Internetový
magazín
o fotografování
pro fotografy
19/2017

Letní akce FUJIFILM
na fotoaparáty X-Pro2
a X-T2
KURZY:
Portrétní ateliérová fotografie
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie - POKRAČUJEME

Tamron představuje první all-in-one
ultra-teleobjektiv ve své třídě
OKI ES94x6 MFP pro velké tiskové
objemy
Fototiskárny Epson SureColor
Fototiskárny Epson SureColor

Letní akce FUJIFILM na
fotoaparáty X-Pro2 a X-T2
Od 9. června do 31. července 2017
poběží v rámci české pobočky
společnosti FUJIFILM Europe GmbH
speciální prodejní akce na fotoaparáty
FUJIFILM X-T2 a X-Pro2.
Zákazníci tak získají slevu 5 400 Kč na
vertikální power booster grip VPB-XT2,
respektive objektiv FUJINON XF50mmF2
a pouzdro zdarma.
Při zakoupení těla FUJIFILM X-T2, v

černém nebo stříbrném provedení
(Graphite Silver Edition), a nebo setu
FUJIFILM X-T2 + XF18-55mm získají
zákazníci ihned při zakoupení přímo na
partnerské prodejně slevu 5 400 Kč na
vertikální power booster grip VPB-XT2.

XF50mmF2 je možné získat zpětným
Cashbackem po online registraci a
zažádání nároku na akci na webu
https://fuji-promotions.com/ , pouzdro
na tělo X-PRO2 pak ihned při koupi
přímo na partnerské prodejně.

Při zakoupení černého těla FUJIFILM
X-Pro2 s objektivem FUJINON
XF35mmF2 nebo XF23mmF2 získají
zákazníci objektiv XF50mmF2 a
pouzdro na X-PRO2 zdarma. Objektiv
více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 668 odběratelům

KURZY

Portrétní ateliérová fotografie
Lekce zaměřená na portrét v ateliéru, ale řekneme si i o možnostech portrétní fotografie v proměnlivém prostředí. Ukážeme si jak správně
nastavit světla. Obeznámíme vás s postupy, které vám pomohou pochopit tento obor focení.
Portrét patří k nejžádanější fotografii vůbec, dobře nafocený portrét se svou působivostí blíží k obrazům starých mistrů. Je nutné se naučit
pracovat s modelem tak, aby výsledná fotka takto působila.
více na

Kurz pro všechny,
kteří chtějí mít
krásné fotografie
- POKRAČUJEME
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 POKRAČUJEME. Ukáži vám, že i vy po
dokončení kurzu vše zvládnete.

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Tamron představuje první all-in-one
ultra-teleobjektiv ve své třídě
Tamron představuje první all-in-one ultra-teleobjektiv ve své třídě, který pokrývá nevídaný rozsah 18-400mm
Dramaticky zvětšený rozsah dosažený kombinací špičkového optického designu a dalšími novými průlomovými technologiemi včetně nové
konstrukce vaček motoru.
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (model B028)
Saitama, Japan - Tamron Co., Ltd. (Prezident & CEO: Shiro Ajisaka), přední výrobce optiky s širokým využitím, oznamuje uvedení nového
objektivu 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (model B028), prvního all-in-one ultra-teleobjektivu pro digitální zrcadlovky s APS-C snímačem na
světě ve své třídě, který je disponuje ohniskovou vzdáleností 18-400mm. Od uvedení na trh modelu AF 28-200mm F/3.8-5.6 Aspherical (model
71D) v roce 1992, Tamron celosvětově dominuje v kategorii zoomových all-in-one objektivů. Vyrábí širokou škálu modelů, které pokrývají
rozsah ohniskových vzdáleností od širokoúhlých ohnisek až po teleobjektivy. Nyní Tamron vyvinul revoluční all-in-one ultra-teleobjektiv,
který byl rozšířen do 400mm (35mm ekvivalent 620mm) a 22,2x zoomem.
více na

OKI ES94x6 MFP pro velké tiskové objemy
Dvě nové barevné A3 multifunkční tiskárny z exekutivní
série OKI ES94x6 MFP jsou určeny pro kanceláře s
vysokým objemem tisku a nadstandardními požadavky
na rychlost, kvalitu výtisků a dokončovací operace.
Modelová řada ES94x6 MFP zahrnuje dvě zařízení
formátu A3 - OKI ES9466 MFP s rychlostí 35 stran A4 za
minutu a ES9476 MFP s rychlostí 50 stran za minutu. Oba
modely jsou vhodné pro náročný provoz a v kombinaci
s vysokoobjemovým spotřebním materiálem přispívají
k velmi nízkým provozním nákladům. Přes robustní
konstrukci mají stroje malý půdorys srovnatelný s
běžnými multifunkcemi.

více na

Fototiskárny Epson SureColor
Dokážou potisknout i bambusový papír. Společnost Epson na brněnském F!Festivalu fotografie představila tisk na široké spektrum
kalibrovaných médií
V neděli 25. června 2017 skončil již čtvrtý ročník F!Festivalu fotografie, který se letos konal v objektu bývalé továrny Mosilana v
Brně. Představil unikátní kolekci 170 fotografií z doby americké hospodářské krize. Fotografie z této sbírky patří k těm vůbec
nejznámějším v historii světové fotografie. Hlavním tiskovým partnerem festivalu byla společnost Epson.
V rámci festivalu tradičně proběhl populární F!DAY, exkluzivní celodenní seriál praktických dílen. „Dle ohlasů návštěvníků se
jednalo o nejzdařilejší prezentaci fototechniky, kterou jsme dosud uspořádali. Přes registraci prošlo 270 účastníků. V obložení byl
permanentně například stánek značky Epson,“ uvedl Jan Sucharda, ředitel F!Festivalu fotografie.
více na
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TOSHIBA PORTÉGÉ X30-D
Toshiba uvádí na český trh mimořádně výkonný prémiový
notebook Portégé X30.
První modely nové generace nejlehčích 13“ notebooků Toshiba
Portégé X30-D na náš trh přinášejí mimořádně výkonnou
konfiguraci, která překonává svým výkonem mnohem těžší a větší
notebooky.
Toshiba Europe GmbH uvádí na náš trh ultratenký prémiový
notebook nové generace Portégé X30. Mezi prvními modely
tohoto elegantního přístroje je mimo jiné konfigurace s
mimořádně výkonnými komponenty, Portégé X30-D-10L. Tento
přístroj s pohodlnou podsvícenou klávesnicí, matným dotykovým
Full HD displejem o úhlopříčce 13,3“ a operační pamětí 32 GB je
určen profesionálním uživatelům, kteří jsou zvyklí mít otevřeno
mnoho aplikací současně a chtějí tenký a mobilní pracovní
nástroj s maximálním možným výpočetním výkonem a vysokou
výdrží na baterie, která v této konfiguraci dosahuje dle testů
MobileMarkTM 2014 až 10,5 hodiny.
Notebook Toshiba Portégé X30-D-12Q váží pouhých 1,05 kg a
je tenký 15,9 mm. Osazen je přitom procesorem Intel® CoreTM
i7-7500U podporovaným celkem 32 GB operační paměti DDR4
a pro data je k dispozici rychlý SSD disk s kapacitou 512 GB.

Výkonnostním potenciálem pro firemními uživatele převyšuje
většinu notebooků na trhu. Komunikaci s okolím zajišťují dvě
rozhraní USB 3.1/Thunderbolt 3, jeden port USB 3.0 s funkcí
nabíjení telefonu či jiného přístroje i v režimu spánku a modul pro
bezdrátovou komunikaci prostřednictvím Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n
a Bluetooth 4.2. Nechybí ani port HDMI a čtečky Micro SD karet a
SmartCard. Notebook je vybaven kvalitními stereo reproduktory
harman/kardon® a přesnou práci s dotykovým displejem zajišťuje
digitizér Wacom. O grafické operace se stará adaptér Intel® HD
Graphics 620.
Účinné chlazení - klíčová potřeba tenkých notebooků
První nezávislé testy nové generace ultratenkých notebooků
Toshiba prokázaly, jak dobře dokáže systém chlazení vyvinutý
společností Toshiba odvádět teplo od výpočetních prvků. V
kategorii ultratenkých přístrojů, ve kterých nemá teplo kam
„utíkat“, je tato vlastnost klíčová. Pokud se začnou komponenty
přehřívat, kleslá podstatným způsobem výkon celého systému.
Bez ohledu na to, jak výkonný procesor a jakou kapacitu RAM má
uživatel k dispozici, se reakce prudce zpomalují a zvyšuje se riziko
pádu operačního systému.
více na

VÝSTAVY

Akademie současné fotografie
Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou výstavu kurzu Akademie současné fotografie, která proběhne v Galerii Kritiků od 4. do 23. července 2017.
Výstava je otevřená úterý až neděle mezi 11-18hod. (kromě svátků).
více na

Výstavu fotografií Fotoklubu Vsetín
Dne 28.6.2017 v 17:00 hod se uskuteční vernisáž výstavy Fotoklubu Vsetín. Výstava se uskuteční ve Staré radnici na Horním náměstí ve Vsetíně.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

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

HLEDÁM PRÁCI

Kde proběhne závěrečná výstava kurzu Akademie současné fotografie?
a)
b)
c)

Stará radnice, Vsetín
Galerie Kritiků
Dům fotografie

 Grafický design – nabízím své služby
 Grafik/DTP - 11 let praxe
 Ilustrátor, kreslíř, storyboardista...
 Kreativec v grafickém světě

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 3D Grafik (3Ds Max)
 Operátor zpracování digitálního

nápověda

tisku

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Vojtěch Malý

 Grafický kouzelník
 Tiskař s přípravou dat

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,

Super články.
Míša/Pardubice
Skvělé návrhy na výstavy.
Marek/Praha
Moc se mi líbí design iZNu, moc ráda si
vždycky přečtu, co je nového ve fotografii.
Kristýna/Praha

 Romayor 313
 Digitální tiskový stroj XEROX DC 242
 Zavedená tiskárna pro přímý potisk

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

textilu

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

 Prodej velkoformátové tiskarny

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“..

 Koupím kompletní vybavení pro
malonákladový a velkoformátový
digitální tisk

 Adobe After Effects CS6
 Tonery xerox
 Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

— inzerce —

OHLASY

BAZAR - PRODÁVÁM

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

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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