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Canon Connect Station CS100
Nejnovější aktualizace Canon Connect Station CS100
rozšiřuje možnosti ukládání a sdílení fotografií i filmů
Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování
obrazu, dnes oznámila nejnovější aktualizaci svého zařízení
Connect Station CS100, které z jednoho místa umožňuje
snadné ukládání, prohlížení a sdílení fotografií i filmů.
Díky novému firmware 2.5 jsou možnosti importu i exportu
mnohem širší - nově zahrnují i přenos filmů z chytrých
zařízení pomocí aplikace Connect Station. Vedle stávající
podpory nahrávání fotografií a filmů prostřednictvím USB
rozhraní, slotů pro paměťové karty SD a CF, bezdrátové
funkce NFC a Wi Fi sítí dostávají uživatelé navíc možnost
snadného ukládání a projekce záběrů pořízených mobilními
telefony nebo tablety.
Connect Station CS100

rychlejší. Mezi další nové funkce patří například přehrávání
alba v nekonečné smyčce, které je vhodné pro neustálé
zobrazení oblíbených fotografií, a možnost vypnutí
automatického přechodu do pohotovostního režimu.
Connect Station CS100
Klíčové vlastnosti Connect Station CS100:
Snadný import fotografií i filmů z fotoaparátu, osobního
počítače nebo paměťové karty
Bezproblémové nahrávání i stahování snímků na a z chytrých
zařízení prostřednictvím aplikace Connect Station
Prohlížení fotografií i filmů na jednom místě z různých
zařízení
Sdílení snímků na sociálních sítích, cloudu nebo dalších
zařízeních Connect Station
Přímý tisk na bezdrátovou tiskárnu

Nejnovější firmware vylepšuje i import fotografií, který
je nyní v případě síťového přenosu z počítače až třikrát

Toto číslo bylo distribuováno 51 529 odběratelům

více na

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

Black Friday ve Fomei
3. 2017 budou ve Fomei obrovské slevy až 70 %.
Fomei uvolňuje sklady pro nové zboží. Proto v pátek 31.3.2017 máte možnost nakoupit vybrané produkty až se 70% slevou! Přes 700 produktů
za skvělé ceny.
Budeme se na vás těšit na provozovně v Hradci Králové.
více na
Vstupné zdarma.

Toshiba Portégé X30 a Tecra X40
Toshiba rozšiřuje řadu prémiových profesionálních notebooků
o přístroje Portégé X30 a Tecra X40.
Tenké a lehké, vyvinuté pro profesionální práci bez kompromisů.
Toshiba těmito novinkami dále demonstruje zaměření svých
mobilních přístrojů na oblast firemních řešení.
Toshiba Europe GmbH dnes představuje zcela nové elegantní
notebooky Portégé X30 a Tecra X40, které se vyznačují
prémiovými vlastnostmi, vysokým výkonem a nejvyšší úrovní
zabezpečení pro profesionální využití. Oba přístroje vynikají
mimořádně elegantním a lehkým provedením. Rozšiřují
sortiment společnosti v kategorii ultratenkých a ultralehkých
firemních notebooků a pro tento účel byly navrženy, vyrobeny
a důsledně testovány.

více na

Nejrychlejší SD karta na světě
Společnost Sony představuje sérii SF-G,
nejrychlejší SD kartu na světě
Nejrychlejší SD karta na světě s rychlostí
zápisu až 299MB/s pro fotografování v
režimu sériového snímání a pořizování
4K videa s digitálními zrcadlovkami. Vyšší
rychlost čtení až 300MB/s pro rychlý přenos
dat.
Software pro File rescue obnovu dat, který
zachraňuje omylem vymazané fotografie a
videa.
Společnost Sony využila své letité zkušenosti
s profesionálními paměťovými médii,
díky nimž rozšířila aktuální řadu svých
paměťových karet s vysokým výkonem o
ultrarychlý model, který maximalizuje výkon
vašeho fotoaparátu. Nově představená
nejrychlejší SD karta světa, série SF-G,
bude dokonalým doplňkem vaší nadupané
zrcadlovky nebo systémového fotoaparátu.
Nabídne rychlost zápisu až 299MB/s, takže
přispěje k tomu, aby bylo možné déle fotit
v režimu vysokorychlostního sekvenčního
snímání ve vysokém rozlišení. Je určena pro
fotoaparáty podporující UHS-II.

Tato paměťová karta bude dostupná ve
variantách s kapacitou paměti 32GB, 64GB
nebo 128GB. Disponuje bleskovou rychlostí
zápisu, která umožňuje rychlejší vyprázdnění
bufferu, a tím zajistí, aby vám nikdy neutekly
okamžiky nebo záběry, které mění život.
Algoritmus vyvinutý společností Sony
zabraňuje ztrátě rychlosti zápisu dat i při
opakování sekvenčního snímání a přispívá
tak k rychlosti sériového snímání - je to SD
karta, na kterou se můžete spolehnout.
Další skvělou vlastností této SD karty je ultra
vysoká rychlost čtení dosahující až 300MB/s.
ii Tato karta dokáže rychle přenášet do
počítače prostřednictvím čtečky paměťových
karet velké objemy dat nebo složky o velké
velikosti, a tím pomáhá profesionálům
pracovat efektivně.
„S tím, jak se stále častěji používá, při focení
digitálními zrcadlovkami a bezzrcadlovými
systémovými fotoaparáty, fotografický
režim sekvenčního snímání ve vyšším
rozlišení a nahrávání videa ve formátu 4K,

je neodmyslitelně spojena také potřeba
rychlejších a spolehlivějších paměťových
karet s velkou kapacitou. Sérií SF-G i nadále
ukazujeme naše odhodlání nabídnout celé
spektrum extrémně výkonných paměťových
médií profesionálním fotografům i
nadšencům, abychom maximalizovali výkon
jejich fotoaparátu,“ uvedl Romain Rousseau,
produktový marketingový manažer pro
Evropu.
Dokonalé zálohování
SD produkty Sony jsou vysoce spolehlivé,
trvanlivé a nabízejí takové vlastnosti, jako
např. vodotěsnost nebo antistatickou
ochranu, které pomáhají bezpečně ochránit
vaše cenná data. Když jste celý den venku,
vytrvale fotíte a čas vás tlačí, může dojít
k neúmyslnému vymazání snímku. Díky
softwaru File rescue od Sony, který se dá
volně stáhnout, můžete obnovit smazané
snímky nebo videa, včetně snímků focených
do RAW a 4K XAVC-S video souborů.
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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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,

Úžasné články, plno novinek a pozvánek na
výstavy.
Andrea/Ostrava
Vyzkoušel jsem 2 kurzy od IDIFu a oba mi
nesmírně pomohly posunout se dál se svými
fotografickými schopnostmi.
Milan/Praha
iZIN mě vždy nesmírně potěší všemi těmi
články o fotografování a příslušenství.
Adéla/Kolín

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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