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tiskáren Océ CrystalPoint.
Sharp na Inspire Expo 2018 prezentuje
nové příležitosti k růstu

Digitální fotoaparát FinePix
XP130
Vyfotografujte snímky špičkové kvality díky 16,4 megapixelovému obrazovému snímači se zpětným osvětlením CMOS,
objektivu FUJINON a řadě všestranných funkcí, s nimiž bude fotografování ještě zábavnější.
Společnost FUJIFILM představuje nový model FinePix XP130, který se pyšní 16,4 megapixelovým obrazovým CMOS snímačem
a velkým, 3palcovým LCD displejem v kompaktním těle s hmotností jen 207 g. Přístroj je dokonale připraven pro použití při
nepříznivých podmínkách díky vodotěsnosti do 20 m, rezistenci při pádu z výšky až 1,75 m, odolnosti vůči mrazům do -10 °C
a prachotěsnosti. Součástí konstrukce je i objektiv FUJINON, který nabízí unikátní technologii pro věrnou reprodukci barev
a vynikající ostrost obrazu. Výsledkem je mimořádná kvalita výsledných snímků, a proto je nový model ideální volbou pro
širokou oblast fotografování.

Hlavní přednosti modelu XP130
Čtyři vylepšení pro vyšší odolnost: vodotěsnost do 20 m, rezistence při pádu z výšky 1,75 m, odolnost vůči mrazům do -10 °C a
prachotěsnost.
Nový fotoaparát XP130 je navržen pro snadné používání při náročných outdoorových aktivitách, a proto má také speciálně
navržený grip pro pevný úchop jednou rukou a k tomu i dvojité jištění slotu pro baterii. Není třeba se obávat působení vody
nebo písku ani menších pádů. I z toho důvodu je XP130 ideální jako první fotoaparát pro děti.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 711 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

Canon uvádí nové tiskárny řady PIXMA G
Canon omlazuje řadu tiskáren PIXMA G s doplnitelnými inkoustovými zásobníky. Nové a kompaktní tiskárny s vysokou výtěžností
jsou určené pro domácí uživatele a do malých kanceláří, kde je třeba tisknout větší objemy stránek s důrazem na nízké provozní
náklady.
Přednosti nových tiskáren PIXMA G:
Vysoká výtěžnost až 6 000 stran
černobíle a 7 000 stran barevně1 – více
tisku bez nutnosti výměny inkoustů a
velmi nízké náklady na jednu vytištěnou
stránku
Funkce automatického zapnutí a
vypnutí pro úsporu elektrické energie2
Kvalitní tisk s originálními inkousty –
černý pigmentový inkoust pro ostrý text
a barevné inkousty na bázi barviva pro
živé obrázky
Bezokrajový
formátu A4

tisk

fotografií

až

do

Odolné výtisky s dlouhou životností
v případě fotografií i dokumentů v
profesionální kvalitě
více na

Canon slaví 10 000 nainstalovaných tiskáren
Océ CrystalPoint.
e s nimi úspěšný i v České republice. Océ ColorWave 700, představitel 3. generace technologie Océ CrystalPoint, je navržen pro
různorodé aplikace CAD/GIS a Graphic Arts.
Společnost Canon, globální lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, dosáhla důležitého milníku - celosvětově bylo nainstalováno
10 000 zařízení Océ ColorWave s technologií tisku Océ CrystalPoint.
více na

Sharp na Inspire Expo 2018 prezentuje nové
příležitosti k růstu
Na mezinárodní akci pro partnery Sharp, Inspire Expo 2018, Jeff Ashida, Prezident Sharp Europe, informoval více než 600 zástupců
dealerů o jedinečném postavení společnosti, která jim napomůže nyní i do budoucnosti maximalizovat zisk s tím, jak se kancelářské
technologie nadále rozvíjí a stávají se chytřejšími.
Konference Inspire 2018 se konala v Edinburgh International Conference Centre, a účastnily se jí týmy Sharp a zástupci dealerů z
více než 40 zemí.
V průběhu prezentací a interaktivní výstavy Sharp představil, jak může partnerům napomáhat v rozvoji jejich podniků využitím
potenciálu nových celosvětových aliancí a partnerství společnosti Sharp.
Sharp představil 15 nových zařízení, jež budou k dispozici k prodeji od března 2018, mimo jiné kompletní revizi řady černobílých
tiskáren formátu A3, nové modely formátu A4, systémy pro lehký produkční tisk a nový BIG PAD (Interaktivní panel Sharp). Sharp
také představil svoji vizi pro chytrou jednací místnost a předvedl hlasové ovládání interaktivního displeje.
Ve výstavní hale se k Sharp připojilo devět dalších partnerů, mimo jiné Skywell, společnost zabývající se získáváním pitné vody ze
vzduchu, jež očekává získání licence k prodeji svých výdejníků vody v Evropě skrze Sharp v roce 2018.
více na
— inzerce —
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VÝSTAVY

Fotograf David Gaberle míří „Na Prahu“
Fujifilm X-Photographer David Gaberle předvede své fotky české metropole na výstavě s příhodným názvem Na Prahu v Centru architektury a
městského plánování (CAMP) na pražském Karlově náměstí.
Výstava potrvá od 30. ledna až do 27. února 2018 a bude pro veřejnost otevřena zdarma každý den kromě pondělí od 9 do 21 hod.
David Gaberle se už ve své prvotině Metropolight (2017) přihlásil k velké tradici momentní fotografie, obvykle označované jako subjektivní dokument.
V letech 2012 až 2016 takto pořizoval snímky ve světových metropolích. V minulém roce tento ověřený model přenesl do svého rodiště a fotografoval
Prahu.
více na

Největší výstava divadelní fotografie
v Obecním domě
První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká
divadelní fotografie 1859 – 2017 se uskuteční od 9. května do 24.
června 2018 v Obecním domě v Praze.
Představí různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých
téměř sto padesát let. Pořádající Institut umění - Divadelní
ústav v rámci výstavy vyhlašuje soutěž o nejlepší divadelní
fotografii.
Do soutěže se mohou přihlásit profesionální fotografové
i studenti fotografie se snímky pořízenými na území
České republiky v letech 2015, 2016 a 2017 v několika
kategoriích.
Nejlepší snímky se stanou součástí výstavy. Uzávěrka
je 31. ledna 2018.
více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:
Kdo se může přihlásit do soutěže o nejlepší divadelní fotografii?

HLEDÁM PRÁCI

a) jen profesionální fotografové
b) profesionální fotografové i studenti fotografie
c) jen amatéři

 Produkce-DTP-grafika-internetová
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: pan Libor Nový

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

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 MacBook Pro Retina, 13-inch, Early
2015

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

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

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)
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

Moc děkuji za skvělé novinky o fotografii. Už se těším na další číslo.
Marie/Praha

(MAC!!)

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Skvělé novinky, už se těším na další číslo.
Pavla/Ostrava

— inzerce —

Posílám velké díky za užitečné tipy na výstavy.
Martin/ Břeclav

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
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