTM CMOS 4 

bude výjimečný. Vylepšený pro vyšší 

rozlišení a menší obrazové zkreslení je 

tento objektiv, v porovnání s objektivy 

v minulosti používanými v řadě X100, 

zásadním posunem kupředu. Zároveň 

si však udržuje stejnou celkovou 

velikost a kompatibilitu s konverzními 

objektivy WCL/TCL a zachovává si 

vnitřní 4EV ND filtr.

Nový FUJIFILM X100V
X100V patří do řady ikonických, snadno přenosných a zábavných prémiových digitálních 
fotoaparátů řady X100.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/novy-fujifilm-x100v-177790cz


Moderní podnikání je čím dál 

dynamičtější a rozhodující pro 

úspěch v byznysu je i rychlost a 

efektivita využívaných kancelářských 

technologií. Společnost Canon na 

tento trend odpovídá novou řadou 

multifunkcí imageRUNNER ADVANCE 

DX. Ta už není jen technologií pro 

kvalitní tisk a skenování, ale stává se 

komplexním centrem pro digitální 

transformaci, které podporuje 

flexibilní přístup ke správě informací 

odkudkoliv. Firmy tak mohou získat 

novou úroveň flexibility bez nutnosti 

dalšího zatěžování IT.

S řadou imageRUNNER ADVANCE DX 

je digitalizace, archivace a načítání 

dokumentů snazší než kdy před tím. 

Důvodem je například vylepšené 

vysokorychlostní duplexní skenování, 

které optimalizuje toky dokumentů 

v průběhu jejich životního cyklu a 

odstraňuje zbytečné zásahy správců 

tím, že zachytí informace přesně, 

bezpečně a rychlostí, která je na trhu 

špičkou. 

Další úlohy, jako je pojmenování, 

ukládání, přihlášení třetích stran a 

dávkové ukládání, jsou nyní všechny 

automatizované. Dejte sbohem 

pomalému workflow a přivítejte 

vysokou produktivitu práce.

„Naše zařízení již nejsou izolovanou 

jednotkou v kanceláři, ale 

inteligentním centrem, které je 

plně integrované do stávajících 

infrastruktur firemního podnikání,“ 

říká Taz Nakamasu, výkonný 

viceprezident divize B2B Document 

Solutions ve společnosti Canon Europe. 

„Řada imageRUNNER ADVANCE DX je 

v souladu s požadavky trhu navržena 

tak, aby zvýšila efektivitu moderního 

pracoviště a zároveň udržela důležité 

obchodní dokumenty a informace v 

bezpečí.“

Canon - imageRUNNER ADVANCE DX
Sbohem, pomalé workflow. Řadu imageRUNNER ADVANCE DX tvoří vysokorychlostní centra 
pro digitální transformaci

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fototiskarny/canon-imagerunner-advance-dx-177791cz


Výstava - Božena Sudková/Josef Sudek 
Krajina dětství

VÝSTAVA

Přijďte se podívat na zahájení výstavy s názvem Božena Sudková/Josef Sudek Krajina 
dětství, které proběhne ve středu 19. února 2020 od 17 hodin v Galerii Josefa Sudka, Úvoz 24, 
Praha 1.

Jak sám název napovídá, snímky sourozenecké dvojice nás zavedou do krajiny jejich dětství 
- do Nových dvorů, na zámek Kačina či do nedaleké Kutné Hory.
Výstavu zahájí Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie UPM.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-bozena-sudkova-josef-sudek-krajina-detstvi-177793cz
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SOUTĚŽ INZERCE

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve 
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? 

a)      22x30cm
b)      30x21cm
c)      40x30cm
d)      45x60cm

HLEDÁM PRÁCI

  DTP operátorka – dlouhodobá praxe

  Externí grafi k

  hledam praci DTP/grafi k

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Externí - Grafi k/Webdesignér

  Hledáme operátora CTP

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

  Operátor - předtisková příprava / 
digitální tisk

BAZAR - PRODÁVÁM

  Laserová tiskárna Konica Minolta set 
bizhub C353 GATE

  tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA 
PRODEJ

  Saturn 1526

  MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space 
Gray Touchbar CZ

BAZAR - KUPUJI

  Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000

  LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6

  OKI 7411WT

  Stohová řezačka DUMOR 450Z

Otázka: Jaké fotografi cké kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

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

c) Grafi cké (úprava fotografi í grafi ckým programem) 

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

Těším se na další skvělé články i v Novém roce.

Olga/Hradec Králové

Díky iZINu je můj konec týdne vždy o něco příjemnější.

Jiřina/ Klatovy

Díky za všechny tipy na výstavy.

Alena/Zlín 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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

