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Sony - nová řada paměťových
karet CFast
Sony dnes oznámilo uvedení nové řady vysoce výkonných paměťových karet CFast, které byly vytvořeny tak, aby vyhovovaly
potřebám profesionálních fotografů a kameramanů.
Nová karta CFast série G reaguje na stále se zvyšující schopnosti špičkových digitálních zrcadlovek a kamer umožňujících
natáčení v kinematografické kvalitě 4K a nabízejících bleskovou rychlost zápisu dosahující až 510MB/s a rychlost čtení až
530MB/s.
„Nové modely CFast, se připojují k již zavedenému portfoliu paměťových médií SONY, do něhož patří profesionální interní
SSD disky, XQD, SxS karty a samozřejmě také nejrychlejší SD karta na světě. Posilují tak pozici Sony jako špičky v oblasti
profesionálních řešení pamětí, zlepšující uživatelský zážitek při fotografování a optimalizující plynulost práce,“ uvedl Romain
Rousseau, produktový senior manažer pro Evropu.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 699 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

WORLD´S X-PHOTOGRAPHERS ARE COMING
TO PRAGUE!
Zažijte svět X-Photographers na vlastní kůži! Kolektivní výstava prezentující celkem 27 fotografů z celého světa, kterou připravila
společnost FUJIFILM, si dává za cíl ukázat rozmanitost fotografických témat a způsobů jejich zpracování.
V rámci výstavy jsou naplánovány přednášky a praktické workshopy s vystavujícími fotografy v roli lektorů, které jsou otevřeny
pro veřejnost.
X-Photographers je světová fotografická elita pracující s fotoaparáty FUJIFILM řady X, neomezující se na určitá témata ani způsoby
zpracování. Právě tato rozmanitost bude hrát na výstavě svoji důležitou roli. Tematický záběr fotografů je široký, výstava bude
barevně rozdělena do 9 sekcí prezentující 9 témat. Kostru výstavy tvoří 9 českých X-Photographers, každý zastupující jedno téma,
které doplní 18 světových X-Photographers přinášející jiné přístupy a způsoby zpracování. Výstava tak bude konfrontovat českou
fotografii s tou světovou v jedinečných prostorách Czech Photo Centre.
Výstava X-Photographers přináší do Česka jedinečnou tvorbu světových fotografů, umělců, dobrodruhů, jež jsou také držiteli
prestižních ocenění jako je World Press Photo, Sony World Photography, International Photography of the Year nebo Czech
Press Photo. Jejich fotografie jsou také často publikovány ve věhlasných tiskovinách, jako časopis TIME, The New York Times, the
Guardian a další.
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

Epson uvádí novou řadu
jehličkových tiskáren
Nové devítijehličkové tiskárny nabízejí rychlejší tisk, výjimečnou
spolehlivost a extrémně nízké celkové náklady na vlastnictví.
Společnost Epson, která patří mezi průkopníky jehličkového tisku, přichází
s řadou devítijehličkových tiskáren navržených pro provoz s vysokým
zatížením v celé škále odvětví, jako jsou přeprava, skladování, finančnictví
či letecká doprava, kde jsou spolehlivost a nízké náklady na prvním místě.
Tiskárny jsou také ideální pro uživatele, kteří chtějí svá stávající jehličková
zařízení nahradit ještě rychlejšími a spolehlivějšími modely.
více na

— inzerce —
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- Mistrovství práce s DSLR
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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

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

 DTP 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

Sazeč/Sazečka
Instalace reklam, dokončovací práce
Digitální tisk
Grafik - 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

 tisk + 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


IČ: 24723185  kontakt: tel.: +420 602 421 988, e-mail: info@idif.cz



Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168908
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