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více na více na

Výkon digitální jednooké 

zrcadlovky formátu FX v přístroji 

formátu DX s možností trvalého 

připojení

Fotoaparát D500 obsahuje 

speciální technologie společnosti 

Nikon, které zaručují trvalé a 

bezproblémové propojení s dalšími 

komunikujícími zařízeními

Amsterdam, Nizozemsko, 5. 

ledna 2016: Společnost Nikon 

Corporation s potěšením oznamuje 

uvedení fotoaparátu Nikon D500, 

špičkové digitální jednooké 

zrcadlovky formátu DX, která 

kombinuje vynikající výkonnost 

digitálních jednookých zrcadlovek 

formátu FX a vysoce všestranné a 

hbité tělo formátu DX.

 

Nikon D500 byl zkonstruován 

v reakci na měnící se vizuální 

vkus začínajících fotografů a 

sofistikovanější vizuální požadavky 

pokročilých fotografů. Přístroj 

rovněž adresuje narůstající 

potřebu trvalého propojení mezi 

fotoaparáty a dalšími osobními 

zařízeními.

 

Pro splnění všech uvedených 

požadavků je Nikon D500 vybaven 

jedním z nejpokročilejších systémů 

automatického zaostřování 

mezi fotoaparáty pro pokročilé 

fotografy, přináší záznam 

videosekvencí ve formátu 4K UHD 

do přístrojů řady Nikon DX a navíc 

je jako první přístroj Nikon vybaven 

trvalým připojením pro možnost 

okamžitého sdílení výsledků 

prostřednictvím služeb SnapBridge.

Nikon D500

více na

http://www.idif.cz/kurzy/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/nikon-d500-172127cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Digitální zrcadlovka je tím nejideálnějším pracovním nástrojem jak pro amatéra, tak i 
pro profesionálního fotografa. Na rozdíl od kompaktů nebo zrcadlovek typu EVF nabízí 
zrcadlovka rozsáhlejší a dostupnější možnosti manuálního nastavení a také větší výběr 
dalšího systémového příslušenství. Seminář mistrovství práce s DLSR vás komplexně 
seznámí s DSLR, ale zároveň poskytne dostatek prostoru pro praktické procvičení 
pokročilých manuálních funkcí digitálních zrcadlovek.

Seminář se plnohodnotně věnuje všem zákoutím digitální zrcadlovky. Zkušený lektor 
a profesionál Roman Pihan, autor nejúspěšnější fotografické knihy Mistrovství práce s 
DSLR se dopodrobna věnuje hlavně praktickému přístupu použití a nastavení zrcadlovky 
dle fotografovanému žánru.

Mistrovství práce s DSLR kombinuje teoretický výklad s praktickými ukázkami konkrétního 
nastavení. Každý účastník bude mít možnost si pak v praxi vyzkoušet všechny nabyté 
poznatky na kurzu. V jedné části se kurz zaměřuje na volbu správného objektivu z hlediska 
fotografovaného žánru. Zakončené praktickými ukázkami jak pracovat s perspektivou 
a hloubkou ostrosti. Další část bude věnována práci s externím bleskem, ve které si 
účastníci kurzu budou moci vyzkoušet rozdíl mezi použitím stálých halogenových světel, 
systémového blesku a studiových zábleskových systémů. V neposlední řadě se kurz zaměří 
na správné exponování, práci s expoziční dynamikou a kontrastem. V této části nebudou 
chybět ani práce s fotografickými filtry, expozimetrem či odraznou deskou.

Milujete přírodu ale stále se Vám nedaří zachytit ji na svých snímcích tak krásně, jak ji vidíte?

Chcete své fotografie dostat na vyšší úroveň a třeba vyhrát nějakou soutěž?

Pak je tento kurs fotografování krajiny určen právě Vám!

V našem kurzu Vám pro Vaše další praktické využití 
vysvětlíme co to vlastně krajinářská fotografie je, jaké 
vybavení pro efektní fotografii použít, poznáte základní 
skladební obrazové prvky, dozvíte se o formátech RAW 
a HDR, vysvětlíme Vám základní postprodukční postupy, 
které Vaši fotografii posunou na úplně jinou úroveň.
Kurz je celodenní a obsahuje teoretickou i praktickou 
část, v níž si budete moci okamžitě vyzkoušet, co jste se 
v kurzu naučili.

Kurz je určen pro pokročilejší fotografy!

Mistrovství práce s DSLR

Efektní fotografie krajiny

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
10. února 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
26. února 2016 LIBEREC

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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lehký a malý univerzální notebook, snadno přenosný, s 11,6″ displejem.

Možnost otočení dotykového displeje až na zadní stranu klávesnice.

Dostatečný výkon pro všechny kancelářské činnosti a méně náročné hry.

Praha, Česká republika, 1. února 2016 – Toshiba Europe GmbH představila na našem trhu 

univerzální notebook Satellite Radius 11. Jedná se o řešení tablet PC s dotykovým displejem 

o úhlopříčce 11,6″ (29,5 cm), který lze plynule otáčet až na zadní stranu klávesnice. To vše 

za atraktivní cenu. Lze jej tedy využít jako klasický notebook s plnohodnotnou kvalitní 

klávesnicí, jako tablet a také v několika dalších praktických režimech. Ty umožňují například 

efektivní způsob prezentací, prohlížení obsahu ve více lidech, nebo také pohodlné sledování 

videa po práci. Mezi jednotlivými režimy lze jednoduše a plynule přecházet během práce 

se zařízením. Ve složeném stavu jsou jeho rozměry nepatrně menší, než velikost běžného 

kancelářského papíru. Právě tato skutečnost v kombinaci s nízkou hmotností přibližně 1,3 kg 

jej předurčují pro mobilní využití a práci na cestách.

Samsung Galaxy TabPro S - tablet 2 v 1 s OS Windows 10 nabízí 

optimální výkon i mobilitu a představuje prémiové zařízení 

spojující všestrannost a jednoduchost využití.

 

Samsung představil nový tablet Galaxy TabPro S, který v sobě 

spojuje špičkové technologie a operační systém Microsoft 

Windows 10. Díky integraci nejoblíbenějších funkcí notebooku 

a tabletu mají uživatelé přístup ke všem funkcím PC ve formě 

lehkého tabletu, čímž získávají vyšší produktivitu notebooku 

při zachování skvělé mobility, kterou nabízejí tablety. 

Toshiba Satellite Radius 11

Nová řada USB od SONY

více na

více na

Společnost Nikon uvádí nový fotoaparát D5 – digitální jednookou zrcadlovku formátu FX, která poskytne působivý výkon a 

přesnost profesionálům i amatérům vyžadujícím nekompromisní vybavení.

 

Tento fotoaparát zachytí všechny vaše tvůrčí vize a je připraven jít ještě dále.

Fotoaparát D5 - nová vlajková loď mezi 
digitálními jednookými zrcadlovkami Nikon

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/toshiba-satellite-radius-11-172126cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/samsung-odhalil-galaxy-tabpro-s-tablet-2-v-1-s-os-windows-10-172080cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/fotoaparat-d5-nova-vlajkova-lod-mezi-digitalnimi-jednookymi-zrcadlovkami-nikon-172154cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Samsung je jednou z prvních společností, 

které získaly novou certifikaci dokazující 

splnění UHD standardů v oblasti domácí 

zábavy.

 

Samsung obdržel prémiovou UHD 

certifikaci udělovanou UHD Aliancí 

(UHDA) pro kompletní řadu 2016 SUHD 

TV. Novou certifikaci získají jen takové 

produkty a služby, které jsou v souladu 

s nově vyhlášenými výkonnostními 

normami pro rozlišení obrazu, vysoký 

dynamický rozsah (HDR), nejvyšší 

stupeň jasu, úroveň černé barvy a široký 

barevný gamut a řadu dalších důležitých 

ukazatelů.

 

UHDA Premium Certification je 

nejdůvěryhodnější ukazatel špičkové 

UHD kvality obrazu. Logo certifikátu 

UHDA bude umístěno na všech SUHD TV 

2016.

 

„Velmi si vážíme prémiového certifikátu 

od UHDA, který vyzdvihuje výjimečnou 

kvalitu obrazu. Je to ocenění naší trvalé 

snahy přinášet divákům nejrealističtější 

zážitky,“ říká Hyun Suk Kim, prezident 

divize Visual Display Business společnosti 

Samsung Electronics. „Rozhodně 

budeme i nadále spolupracovat s UHD 

Aliancí na uplatňování standardů pro 

UHD kvalitu obrazu a také budeme 

pokračovat v rozvoji napříč oblastí 

domácí zábavy.“

 

Televizory Samsung 2016 SUHD byly 

oceněny za svůj technologický výkon ve 

všech oblastech kvality obrazu dosažené 

i díky funkci HDR, která zprostředkuje 

nejpřesnější reprodukci jasu blížící se 

přirozenému světlu. Tyto televizory 

rovněž redukují odraz světla z okolního 

osvětlení, čímž je zajištěn vynikající 

kontrast a ostrost obrazu bez ohledu na 

okolní podmínky.   

Samsung získal pro svou řadu SUHD TV 2016 
prémiovou certifikaci od UHD Alliance

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/samsung-ziskal-pro-svou-radu-suhd-tv-2016-premiovou-certifikaci-od-uhd-alliance-172156cz
www.fotolab.cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Přijďte si prohlédnout výstavu podmořských fotografií předních českých i zahraničních umělců. Fotografující potápěči se rozhodli podpořit sbírku Světluška, která 
pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým handicapem. Výstava Podmořský svět nabídne k obdivu i ke koupi téměř dvě stě barevných velkoformátových 
fotografií.
 
Návštěvníci Podmořského světa se mohou těšit na velkoformátové fotografie žraloků, velryb, tajemných olihní i snově barevného mikrosvěta podmořského 
ekosystému. Každá fotografie je doplněna vysvětlujícím popiskem od přední znalkyně biodiverzity oceánu Martiny Karáskové. 
 
Podmořský svět je charitativní výstavou, jednotlivé fotografické obrazy budou na konci výstavy prodány nejvyšší aukční nabídce a veškerý výtěžek věnován 
sbírkovému projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu. 
 

Zveme Vás na výstavu, která představí díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních 
Čech a do severního Norska za účelem pozorování vlivu energetického průmyslu na životní prostředí. Výstava je součástí mezinárodního projektu Frontiers of Solitude / Na 
pomezí samoty, který zkoumá provázanost post-industriální společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky 
a iniciativami napříč Evropou. 
 

Podmořský svět – potápěči pro Světlušku

Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

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 “Podmořský svět – potápěči pro Světlušku“?

a) ve Fotograf Gallery
b) v Leica Gallery Prague
c) na Staroměstské radnici

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  NABÍZÍM EXTERNĚ SPOLUPRÁCI

  Obsluha knihařských strojů

  SPOLEHLIVÁ GRAFIČKA - Externě

  Grafický Design

NABÍZÍME PRÁCI

  Pracovníka do polygrafické výroby

  Craneballs - OSTRAVA!!!

  Grafik – designér

  Koordinátor projektů - zpracování 
grafiky a videa

BAZAR - PRODÁVÁM

  Wacom Intuos Pro M

  Falcovačka STAHL 52 4+4

  Řezací plotter Secabo S120 ještě rok 
v záruce

  Wacom Cintiq Companion 2 128GB

BAZAR - KUPUJI

  Titulky k videu

  Přidání titulků k videu

  Arbor - skříň na výkresy

  výsekový lis

Dotaz:

Dobrý den, chci se zeptat jak správně 
pečovat o objektiv, tak abych předešel 
jeho poškrábání.

Ondřej/Chrudim

Super počtení.

Milada/Stráž p. Ralskem

Skvělé výstavy, určitě na nějakou zajdu.

Bohumil/Praha

Chválím nový design iZINu, těším se vždy 
na pátek až už jsi budu moct přečíst další 
novinky.

Petr/Opava

Odpověď:

Dobrý den, objektivy lze preventivně 

chránit pomocí fotografických filtrů. V 

praxi se k tomu nejčastěji používá UV 

filtr. Takový filtr můžete mít na objektivu 

stále nasazen, čímž objektiv chráníte. 

UV filtr se pro účely ochrany objektivu 

používá proto, že je zcela neutrální. Nijak 

neovlivňuje vzhled fotografií a proto je 

pro tyto účely velmi vhodný.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Bubeníček

nápověda

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

