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OKI ColorPainter M-64s
s oceněním BLI 2018
Odborníci vyzdvihli především produktivitu a věrnost reprodukce. Inkjetová tiskárna OKI ColorPainter M-64s získala
od Keypoint Intelligence Buyers Lab ocenění BLI 2018 v kategorii širokoformátových „Enhanced CMYK ekosolventních/
latexových 54-64palcových zařízení“.
Odborníci po dlouhodobém testování vyzdvihli především produktivitu a věrnost reprodukce.
Renomovaná organizace Buyers Laboratory (BLI), součást Keypoint Intelligence zabývající se testováním tiskových
zařízení, ocenila model OKI ColorPainter M-64s za produktivitu a výjimečnou rozměrovou stabilitu při velmi přesném tisku
velkoplošné grafiky z více pásů. Zároveň byla vyhodnocena jako jediné zařízení, které dosáhlo vynikající kvality reprodukce
ve stupních šedi.
„OKI ColorPainter M-64s jasně zvítězila v kategorii Enhanced CMYK,“ řekl David Sweetnam, ředitel výzkumu v BLI. „Měla
vynikající hodnocení ve více kategoriích a řídící software CP Manager získal speciální ocenění za jeho komplexní funkčnost
a praktickou použitelnost, což napomohlo dosáhnout pětihvězdičkový status pro správu a sledování zařízení.“ Ocenění je
výsledkem měsíců praktických testů prováděných expertními týmy analytiků a techniků BLI.
Od spuštění ekosolventního/latexového testovacího programu v roce 2016 BLI vyzkoušela více 54-64palcových zařízení v
Evropě a USA. Nejlepší ekosolventní produkty oceňuje ve čtyřech kategoriích: Entry level CMYK Eco-solvent, Enhanced CMYK
Eco-solvent, High Production CMYK Eco-solvent a Gamut Expansion Eco-solvent.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 712 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

Akt na černobílé
fotografii
Černobílé fotografie se všeobecně považují za fotografie umělecké.
Avšak důvody proč tomu tak je jsou spíše praktické. Na černobílé
fotografii zelená, hnědá, modrá či červená skvrna vypadá jako stejná
denzita šedé barvy, takže nedokonalosti pokožky se zcela eliminují.
Přesto fotit černobíle není jednoduché, právě to co nám pomáhá
sjednotit pleť, nám ale zároveň znemožňuje dostatečně odlišit ostatní
doplňky na fotografii.

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

První opravdu bezdrátová sluchátka od Bose
pro sport
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

Produkty Canon uspěly
v soutěži iF Design Award 2018
Canon toto ocenění sbírá už 24 let po sobě. Šest produktů značky Canon může používat nálepku, která potvrzuje
výjimečnost jejich vzhledu.
iF Design Award patří mezi nejsledovanější ocenění průmyslového designu. Soutěž hodnotící produkty z celého světa existuje
už od roku 1953. Letos se o typický červený štítek, který potvrzuje vysokou designovou úroveň, ucházelo 6402 výrobků z 54
zemí. Jejich kvalitu posuzovala mezinárodní expertní porota, jejíž členové hodnotili produkty v sedmi kategoriích - produkt,
obal, komunikace, interiér, architektura, design služeb / UX, profesionální koncept.
Canon v této designové soutěži uspěl již po čtyřiadvacáté za sebou. Zisk tohoto ocenění i v letošním roce je závazkem k
tomu, aby i nadále produkty Canon kombinovaly nejvyšší úroveň výkonu a designu.

více na

Epson představuje novou řadu základních
laserových projektorů
Společnost Epson představuje novou řadu základních laserových projektorů pro zasedací místnosti a učebny. Nové projektory pro
pevnou instalaci se svítivostí 4 500 – 6 000 lumenů nabízejí řadu užitečných funkcí a mimořádnou spolehlivost.
Společnost Epson představila novou řadu 3LCD laserových projektorů Epson určenou pro zasedací místnosti, vzdělávací instituce
a turistické atrakce. Modely EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U a EB-L400U mají nahradit stávající lampové projektory v
instalacích, které vyžadují 4 500 - 6 000 lumenů. Díky kompaktnímu modernímu designu jsou menší a lehčí než ostatní produkty
s podobným jasem.
Projektory této řady jsou k dispozici v různých variantách od základních modelů po zařízení s vyššími specifikacemi, která nabízejí
například HDBaseT rozhraní, funkci screen mirroring a posun objektivu, takže si každý jistě najde ten pravý projektor pro danou
situaci a rozpočet.
více na
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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

Vladimír Šoltys: Fotografie
Jeho zájem o přírodu a zvířata se projevil i touze zachytit jedinečné okamžiky objektivem
fotoaparátu. Klasické fotografii se intenzivně věnoval od roku 1978, fotografování
živočichů pak na digitální formát od roku 2010. Jeho fotografie mohou pravidelně
shlédnout čtenáři některých periodik, Např. Koktejl, Naše příroda, Ptačí svět, Krkonoše,
Veronica.
Svoje snímky poskytuje také některým neziskovým organizacím, které se věnují ochraně
přírody (např. Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická), na jejichž
projektech se podílí jako ornitolog a kroužkovatel. Jeho fotografie se objevují na stránkách
těchto organizací: www.birdlife.cz, www.vcpcso, www.avifauna.cz, rozdalovickerybniky.
cz apod. Výzkumu ptáků se věnuje zejména v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky na pomezí
Nymburska a Jičínska, na jejím vyhlášení se v roce 2004 podílel jako spoluautor návrhu
tohoto území do soustavy Natura 2000. V rámci aktivit v ptačí oblasti jsou známé veřejné
akce jako Vítání ptačího zpěvu či Festival ptactva, na nichž spolupracuje s Ekocemtrem
Huslík.
Díky své lásce k horám a horolezectví navštěvuje významné skalní i vysokohorské oblasti v
Evropě i ve světě. Kromě Vysokých Tater, Alp, Kavkazu, Altaje také Himaláje a tropické ledy
Mt. Kenya a Kilimanjaro, nebo Severní Ameriky. I z těchto cest se o své fotografie podělil v
časopise Montana a webových stránkách www.lezec.cz. Snahou autora je zachycovat obrazy
země v nedotčené přírodě, vprostřed civilizace i v nitru lidí.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:
Kde se koná výstava fotografií Vladimíra Šoltyse?

HLEDÁM PRÁCI

a) Obecní Dům
b) Centrum architektury – Karlovo náměstí
c) Kino Sokol - Nymburk

 Produkce-DTP-grafika-internetová
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: pan Libor Nový

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

 t isk + 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!
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