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Pětibarevná A3+ tiskárna
Novou LED tiskárnu OKI Pro9541WT s pěti barevnými tonery pro digitální tisk na přenosová média určenou pro poskytovatele
tiskových služeb uvedla na český trh společnost OKI.
Díky použití přenosových médií pro transferový tisk zaručuje tento všestranný SRA3+ (SRA3+) model úsporný digitální tisk
přenositelný na textilie a tvrdé povrchy, vynikající kvalitu barev, neprůhlednou bílou a opravdovou černou. Díky možnosti
malonákladového tisku již od jednoho kusu je tato tiskárna ideálním nástrojem pro komerční a reklamní tisk. Digitální
LED technologie a technologie bílého toneru společnosti OKI zaručuje ostré rozlišení až 1 200 × 1 200 dpi, takže budou na
potisku jasně zřetelné detaily, a to i na tmavém povrchu. Díky podpoře formátu SRA3+ s rozměry 329 × 483 mm dokáže
tiskárna OKI Pro9541WT úsporně tisknout i na grafické materiály s větší plochou.
Inovativní technologie transferových médií umožňuje potiskovat v jasných CMYK barvách a bílé barvě i tvrdé povrchy, jako
je například keramika, akrylát, sklo, kov, smalt a dřevo, tak i na textilie, jako je například bavlna, plátno, nylon, polyester,
kůže a plst. Bezproblémová flexibilita umožňuje tisk na celou řadu produktů, od triček a jiných oděvů po hrnky, čepice,
tašky, podtácky, plakáty a mnoho dalšího.
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Toto číslo bylo distribuováno 52 519 odběratelům

Sony RX100 VII - Nejlepší parťák pro
profesionální vlogery
Milujete natáčení vlogů z vašich cest? S kompaktním fotoaparátem RX100 VII můžete vytvářet
fotografie a videa, které dokážou splnit i nároky profesionálních fotografů a vlogerů. Získejte všechny profi funkci
fotoaparátů v kapesní velikosti a dostaňte vaši tvorbu na vyšší úroveň.
Kompaktního tělo fotoaparát RX100 VII je nabité vším, co k pořizování úžasných snímků potřebujete. Tajemstvím
nádherných portrétů i vlogů je vyspělá funkce automatického ostření na oči. Zvolit si můžete dokonce, zda chcete zaostřit
na levé nebo pravé oko objektu, a to v reálném čase. Automatické detekce očí funguje i pro fotografování zvířat, proto
jsou snímky domácích mazlíčků snazší než kdy dříve. Už nikdy více rozmazaná videa!
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Sharp Windows collaboration display
Sharp dnes oznámil dostupnost celosvětově prvního Windows collaboration displeje s certifikací Microsoft Skype for
Business.
Tato další generace 4K Ultra HD displejů je navržena pro podporu a zlepšení týmové práce. 70“ interaktivní displej pro
podnikovou sféru splňuje specifikace Microsoft a je spojením cenami ověnčené technologie Sharp a senzorů, jež umí
pracovat s řešením Microsoft Azure Digital Twins pro monitoring prostorů určených ke spolupráci.
Windows collaboration display od Sharp poskytuje podnikům nástroje pro okamžité spojení a spolupráci. Celosvětově
první displej oceněný certifikaci Skype for Business je dodáván s integrovanou vysoce kvalitní kamerou vybavenou 4K
senzorem, mikrofonem pro vzdálené pole a reproduktory, aby uživatelům poskytoval dokonalý, vysoce kvalitní prožitek z
obrazu i zvuku. USB-C konektor také poskytuje jednoduché připojení a snižuje množství času věnované nastavení zařízení
nezbytného pro schůzky.
Dle zprávy společnosti Sharp na téma „Vytváření dokonalého prostředí pro jednání“, která se věnuje dopadu vnitřního
prostředí na výkonnost kancelářských pracovníků, by mohli zaměstnavatelé o 20 procent zvýšit výkon svých pracovníků
pouhým zvýšením přívodu čerstvého vzduchu do kanceláří a jednacích prostor. Senzory Internet of Things (IoT) na Windows
collaboration displayi tento typ dat monitorují a předávají je do platformy Azure Digital Twins. Tím pomáhá se správou
prostředí pracovních prostor.
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Interaktivní projektory Epson
První interaktivní laserové řešení 3LCD s ultrakrátkou projekční vzdáleností a technologií Edge Blending.
Na největším technologickém veletrhu GITEX 2019, který se každoročně koná na Blízkém východě, (Dubajské světové
obchodní centrum, 6.- 10. října 2019) společnost Epson představila nové interaktivní projektory určené do zasedacích
místností a školního prostředí s velmi vysokým světelným výkonem 5000 lumenů. Tyto inovativní modely disponují možností
variabilního přizpůsobení velikosti projekční plochy od 65 do 120 palců, na základě toho, v jakém prostředí jsou používány.
Díky této vlastnosti se projektory přizpůsobí vašim požadavkům a zajistí optimální velikost zobrazení od malých po velké
zasedací místnosti nebo školní učebny.

Model EB-1485Fi poskytuje možnost využít multidotykovou projekční plochu o úhlopříčce až 100“ (při poměru stran 16:9),
novinkou je však multidotyková projekční plocha s úhlopříčku 120“ (3m se širokoúhlým zobrazením s poměrem stran
16:6). Díky nové funkci Edge Blending*1, která kombinuje dva interaktivní projektory pomocí funkce Epson DuoLink je
možné dosáhnout plochy až 155“ a to včetně bodové korekce, volitelného přesahu a barevné kalibrace projektorů. Nový
systém Epson Edge Blending nevyžaduje žádné další kabely, vystačíte si pouze se standartním HDMI rozhraním. Tato řada
projektorů je ideálním řešením i pro náročné uživatele, kteří od projektoru čekají více než je běžným standardem. Díky
kompletně přepracovanému uživatelskému prostředí jsou k dispozici nové funkce, nové možnosti anotací a pokročilé
možnosti automatické kalibrace projektoru, a to včetně automatického nastavení dotyku pero/prst. Projektor disponuje v
základu širokou řadou možností připojení, včetně HDBaseT, nově včetně přenosu interaktivity a dualní WiFi (2,4+5GHz) s
certifikací Miracast. Tento projektor je tedy ideálním řešením pro jakékoli moderní pracovní prostředí.
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Fotokniha SAAL - DIGITAL – odpověď na
poptávku po kvalitní prezentaci vašich
fotografií
Končící prázdniny a návraty z dovolených předznamenávají pravidelné období, kdy každý fotograf přemýšlí, jak aktuálně
„nalovené“ fotografie po zpracování prezentovat kamarádům, příbuzným, partnerům či spolupracovníkům. Variant je
řada a mnoho fotografů se spokojí s elektronickou verzí prezentace na sociálních sítích a podobně. Ovšem stále značná
část fotografů upřednostňuje tištěnou fotografii a zvažuje možnosti jejich uspořádání, popisu a zajímavé i poutavé
představení svých výtvarných či dokumentárních děl.
Pro takto zaměřenou část fotografické veřejnosti je, kromě tradičních metod, nachystána zajímavá a velmi reprezentační
příležitost, jak své fotografie zasadit do kvalitního a velmi důstojného „rámu“, jakým může být fotokniha. Během léta
jsme pro vás takovou možnost vyzkoušeli.
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VÝSTAVY

Výstava Zbyňka Šance: Přírodní skvosty světa
Vernisáž proběhne ve středu 20. listopadu v 17 hodin ve výstavním prostoru Městského úřadu.
Během tohoto zimního období můžete ve výstavní síni Městského úřadu Trutnov shlédnout tvorbu jednoho z klasiků zdejší krajinářské fotografie. Zbyněk
Šanc je náruživým cestovatelem a tentokrát se prostřednictvím snímků z jeho cest budete moci přenést na místa, která si svou jedinečností zasloužila
pozornost jeho objektivu. Na více jak padesáti důkladně komponovaných fotografiích z exotických míst světa budete moci obdivovat nejen krásu a jedinečnost přírody, ale také schopnost krajinu zachytit fotoaparátem.
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SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

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

HLEDÁM PRÁCI

Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?
a) Leica Gallery
b) Obecní Dům
c) Museum Kampa

 Zkušený grafik/DTP operátor
 Webdesigner, kodér, SEO
 Grafik ilustrator
 Senior Retušér a Grafik

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 Account manager
 Externí fotograf/fotografka

nápověda

- Instagram

 DTP grafik / grafička Brno
 Úprava videí pro Youtube kanál

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

ANKETA

BAZAR - PRODÁVÁM

Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

 Unikátní zlatička Stehlík
 HP DesignJet 5000 velkoplošní

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

tiskárna

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

 Výhodný prodej hi-endových

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

 Řezačka IDEAL 4700

scannerů

BAZAR - KUPUJI





OHLASY
Díky IZINu mám skvělý přehled o novinkách ve fotografii a výstavách.
Ivana/Most

ROLOVÝ LAMINÁTOR
Grafický tablet Wacom intuos pro L
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

Děkuji za IZIN, vždy se těším na další číslo.
Jirka/Olomouc

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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