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TAMROMN Model A056
Tamron představuje nový model 70-180 mm F/2.8 Di III VXD (model A056), světelný telezoom pro
Sony-full-frame bezzrcadlovky.
Tento model se vyznačuje nízkou váhou
a kompaktností s průměrem ﬁltru 67
mm, stejně jako u ostatních top modelů
17-28mm F/2.8 a 28-75mm F/2.8.

AF nebo Eye AF a s heslem ‘tvoříme
světelné telezoomy uživatelsky dostupné‘,
skvěle doplňuje již velmi śpěšné modely
17-28mm Fú2.8 a 28-75mm F/2.8.

Optická konstrukce objektivu je tvořena
několika speciálně umístěnými optickými
členy, které se podílejí na mimořádných
optických
vlastnostech
objektivu.
Všestrannost objektivu dokazuje i
minimální
zaostřitelná
vzdálenost
(MOD), která je u tohoto modelu 85 cm.

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE
1. Kompaktní velikost rozšiřuje využití
bezzrcadlovek
Skutečný obdiv si zaslouží vývoj a
užitečnost tohoto modelu. Vývojáři
skloubili extrémně nízkou váhu a
kompaktnost při zachování vysoké
světelnosti F/2.8 napříč celému ohnisku.
Tamron
tímto
modelem
nastavil
standardy hodně vysoko a ukazuje směr
digitální fotograﬁe.

Tamron vsadil vše na nově vyvinutý
systém ostření s motorem VXD, který je
tišší a rychlejší než kdy dříve a produkuje
krásně čisté a ostré obrázky.
Nechybí ani odolná konstrukce proti
prachu a vlhku s ﬂuorovým povrchem.
Model A056 je plně kompatibilní s
nejrůznějšími doplňkovými funkcemi
fotoaparátu SONY, jako např. Fast Hybrid

2. Nově vyvinutý VXD mechanismus
ostřícího motoru
Tamron pro tento model speciálně
vyvinul svůj první lineární AF pohon
ostřícího mechanismu, který nazval VXD.
Je rychlejší než kdy jindy s přesností

do 0,005 mm, což je jedna desetina
šířky lidského vlasu. Tyto vlastnosti
zajišťují nevídaně rychlý a přesný výkon
autofokusu, AF, který doplňuje tzv.
‘plovoucí‘systém, tvořený dvěma VXD
jednotkami a zajišťující čisté a ostré
snímky za velmi tichého chodu. Tento
vylepšený AF umožňuje fotografům a
ﬁlmařům trackovat a zaznamenávat
pohyby objektu a dopřát si tak tiché a
ničím nerušené snímání.
3. Mimořádný design pro nekompromisní
obrazovou kvalitu
Tamron 70-180mm F/2.8 je tvořen
konstrukcí 19 optických členů ve 14
skupinách. Celkově obsahuje šest XLD
(eXtra Low Dispersion) and LD (Low
Dispersion) čoček a tři GM (Glass Molded
Aspherical) a hybridní asferické čočky.

Toto číslo bylo distribuováno 52 996 odběratelům

více na

Vítěz Sony World Photography
Awards 2020
Světová fotografická organizace (World Photography Organisation) a společnost Sony
Česká republika s potěšením představují nového nositele české národní ceny Sony World
Photography Awards 2020.
Jan Šimon byl porotou zvolen na
základě anonymního výběru díky své
fotografii Wondering monkey, s níž se
účastnil otevřené soutěže v kategorii
‚svět
přírody‘.
Mladoboleslavský
fotograf Jan Šimon zachytil vítězný
snímek během své cesty po Indonésii.
Jak sám podotkl, při pohledu na zvíře,
které se stalo tématem jeho vítězné
fotografie, byl naprosto udiven tím,
jak podobní si s opicemi jsme.

Na konto svého vítězství v soutěži o
národní ceny Jan Šimon sdělil, co pro
něj toto prveství znamená: „Motivaci,
kterou výhra Sony National Awards
2020 přináší, je obrovská a nemohu
se dočkat dalších úžasných míst,
na která mě moje vášeň pro focení
zavede. Fotografování je záležitost,
která spojuje techniku, umění a
dobrodružství, na které se vydáváme
pokaždé, když bereme fotoaparát

do ruky. Jak jednou řekl jeden z
mých oblíbených umělců: „Každé
dítě je umělcem. Problém je v tom,
zůstat umělcem, jakmile vyrosteme.“
Takže přeji všem, aby zůstali dítětem
navždy.“

více na

Epson - nová tiskárna
pro přímý potisk textilu
Společnost Epson představila tiskárnu pro přímý potisk textilu, která zvládne náročné tiskové
úlohy při velkoobjemové výrobě. Tiskárna SureColor SC-F3000 nabízí vyšší spolehlivost,
velmi kvalitní výstup a flexibilitu tisku pro výrobu oděvů.

Společnost Epson oznámila uvedení
tiskárny pro přímý potisk textilu (DTG),
která nabízí nízké celkové náklady
na vlastnictví. Tiskárna je určena pro
střední a velké firmy vyrábějící oděvy
a pro dodavatele triček.
Firmy, které vyžadují vysokou přesnost,
rychlou realizaci zakázek a schopnost
vyrábět složité návrhy zákazníků při

použití různých druhů textilu, ocení
bezchybnou spolehlivost, produkční
efektivitu a rychlost tiskárny SureColor
SC-F3000.
Společnost Epson poprvé ve své
řadě
DTG
tiskáren
představila
velkoobjemové řešení inkoustového
tisku s kompaktními 1,5litrovými
zásobníky inkoustu, které pomáhají

snižovat celkové náklady na vlastnictví
a prostoje.
Intuitivní a vysoce odolné provedení
doplnila společnost Epson o prvky,
díky kterým bude i nezkušený uživatel
pracovat efektivněji při dlouhodobém
zachování kvality a přesnosti tisku:
více na

Canon varioPRINT iX
Nová řada varioPRINT iX spojuje kvalitu ofsetu s flexibilitou digitálního tisku a produktivitou
inkoustu.
Canon představil novou řadu zařízení varioPRINT iX, sofistikovaných inkoustových
produkčních tiskáren s automatickým podáváním archů, které jsou vybaveny technologií
iQuariusiX. Tato nová tisková řešení jsou určena pro zákazníky s objemem produkce 1-10
milionů stran A4 za měsíc, kombinují vysokou kvalitu obrazu a schopnost využívat velké
spektrum médií pro ofsetové tiskárny a tiskárny s tekutými tonery s produktivitou a
hospodárností inkoustového tisku.
Nový varioPRINT iX vytiskne více než
9 000 stran SRA3 za hodinu (resp.
320 stran A4 za minutu) na širokou
škálu médií, a to včetně ofsetového
natíraného papíru s gramáží od 90 do
350 g/m2. Umožní tak tisknout velké
objemy celého spektra komerčních
tiskovin, od marketingových brožur
a prémiového direct mailu až po
katalogy, magazíny a knihy.
Díky tomu, že stroje řady varioPRINT iX
dokáží nabídnout provozuschopnost

po více než 90 % času i bez nutnosti
každodenní kalibrace nebo údržby,
umožňují zásadní zvýšení produktivity
a
měřitelné
zlepšení
celkových
provozních nákladů ve srovnání s
ostatními technologiemi, které jsou
využívány pro produkční tisk na archy.

i a společnost Canon se díky ní stala
špičkou mezi výrobci inkoustových
produkčních
archových
tiskáren,
které jsou určeny pro transakční tisk i
produkci knih a direct mailů ve vysoké
kvalitě.

Tato nová převratná produkční tiskárna
staví na úspěchu řady varioPRINT i,
která byla představena v roce 2015.
Po celém světě již bylo nainstalováno
více než 250 strojů řady varioPRINT

více na

Tamron CASHBACK SONY FE
Zakoupíte-li si v době od 23.3. 2020 do 11.5. 2020 vybraný objektiv TAMRON, můžete po
zaregistrování získat zpět až 2500Kč
Akce platí jen pro vybrané modely
objektivů TAMRON, zakoupené jen u
Autorizovaných prodejců Tamron pro
ČR a SR v čase od 23.3. 2020 do 11.5.
2020. Podmínkou je zaregistrováni
objektivu do 17.5. 2020 a vyplnění
všech potřebných údajů formuláře

www.tamron.cz/cashbacksonyfe
.
Částka „Cash back“ pro daný model
objektivu bude na účet připsána do
10.7..2020. V případě vrácení objektivu
prodejci v zákonem stanovené lhůtě
právo na výplatu částky „Cash back“
zaniká. Částky akce „Cash back“ se

liší v závislosti na vybraných modelech
objektivů. Registraci k 5-leté záruce se
objektiv automaticky neregistruje k
akci „Cash back“.

více na

VÝSTAVA

Jiří Franta & David Böhm
- Vykladači Světa
Villa Pellé dává prostor výkladu světa pohledem Jiřího Franty a Davida Böhma.
Výstava s názvem Vykladači světa v Galerii Villa Pellé představí od 5. března do
10. května 2020 neotřelou tekutě proměnlivou instalaci děl dvou mimořádných tvůrců
střední generace Jiřího Franty a Davida Böhma. Autoři do expozice přizvali dalších
18 výrazných tváří uměleckého provozu, jejichž díly kontaminují expozici, kterou tak divák
prakticky nikdy neuvidí ve stejném stavu. Výstava nabízí znepokojivý až sarkastický pohled
na současnou dobu, pro niž je charakteristická, vedle relativizace hodnotových systémů,
také roztěkanost a nesoustředěnost či zahlcení silnými, leč krátkodobými emočními vzněty.
Umělci jsou zároveň pozorovateli a komentátory, ale také těmi, kteří těmito symptomy
sami trpí.
více na

SOUTĚŽ

INZERCE

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

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)
b)
c)
d)

22x30cm
30x21cm
40x30cm
45x60cm

HLEDÁM PRÁCI
 DTP operátorka – dlouhodobá praxe
 Externí graﬁk
 hledam praci DTP/graﬁk
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda

 Externí - Graﬁk/Webdesignér
 Hledáme operátora CTP
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

 Operátor - předtisková příprava /
digitální tisk

ANKETA
Otázka: Jaké fotograﬁcké kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Laserová tiskárna Konica Minolta set

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

bizhub C353 GATE

c) Graﬁcké (úprava fotograﬁí graﬁckým programem)

 tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA
PRODEJ

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

 Saturn 1526
 MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space
Gray Touchbar CZ

OHLASY

BAZAR - KUPUJI

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

Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000
LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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