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Nový Canon EOS M6
Nový systémový fotoaparát značky Canon pro vynikající
snímky – EOS M6.
Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování
obrazu, dnes představila nejnovější přírůstek do rodiny
systémových fotoaparátů EOS M – model EOS M6.
Nový fotoaparát spojuje špičkové technologie značky
Canon do kompaktního těla a staví na nejnovějších
fotografických inovacích včetně CMOS snímače typu
APS-C s rozlišením 24,2 megapixelů nebo automatického
zaostřování s duálními pixely CMOS. Novinka se tak může
ve snadno přenosném provedení pochlubit rychlostí i
kvalitou digitálních zrcadlovek. Canon nový model navrhl s
ohledem na maximální podporu tvůrčího vyjádření autorů
- focení prostřednictvím LCD displeje otevírá možnost
pořizovat snímky z neobvyklých úhlů a zajišťuje, že uživatelé
budou vždy připraveni zachytit tu správnou událost před
objektivem.

Výkon pro nádherné výsledky
Nový fotoaparát je vhodný pro focení v různých obdobích,
od zářivých letních dnů až po zimní večery. Za touto
univerzálností stojí vysoký výpočetní výkon obrazového
procesoru Canon DIGIC 7, který bez ohledu na světelné
podmínky zajišťuje bohatší tóny i detaily výsledných
snímků. Díky kombinaci tohoto procesoru, CMOS snímače s
rozlišením 24,2 megapixelů a automatického zaostřováním
s duálními pixely CMOS, dokáže nový EOS M6 za každé
situace nabídnout uživatelům kvalitu a rychlost známou z
digitálních zrcadlovek.
Canon EOS M6 je vhodný i pro zachycení spontánních
okamžiků, kdy nelze mít scénu plně pod kontrolou - od
živého pouličního umění až po vysoce dynamické akce. Nový
fotoaparát totiž umožňuje kontinuální snímání rychlostí 7
snímků za sekundu (v případě pevného zaostření dokonce
9 snímků za sekundu). Uživatelé tak mají jistotu, že nikdy
nepropásnou žádný záběr.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 513 odběratelům

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.
více na

Fashion - móda
Focení oblečení a módních doplňků je často
těžší než se zdá.
RAW je základ takovéto fotografie, naučíme
se ho používat.
Není snadné nafotit kombinaci barev. Nárháři
často kombinují bílou a červenou barvu, tuto
kombinaci nafotit tak, aby zůstala čitelná
i jemná krajka je oříšek, který společně
rozlouskneme.
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Nové modely Sony Xperia XA1
a XA1 Ultra
Dokonalý obraz: modely přinášejí
mimořádnou kvalitu fotoaparátu mezi
telefony střední třídy

fotoaparáty, které by mohly právem patřit
do prémiové vyšší třídy, nebo osmijádrové
procesory.

Předčí vaše očekávání: XA1 (5”) a XA1
Ultra (6”) nabídnou špičkové specifikace
fotoaparátu s 23MP snímačem
Nádherný design bez rámečku s displejem
pokrývajícím celou šířku telefonu
Stabilní výkon a vysoká rychlost pro všechny,
kteří jsou rádi online

Foťte snímky, které předčí vaše očekávání
Odborné znalosti z oblasti fotoaparátů
poskytla divize digitálních fotoaparátů Sony.
Díky nim vznikl špičkový hlavní fotoaparát
pro oba modely XA1 a XA1 Ultra, který
má vysoké rozlišení 23MP a 1/2.3“ velký
obrazový snímač ExmorTMRS pro mobilní
zařízení, objektiv se světelností F2,0, který
vyniká při focení v podmínkách s nízkou
hladinou osvětlení. Garantuje superrychlou
cestu od zapnutí k pořízení záběru, která
zabere pouhé 0,6 sekundy a neuvěřitelně
rychlé a přesné hybridní automatické ostření
(Hybrid Autofocus), které zajistí, aby i ty
nejspontánnější momenty byly zachyceny
vždy ostře.

Společnost Sony Mobile Communications
(dále jen Sony Mobile) dnes představila
dva úchvatné modely telefonů střední třídy
ze své omlazené série „X“ - model Xperia
XA1 (5“) a jeho většího bratříčka Xperia
XA1 Ultra se 6“ displejem. Nové modely
vycházejí z loňských modelů XA. XA1 i
XA1 Ultra dostaly nádherný bezrámečkový
design, díky kterému vytěží maximum z
displeje pokrývajícího celou šíři těla, a také

fotoaparát Xperie XA1 s 8MP a širokoúhlým
objektivem 23 mm vám vždy umožní zachytit
celou akci. Ani při focení skupinových
selfie se vám nestane, že by se vám někdo
na fotku nevešel. XA1 Ultra je vybavena
16MP předním fotoaparátem s optickým
stabilizátorem obrazu, který eliminuje
působení otřesů ruky a zlepšuje kvalitu
selfie při nízké hladině osvětlení. Navíc má
také chytrý selfie blesk, který přirozeným
způsobem osvětlí váš obličej. Oba modely
vám umožní pořizovat jednoduše dokonalé
selfie pouhým pohybem ruky pomocí funkce
‘Hand Shutter‘.

Přední fotoaparáty jsou páteří světa selfie a

více na

Limitovaná edice Bose SoundLink Mini II
Pro všechny, kteří si potrpí na výjimečnost, je určena speciální edice špičkového Bluetooth reproduktoru Bose SoundLink Mini II Limited Edition.
Společnost BaSys, výhradní distributor audio produktů Bose pro Českou republiku a Slovensko, představuje jedinečný Bluetooth reproduktor
Bose SoundLink Mini II Limited Edition. Tento audio doplněk je určen pro uživatele, kteří chtějí být jedineční a nechtějí se spokojit se
standardním zvukem ani vzhledem.
Bluetooth reproduktor Bose SoundLink Mini je již od vzniku jeho první generace považován mnohými odborníky za referenční model, tedy
takový, který představuje v oblasti kvality zvuku v dané kategorii to nejlepší. Tomu odpovídá i jeho hodnocení v řadě světových srovnávacích
testů. Tento post si udržuje dodnes, kdy je na trhu jeho druhá generace s označením SoundLink Mini II. Nyní je k dispozici také limitovaná
edice tohoto reproduktoru.

více na

Špičkové fotografie s vaším smartphonem
Huawei představuje P10 a P10 Plus s trojící fotoaparátů Leica, nově i v unikátních barvách
Na veletrhu mobilních technologií v Barceloně společnost Huawei uvedla nové smartphony P10 a P10 Plus. Druhá generace
duálního fotoaparátu a nově také selfie kamera vyvinutá ve spolupráci s Leica se speciálním portrétovým módem vám umožní
pořídit skvělé fotografie za jakýchkoliv okolností.
„Chceme inspirovat lidi, aby oživili svět skrze krásné fotografie. Náš nový působivý smartphone P10 s výborným duálním
fotoaparátem vyvinutým ve spolupráci se společností Leica, je vlastně takovou oslavou umělce v každém z nás, jelikož nám
umožňují zachytit zážitky, které formují naše životy,“ uvedl Richard Yu, CEO, Huawei Consumer Business Group.

více na

OKI rozšiřuje nabídku barevných tiskáren
Novou A4 barevnou multifunkční
tiskárnu MC563dn zařadila do svého
portfolia společnost OKI, specialista na
profesionální kancelářský tisk.
Zařízení, určené pro podniky všech
velikostí, kombinuje vysokou rychlost,
oboustranný tisk a jednoduché ovládání.
Model MC563dn disponuje stejnými
parametry jako nedávno představená

chytrá multifunkce MC573dn, nenabízí
však softwarovou platformu sXP a
7palcový dotykový ovládací panel je
nahrazen menším LCD displejem. Je
tak ideální pro nasazení v situacích,
kdy před pokročilými funkcemi a
propojením s podnikovými systémy pro
správu dokumentů dostávají přednost
nižší pořizovací náklady.

Multifunkce
je
vybavena
řadou
ekologických funkcí, které šetří energii
a
pomáhají
redukovat
provozní
náklady. Tichý režim je ideální pro malé
kanceláře, režim hlubokého spánku
snižuje spotřebu a nechybí ani režimy
pro úsporu toneru.
více na
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Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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VÝSTAVY

Karel Kuklík:
Fotografický
dialog s krajinou
Karel Kuklík (1937 Praha) se fotografií začíná vážně
zabývat kolem roku 1955.
Ve fotografických obrazech sledujeme tendence
informelu, abstrakce i surrealismu v existenciálním
modu.
V šedesátých letech je v úzkém propojení s českou
výtvarnou scénou, fotografuje portréty a ateliéry výtvarníků a sochařů. Celoživotně se do hledáčku jeho zájmu dostávají především pražské ulice,
krajina na Šumavě a na Třeboňsku, ale i dvory, dvorky a věci. V roce 2000 spolu s Janem Reichem, Jaroslavem Benešem a Bohumírem Prokůpkem
spoluzakládal fotografickou skupinu Český dřevák (2000–2008). Ke skupině se následně přidal ještě Tomáš Rasl a Petr Helbich. Výstava je poctou k
autorovu významnému životnímu jubileu a představí průřez jeho fotografickou tvorbou.
více na

Fotografická výstava Životu na stopě!
Rádi pomáháte? Zajímají Vás projekty na podporu různých organizací?
V Obchodním centru Silesia v Opavě můžete od 14.3. do 9.4. navštívit putovní výstavu fotografií na podporu pacientů po transplantaci kostní
dřeně. Jedná se o sérii fotografií z procházek Prahou a z expedice do Norska, které nafotil Jaroslav Hora.
více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:

HLEDÁM PRÁCI

Kdo je autorem fotografií z výstavy „ Životu na stopě „?
a) Karel Kuklík
b) Olivier Adam
c) Jaroslav Hora

 GRAPHIC DESIGNER / WEB DESIGNER
 Grafik – Kreativec
 Grafik s volou kapacitou
 Nabízím služby jako fotograf-externě

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda
Výherce soutěže z minulého čísla: paní Jana Horská

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu či spíše Váš názor
jaký fotoaparát pořídit pro začínající fotografa. Dceři je 16
let a momentálně se baví fotografováním a to nejčastěji
pomocí mobilního telefonu a cestovního kompaktu. Z
kategorií fotoaparátu bych preferoval digitální zrcadlovku
s možností plně manuálního nastavení v cenové relaci cca
10 – 20 tisíc Kč. Rád bych pořídil fotoaparát, se kterým si
může „očichat“ techniku fotografování a rozhodnout se
zda je to jen momentální záliba nebo trvalejší koníček,
ono to u teenagerů není vždy jasné. Z tohoto důvodu
nechci pořídit zbytečně drahý přístroj, který se nakonec
bude používat v auto režimu o dovolené. Zvažoval jsem
i koupi použitého přístroje, ale s ohledem na mizivé
zkušenosti se obávám koupě hezky vypadajícího střepu.
Předem Vám děkuji za Váš názor.

Vážený pane Suchý,

Nikde nekončící novinky, vždy se těším na
další nálož.
Vlastimil/Jablonec n. Nisou
Už se těším na další iZIN, vždy se tam dozvím
nějaké zajímavosti.
Mirek/Brno
Vřele doporučuji foto kurzy od IDIFu. Naučila
jsem se tam spoustu nového, pan lektor byl
moc milý a konečně vím, co všechno můj
fotoaparát dovede.
Irena/Praha

Tiskař flexo/ofset
Obchodník z oboru
Online Marketing Executive

BAZAR - PRODÁVÁM

z Vašeho dopisu je zřejmé, že se nad situací
zamýšlíte zcela vážně a směřujete k pečlivě
promyšlenému rozhodnutí.

 MIMAKI JV3, HP 5000 + příslušenství
 Prodám Nikon D7000
 Prodám nový monitor ACER

Fotoaparát pro začínajícího fotografa je však
„pouze“ nástroj a proto naše doporučení zní:

BX320HKymjdpphz 32“ IPS 4K UHD

 Prodam Elgato Eye TV SAT - DVB-S2

Absolvovat „začátečnický“ kurz (pro první
přiblížení stačí i jednodenní), kde se Vaše dcera
dozví od profesionálů základní TECHNICKÉ
parametry ovládání fotoaparátu.

BAZAR - KUPUJI

Absolvovat kurz tam, kde si můžete zapůjčit
fototechniku a nákup odložit až po osahání si
některých těchto fotoaparátů a jejich příslušenství.
Poskytovatelů je mnoho, profesionálních již méně
(něco o tom víme) a s technikou na půjčení v
širším měřítku už jen hrstka.
Při kurzu Vám lektor bude schopen poradit, a
protože (např. IDIF) není prodejcem, bude Vám
radit jak optimálně skloubit set (tělo objektiv) pro
začínající fotografku. Takový postup zpravidla
prohloubí zájem i znalosti a vede i k úspoře
peněz, když se poté nakupuje jen skutečně
potřebné vybavení. Rozdíly mohou být v rozdílu
5-10tis. Kč a to jistě stojí za to jít na věc „od lesa“..

 Adobe CS5, CS 5.5 nebo CS6 pro WIN
 iPhone 5S nebo SE 64gb Space Grey
 Koupím řezačku Adast maxima
minimálně šíře 107 - 115cm

 Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

— inzerce —

OHLASY

Grafický design / DTP / Web

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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