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Rollei ActionCam 530
Akční kamera se stabilizací obrazu a dvěma akumulátory. Společnost Rollei uvádí na trh novou vlajkovou loď akčních kamer
Rollei Actioncam 530, jde o současný špičkový model nové řady 500.
Tato ultrakompaktní videokamera nabízí skvělé parametry a je určena pro náročné video projekty za obtížných podmínek.
Rollei Actioncam 530 můžete nahrávat ve FULL HD rozlišení až rychlostí 60 fps a v HD 720 dokonce se 120 nebo 240 snímky
za sekundu! Vaše aktivní zážitky nebo jiné vzrušující záběry pak lze prohlížet nebo zpracovávat jako ostré a extrémně
zpomalené záběry.
14 MP čip se stabilizací obrazu gyro-snímačem
Moderní obrazový snímač MN34112 umožňuje zachycovat snímky ve 12Mpx a videa v rozlišení 4k. Aby byly snímky ostré
i při takto vysokém rozlišení je kamera vybavena účinným gyro-snímačem, který zajišťuje efektivní stabilizaci obrazu i při
záznamu za extrémních podmínek. Rollei Actioncam 530 se nezalekne ani výlety do mořských hlubin a to až do 40 metrů pod
hladinu což je oficiální maximální hloubka doporučena pro rekreační potápění (the official scuba diver range).
Širokoúhlý objektiv se zorným úhlem 170°
Extrémně širokoúhlý objektiv zaznamenává veškeré dění v rozpětí 170°. Rollei Actioncam 530 ukládá fotografie a videa
microSD kartu s podporovanou kapacitou až 128 GB (Pro zajištění plynulého nahrávání ve vysokém rozlišení je nutné
používat paměťové karty MicroSD splňující specifikaci UHS-I U3.). Lithium-iontové baterie s kapacitou 1050 mAh umožňují
nahrávat každá až po dobu 40min a lze je nabíjet přímo pomocí dodaného USB kabelu. Kompletní příslušenství tak zahrnuje
2x Li-Ion baterii, 2 bezpečnostní podložky Safety Pad se spolehlivými 3M samolepkami, dva držáky, podvodní pouzdro, zadní
kryt pouzdra pro lepši zvuk, dálkové ovládání a USB kabel.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 697 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

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

Fujifilm Black Friday
Dvojitý cashback na fotoaparáty řady X a objektivy řady XF.
Od 24. do 27. listopadu 2017 poběží v rámci české pobočky společnosti FUJIFILM Europe GmbH akce Fujifilm Black Friday. Po 4 listopadové
dny tak zákaznáci získají zpětnou slevu až 11 200 Kč na fotoaparáty řady X nebo 8 400 Kč na objektivy řady XF.
Dvojitý cashback mohou zákazníci od 24. do 27. listopadu 2017 získat na všechny barevné varianty těl a kitů fotoaparátů FUJIFILM X-Pro2,
X-T2 a X-T20 a 15 objektivů řady XF. Nárok na cashback získá každý zákazník, který zakoupí jeden (nebo více) z níže zmíněných produktů u
jednoho z partnerů společnosti FUJIFILM.
více na

Obrovský úspěch v personifikaci výrobků
– světová novinka je Z české republiky
Není to tak dávno, kdy v nenápadném moravském městečku Strážnice začali vyvíjet a dodávat 3D tiskárny do celého světa.
Ocenily je společnosti z oblasti průmyslu i školství. Nyní se autor tehdejšího produktu Jan Škopík spojil s Tomášem Wolfem.
Na světový trh právě zavádí zcela novou unikátní pokročilou technologii. Tvoří páteř personifikace výrobků pomocí digitální
technologie.
Nové stroje umožňují personifikovat jak rotační předměty, tak velkoplošné panely. První už začaly využívat společnosti z několika
evropských států. S obrovským úspěchem. Je to ovšem jen dílčí krok v plánovaném vývoji. Ryze česká společnost ze Strážnice na
Hodonínsku novou technologii odhalí veřejnosti v rámci mezinárodního veletrhu Inprint - Industrial Print Show v Mnichově ve
dnech 14. až 16. listopadu 2017.
více na

Instax - Black Friday
Instax přichází s akčními cenami v rámci Black Friday
Black Friday bude u instaxu trvat přesně jeden měsíc od 24. listopadu až do Štědrého dne, tedy 24. prosince 2017. Zákazníci v
tomto období budou moci zakoupit instantní fotoaparáty Fujifilm instax za akční ceny se slevou až 2 500 Kč.
V rámci instax Black Friday
mohou
zákazníci
zakoupit
fotoaparáty instax mini 9,
instax mini 70, instax minion,
instax Square SQ10 a přenosnou
tiskárnu instax Share SP-2. Instax
mini 9 pak bude v nabídce také
ve speciálních setech instax 9
film kit (instax mini 9 + instax
mini film) nebo instax mini 9
film case kit (instax mini 9 +
obal + instax mini film).

více na

— inzerce —
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- Mistrovství práce s DSLR
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BENQ - PRVNÍ CENOVĚ DOSTUPNÝ
PROJEKTOR PRO DOMÁCÍ KINO
BenQ představuje první cenově dostupný projektor pro domácí kino se skutečným rozlišením 4K UHD a funkcí HDR
Společnost BenQ, světová jednička na trhu s DLP projektory, představila model CineHome W1700, který přináší všem fanouškům
domácího kina rozlišení 4K UHD a funkci HDR za velmi příznivou cenu. Je vybaven celou řadou špičkových funkcí, jako jsou UHD
(Ultra-High-Definition) 4K rozlišení s 8,3 Mpx, technologie CinematicColor zajišťující přesné barvy nebo vysoký dynamický rozsah HDR s
optimalizací pro projektory.
„S projektorem W1700 je digitální kino s velkou projekční plochou a obrazem v rozlišení 4K dostupné většímu počtu uživatelů v
domácnostech,“ prohlásil Conway Lee, prezident společnosti BenQ Corporation. „Nyní si může kdokoli vychutnávat večery s filmy v
rozlišení 4K doplněném o pokročilé audiovizuální inovace a funkci HDR - to vše navíc za úžasnou cenu.“
4K obraz s živými barvami
BenQ W1700 zobrazující 8,3 milionu jednotlivých pixelů přinášejících skutečné 4K UHD rozlišení využívá inovativní DLP technologii s
jedním 0,47“ čipem DMD, která umožňuje dosáhnout elegantního kompaktního designu projektoru s minimálními rozměry vhodnými
do každé domácnosti. Navíc je projektor vybaven optickým systémem zcela optimalizovaným pro rozlišení 4K, jenž zajišťuje mimořádnou
kvalitu obrazu a přesnost barev bez jakýchkoli artefaktů.
Vynikající obraz projektoru BenQ W1700 je dále umocněn podporou funkce HDR (High Dynamic Range), která přináší větší rozsah jasu a
kontrastu zásluhou automatické optimalizace obrazu, jež dodává každému detailu maximální věrnost a umožňuje tak dosáhnout zážitku
jako v kině. Plná podpora nejnovější technologie ochrany proti kopírování HDCP 2.2 navíc umožňuje uživatelům přehrávat veškeré tituly
z rychle se rozšiřující nabídky 4K obsahu.

více na

VÝSTAVY

Výstava fotografií Alžběty Jungrové
- Černobílý život
Nikon Photo Gallery uvádí od 3. listopadu 2017 pro veřejnost výstavu fotografií Alžběty Jungrové - Černobílý život.
Výstava Černobílý život je pouze častí rozsáhlého souboru, který vznikal po celé desetiletí. Fotografie byly pořízeny v různých částech světa od
Pákistánu po Kolumbii a poukazují na problémy současného světa - dětskou práci, distribuci zbraní a drog na pákistánsko-afghánské hranici, války,
uprchlíky,nedostatek vody, střet civilizací. Při výběru fotek Alžběta vycházela z deníků, které psala na všech cestách pro svoji maminku. Výstava je vlastně
výchozím bodem pro plánovanou knihu, která by měla být kombinací oněch deníkových textů a fotografií.
více na

Stálá expozice Galerie Františka Drtikola
v Příbrami
Expozice připomíná období secesního piktorialismu,
spojené s autorovým školením v Mnichově, prvním
ateliérem v Příbrami a počátkem pražské praxe.
Ze dvacátých let jsou vystaveny fotografie vzniklé
v duchu art deco, ovlivněné i podněty avantgardy.
Závěr expozice tvoří práce spjaté s autorovou
orientací na duchovní nauky východu.

František Drtikol (1883 Příbram—1961 Praha)
byl první český fotograf, který získal již za svého
života světové uznání. Jeho dílu byla věnována
již řada výstav i odborných publikací, ale dosud
chyběla stálá expozice autorových prací. Drtikolovo
rodné město Příbram připravilo ve spolupráci s
Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výběr z
autorova fotografického díla let 1901—1935 ve
formě výstavních faksimilií.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:
Kde se narodil známý fotograf František Drtikol?

HLEDÁM PRÁCI

a)
b)
c)

 Produkce-DTP-grafika-internetová

Praha
Příbram
Plzeň

média

D
 TP operátor - tisk, internet, e-maily
 Grafik - sazba, logo, leták, kreativní

Sponzorem soutěže je:

grafik

 Copywriting

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda






Výherce soutěže z minulého čísla: paní Irena Blanská

S azeč/Sazečka
Instalace reklam, dokončovací práce
D
 igitální tisk
G
 rafik - spolupráce na IČO

ANKETA
Otázka: S jakým lektorem se vám při IDIF kurzech nejlépe fotilo?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Roman Pihan

 MacBook Pro Retina, 13-inch, Early
2015

b) Martin Hájek

 Power Mac G4 /3,6 + 21“ monitor
 Magic mouse, keyboard
 Konica Minolta Bizhub C7000P

c) Milan Holenda
Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

BAZAR - KUPUJI
 Mac mini (Late 2012), na náhradní

OHLASY

díly

 t isk + ořez
 Koupím Adobe CS5.5 nebo CS6

V IZINu si vždy přečtu super novinky.
Marek/Plzeň

(MAC!!)

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Díky IZINu mám skvělý přehled o novinkách ve fotografii a výstavách.
Karel/Praha

— inzerce —

Děkuji za IZIN, vždy se těším na další číslo.
Lenka/Semily

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
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