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Milan Holenda:
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie, ZAČÍNÁME
více na

Nová tiskárna Canon Pixma G4400
Canon uvádí novou tiskárnu typu „4
v 1“ s doplnitelnými inkoustovými
zásobníky – PIXMA G4400
Společnost Canon, lídr v oblasti
digitálního zpracování obrazu, dnes
rozšířila svoji produktovou řadu
tiskáren se systémem průběžného
doplňování inkoustu CISS o novou
tiskárnu typu „4 v 1“ - PIXMA G4400.
Nejnovější zařízení značky Canon
je ideální pro malé firmy i domácí
kanceláře a díky doplnitelným

zásobníkům umožňuje velké objemy
tisku při výrazném snížení výdajů
na inkoust. Tiskárnu bude možné
zakoupit od ledna 2017.
Díky výtěžnosti až 7 000 stran na
jednu sadu lahviček s barevnými
inkousty nebo až 6 000 stran
v případě lahvičky s černým
inkoustem¹ se Canon PIXMA G4400
může pochlubit mimořádně nízkými
náklady na tisk jedné strany.
Uživatelé vedle nákladové efektivity

určitě ocení i vynikající kvalitu
tištěných dokumentů a fotografií,
za kterou stojí černý pigmentový
inkoust zajišťující čistotu a ostrost
textu i barevné inkousty na bázi
barviva pro zářivé tóny.
Součástí nové tiskárny je také
automatický podavač dokumentů na
20 listů, díky kterému je kopírování,
faxování i skenování rozsáhlejších
dokumentů rychlejší a snadnější.

Toto číslo bylo distribuováno 51 395 odběratelům

více na
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KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie, ZAČÍNÁME
Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním
budete schopni? Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim
byl doporučený jako kvalitní přístroj. Plni nadšení
s ním začnou fotit, ale výsledek není takový jaký
by očekávali. Zkouší to znovu a znovu a nadšení z
nového fotoaparátu se mění v rozčarování a lítost
nad tím, že vyhodili peníze za fotoaparát, který
prostě dobrou fotku neumí.
Mohu vás ale ujistit, že umí!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, a už
tehdy to dovedl. Přesto, že měl pro dnešní dobu
směšné rozlišení 2,1 mil. pixelů.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
leden 2017 PRAHA

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Epson SureColor SC-P5000
Epson představuje tiskárnu pro tisk fotografií, uměleckých děl a digitálních
nátisků s mimořádně přesnou reprodukcí barev SureColor SC-P5000 slibuje
perfektní shodu až s 99 % barev Pantone Solid Coated Colours vzorníku
Společnost Epson oznámila zahájení prodeje 17“ tiskárny SureColor
SC-P5000. Nová tiskárna je určena pro tvorbu digitálních nátisků a tisk
uměleckých děl a fotografií. K dispozici je se sadou inkoustů s fialovým
nebo LLK inkoustem a dokáže docílit téměř dokonalé shody až s 99 % barev
Pantone Solid Coated Colours vzorníku.
SureColor SC-P5000 nahrazuje oblíbenou tiskárnu Stylus Pro 4900 a rozšiřuje
řadu tiskáren SureColor P s inkoustem HDX - jež zahrnuje modely SC-P7000
(24“) a SC-P9000 (44“). Tiskárna je dostupná ve dvou variantách.
více na

Sony a veletrh CES 2017
Společnost Sony Corporation představí na veletrhu CES 2017, který se bude konat od čtvrtka 5. ledna (místního času) v Las Vegas
v Nevadě, svoji nejnovější produktovou řadu určenou pro rok 2017.
Sony představí na veletrhu CES 2017 svoje nejnovější produkty
Výstavní prostory společnosti Sony letos představí na veletrhu nejnovější produkty a iniciativy společnosti. Ty se soustředí zejména
na produkty, které díky HDR technologii (vysoký dynamický rozsah) zásadním způsobem posouvají standardy kvality obrazu.
Návštěvníci veletrhu si budou moci osobně vyzkoušet široký sortiment produktů společnosti Sony, od produktů pro domácí
zábavu, jako např. 4K HDR televizory a audio vybavení, které nabízí propracovanou 3D akustiku, přes kamery a projektory, až
po herní konzole. Všechny tyto produkty byly navrženy tak, aby rozšířily možnosti, jak si mohou lidé užít zábavu, pro kterou se
rozhodnou, a zažít přitom silné emoce.
Fototechnika, související produkty a řešení
Společnost Sony se v oblasti fototechniky a souvisejících produktů snaží přinášet celou řadu technologií a komplexních řešení,
která sahají od zdrojů světla, přes objektivy a obrazové snímače až po zpracování obrazu, IP přenos a zobrazení. Sony ve svých
výstavních prostorách představí zejména spotřební zobrazovací techniku.
více na
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Nová chytrá multifunkční tiskárna OKI
MC573
Barevná multifunkční tiskárna OKI
MC573 je zástupcem zcela nové generace
tiskových zařízení od specializované
japonské značky OKI. Přináší rychlý a
kvalitní tisk, dotykový ovládací panel,
rozlišení 1 200 x 1 200 dpi a flexibilní
manipulaci s médii.

Funkce Wireless Direct nabízí současné
připojení kabelové i bezdrátové sítě a
síť Gigabit Ethernet zaručuje snadný
přenos velkých souborů. Zařízení je
kompatibilní s mobilním tiskem Apple
Airprint a Google Cloud Print 2.0.

Profesionální kancelářský A4 model
OKI MC573 umožňuje prostřednictvím
nastavitelného 7palcového dotykového
displeje a otevřené platformy sXP
(smart Extendable Platform) využít
nové postupy pro tisk, kopírování či
skenování s cílem zvýšit efektivitu práce
v kanceláři pomocí omezení časově
náročných procesů.
Zařízení OKI MC573 využívá nový
výkonný tiskový modul umožňující
produkovat 30 stran za minutu barevně
i černobíle a tiskovou kvalitu 1 200 x
1200 dpi. První stránka je vytištěna již
za 7,5 sekundy. Přístup k dokumentům
chrání nové funkce jako Private Print
a volitelná funkce Card Release.
— inzerce —

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .

více na
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VÝSTAVY

Zaniklý svět na fotografiích
Zveme Vás na výstavu fotografií E. St. Vráze Zaniklý svět na fotografiích
Vraťte se s námi v čase a procestujte celý svět.
Enrique Stanko Vráz (1860-1932) patří k nejznámějším českým cestovatelům a je patrně prvním naším cestovatelem, který fotografoval v
mimoevropských zemích. Jeho snímky ze Západní Afriky z roku 1885 jsou vůbec nejstarší ve fondech Náprstkova muzea.
Námětem Vrázových snímků byl nejen život místních obyvatel, ale také architektura a příroda. Ve své době navštívil nevídaný počet zemí
(1885-1889 Afrika, Zlaté pobřeží; 1892-1893 cesta napříč rovníkovou Amerikou; 1895-1896 Japonsko, Borneo, Nová Guinea, Thajsko; 1897
Kuba; 1898 Mexiko; 1900 Arizona; 1901 Čína, Korea, Sibiř; 1903-1904 cesta po velkých městech Jižní Ameriky), ve kterých nejen fotografoval,
ale také sbíral přírodniny a etnografické předměty. V takovém rozsahu nikdo z jeho současníků necestoval a nesbíral, navíc Vráz se o své
zážitky z cest dělil ve svých knihách a na přednáškách, kterých uskutečnil po Čechách, Evropě a USA stovky.
Výstava prezentuje výběr snímků vyrobených z Vrázových autorských negativů pořízených v rozmezí let 1885 až 1905. První část sestává z
fotografií z oblasti Jižní, Střední a Severní Ameriky (indiáni Hopi), druhá je pak věnována Africe - Vrázovu pobytu na Zlatém pobřeží (dnes
Ghana). V třetím oddíle jsou vystaveny snímky z Asie (Japonsko, Borneo, Čína, Korea, Sibiř) a Nové Guineje.
Vrázovy cesty byly plné dobrodružství, ale i zákeřných nemocí, které
mu ničily zdraví. Jeho první cesta vedla na africký kontinent, kde
si také za zvláštních okolností zakoupil od misionářů fotoaparát,
který od té doby měl při svých loveckých a sběratelských výpravách
stále při sobě. Fotografování se stalo pro Vráze nejen zábavou,
ale vedle sběrů přírodnin také zdrojem výdělku. Přírodniny zasílal
hlavně do obchodu Václava Friče v Praze a také jako dary do
Národního muzea.
Snímky jsou doplněny předměty z osobní Vrázovy pozůstalosti a
předměty, které Vráz ze svých cest přivezl pro Náprstkovo muzeum.
Jedním z nejzajímavějších je pár ženských bot z Číny. Za pozornost
také stojí Vrázův portrét - olejomalba z roku 1922 od malířky
Boženy Šulcové-Hessové.

více na

Výstava fotografií Vladimíra Kysely:
Máchovské kontemplace
Soubor fotografií Máchovské kontemplace získal 3. Cenu v
mezinárodní soutěži Prix de la Photographie Paris, 2016, v kategorii
Book Proposal / Fine Art a čestné uznání na IPA - International
Photography Awards, 2016, v kategorii Fine Art Landscapes.

více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

HLEDÁM PRÁCI

Soutěžní otázka:

G
 rafik/DTP operátor
 Grafik 2D/3D externě
 G R A F I K + DTP - 38let s 15letou

Jak se jmenuje výstava fotografií od E. St. Vráze?
a) Máchovské kontemplace
b) Současný život na Nové Guineji
c) Zaniklý svět na fotografiích

praxí

 GRAFIK/DTP OPERÁTOR - MÁM 22 LET
PRAXE

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
K
 REATIVNÍ GRAFIK
 In-house grafik/grafička pro českého
výrobce elektroniky

nápověda

O
 bchodník z oboru
P
 řijmeme tiskaře na HPP

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Jana Khirová

DOTAZ ČTENÁŘŮ

BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Odpověď:

Slyšel jsem, že bude v prodeji avizovaný
fotoparát Xiaomi Yi M1 s dvěma
objektivy. Nikde (ani u Škody) jsem
nenašel žádnou nabídku. Bude někde
možné tento fotoaparát před Vánoci
vidět a třeba i koupit?

Ptáte se ve správnou chvíli, právě máme
v testu tento sympatický fotoaparát
a zpracováváme jeho recenzi, takže
v příštím čísle našeho fotografického
magazínu, popřípadě dříve (záleží na
zpracovatelích, jak jim to půjde od ruky)
si budete moci přečíst o podrobnějších
praktických zkušenostech s tímto novým
produktem společnosti, která byla dosud
známa spíše svými nabitými mobilními
telefony. Zároveň se podělíme o
informace o termínech možného nákupu
a možná i plánované ceně.

OHLASY
Díky za zajímavý foto newsletter. Přihlásila
jsem se k odběru teprve nedávno a jsem
nadšená.
Milena/Ostrava

A
 pple Magic TrackPad
 Adobe CS6 Production Premium MAC
 MacBook Pro 13“ Mid 2012, Core i5
2.5GHz, 16GB RAM, 256GB SSD

 Prodám A2 tiskárnu EPSON STYLUS
PRO 4000

BAZAR - KUPUJI
 Adobe CS6 na MAC - Design
Standard či Master Collection

K
 oupím display Thunderbolt 27“
 Koupíme TOP stav
 iPhone SE 64GB + iPad Air 2

Super výběr novinek ze světa fotografie.
Martin/Kolín
— inzerce —

64GB/128GB Cellular

Díky moc za iZIN, čtu ho každý víkend J.
Irena/Plzeň

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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