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Nový α7C Kompakt Nový α7C Kompakt 
Full-FrameFull-Frame

Sony Cinema Line
nová řada kamer

Nový kompaktní blesk
HVL-F28RM s kontrolou 
intenzity světla

Fotografický spolek 400 ASA 
otevírá galerii na Smíchově



V kombinaci s objektivem FE 28-60mm 

F4-5.6 dosahuje fotoaparát α7C1 kvality 

formátu Full-Frame s nejmenším a 

nejlehčím systémem fotoaparátu a 

objektivu. Fotoaparát splňuje vysoká 

očekávání ohledně kvality obrazu, 

automatického ostření a rychlosti. 

Jedná se o výkonné zařízení, které 

vždy vylepší vaši kreativitu.

 

Navzdory kompaktní velikosti těla 

fotoaparátu, které je nejmenší a 

nejlehčí na světě, poskytuje fotoaparát 

α7C působivou kvalitu obrazu pro 

fotografie i videa, kterou očekáváte 

od fotoaparátu typu Full-Frame. 

Rychlé a stabilní automatické ostření 

v široké oblasti, bleskově rychlé 

souvislé fotografování a praktický 

otočný monitor LCD pomáhají zachytit 

akci, ať nastane kdykoli.

 

Vynikající zachytávání světla zajišťuje 

vysoce kvalitní snímky s nízkým 

šumem. Větší snímače vytvářejí 

lepší snímky a snímač Full-Frame 

fotoaparátu α7C je mnohem větší 

než snímače ve smartphonech, 

kompaktních digitálních fotoaparátech 

a fotoaparátech typu APS-C podobné 

velikosti s vyměnitelnými objektivy. 

Výsledné zvýšené zachytávání 

světla umožňuje pořizovat snímky 

v profesionální kvalitě se sníženým 

šumem a zachováním většího množství 

detailů v oblastech stínů i světel.

 

Snímač Full-Frame umožňuje 

dosahovat působivých záběrů, které 

jsou pro tento formát jedinečné. 

Snímač fotoaparátu α7C je více než 

dvakrát větší než snímače používané 

v podobně velkých fotoaparátech 

typu APS-C a až třicetkrát větší než 

snímače smartphonů, aby poskytoval 

ohromující snímky s větší hloubkou a 

více detaily.

Nový α7C Kompakt Full-Frame
Model α7C je nejmenší a nejlehčí digitální fotoaparát typu Full-Frame s výměnnými objektivy 
a integrovanou optickou stabilizací obrazu. Výrazný pokrok v mechanickém provedení a 
konstrukčním uspořádání přinesl výkon hodný fotoaparátu typu Full-Frame bez jakýchkoli 
kompromisů do nové velikostní a hmotnostní třídy, která je stvořena pro efektivní a 
jednoduché vytváření statického obsahu a obsahu videí.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 54 474  odběratelům

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/novy-7c-kompakt-full-frame-178083cz


Přináší kýženou kinematografickou 

kvalitu, ale také zlepšenou 

ovladatelnost a spolehlivost, která 

splňuje požadavky tvůrců. Nová série 

bude přesahovat charakteristiky 

základní filmové kamery a 

profesionálních videokamer.

 

V roce 2000 uvedla společnost Sony 

na trh model HDW-F900. HDW-F900 

zahájila éru digitální kinematografie 

jako první 24p digitální filmová 

kamera na světě. VENICE a další 

produkty následovaly jako odpověď 

na bezpočet rozhovorů s kameramany 

a tvůrci obrazového obsahu.

 

Stávající produkty z portfolia Sony 

se stanou součástí řady Cinema Line, 

včetně modelů VENICE a FX9. Model 

VENICE se stal volbou pro digitální 

produkci filmů a FX9 má dobré 

výsledky při tvorbě dokumentárních 

snímků. Dalším krokem je nový model, 

který zaujme vizuální tvůrce.

 

Sony představí a začne dovážet 

novinku z této řady, model FX6, na 

konci roku 2020.

Sony Cinema Line
nová řada kamer

Nová řada kamer Sony Cinema Line představuje rozšířené portfolio kamer pro tvůrce 
obsahu, kterým nabídne technologii vytvořenou pro digitální kinematografickou produkci.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/sony-cinema-line-nova-rada-kamer-178087cz


Ve srovnání s HVL-F32M má HVL-F28RM 

o 12 % menší objem a o 7% nižší 

hmotnost. Tento kompaktní blesk, který 

se snadno používá, přináší schopnosti a 

spolehlivost, díky nimž splňuje potřeby 

jak profesionálních, tak i pokročilých 

amatérských tvůrců obsahu.

 

HVL-F28RM přináší konzistentní světelný 

výstup GN28, optimalizovanou distribuci 

světla a konzistentní výkon blesku, který 

nenarušuje pracovní proces uživatele. 

Tento nový blesk je také vybaven nově 

představeným ovládáním blesku od 

Sony, které spolupracuje s pokročilou 

technologií detekce obličeje v. Při 

použití s kompatibilním fotoaparátem 

automaticky zohledňuje rovnováhu 

mezi světlem dopadajícím na tvář 

fotografovaného objektu a okolním 

světlem a automaticky přizpůsobí přesné 

vyvážení bílé. Pomáhá tak zajistit, aby 

byl obličej fotografovaného objektu 

zachycen v přirozených, realistických 

barvách. Kromě toho je možné ovládat 

kompenzaci blesku, poměr světla 

a další detailní parametry blesku 

přímo na kompatibilním fotoaparátu. 

Programovatelné tlačítko fotoaparátu 

lze nastavit tak, aby se jeho stiskem 

na displeji zobrazily parametry blesku, 

takže můžete upravit nastavení blesku, 

zatímco se díváte hledáčkem a držíte 

fotoaparát. Parametry blesku se 

zobrazují v jazyce, který si zvolíte pro 

displej fotoaparátu.

Nový kompaktní blesk HVL-F28RM
s kontrolou intenzity světla

HVL-F28RM je kompaktní blesk pro bezzrcadlové fotoaparáty Sony, který byl navržen tak, 
aby s nimi tvořil kompaktní a dobře ovladatelný systém, který nabízí spolehlivý a stabilní 
výkon charakteristický pro výrobky společnosti Sony.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/novy-kompaktni-blesk-hvl-f28rm-s-kontrolou-intenzity-svetla-178085cz


Galerie se nachází na rohu ulic Kováků 

a Na Zatlance na pražském Smíchově. 

18. září zde zahájí týdenní opening, 

kdy se prostory galerie poprvé otevřou 

veřejnosti.

 

Otevírací doba: 11-18h

 

O Galerii

Na začátku byla trafostanice z 20. 

let v dezolátním stavu a idea veřejné 

klubovny spolku 400 ASA. Idea 

komorní fotografické galerie a místa 

setkávání nejen členů, ale všech se 

vztahem k fotografii. Vzniklý prostor 

na rohu ulic Kováků a Na Zatlance na 

pražském Smíchově, 400 ASA Gallery je 

multifunkčním zázemím pro domácí, ale 

také světovou fotografickou tvorbu.

 

V alespoň pěti výstavních projektech 

ročně a v dalším doprovodném 

programu galerie naplňuje ambice 

spolku vzdělávat, popularizovat a 

podporovat fotografický žánr, který má u 

nás bohatou tradici. Mimo pravidelných 

výstav členů naleznete na programu 

také další věhlasná zahraniční a domácí 

jména a mladé talentované tvůrce.

V památkově chráněném objektu s prvky 

rondokubismu se mimo výstavní prostory 

nachází také malá kavárna s posezením.

Fotografický spolek 400 ASA 
otevírá galerii na Smíchově

Spolek sedmi českých fotografů 400 ASA po dvou letech od svého založení otevírá vlastní výstavní 
prostor věnovaný dokumentární fotografii. 400 ASA Gallery vznikla v unikátní památkově 
chráněné budově městské trafostanice z 20. let s rondokubistickými prvky, která dlouhá léta 
chátrala, a až tento záměr jí vdechl nový život. 

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/fotograficky-spolek-400-asa-otevira-galerii-na-smichove-178084cz


Výstava Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones?

VÝSTAVA

Výstava propojuje výrazné české a zahraniční umělkyně a umělce. Přestože pracují 
s různými médii a vycházejí z odlišných kulturních prostředí, společná je jim touha po 
dobrodružství a poznávání nových území, ať se již jedná o ledovou krajinu, oceán, hory, 
anebo přezkoumání známého teritoria pomocí nového způsobu pohybu. Jsou to veskrze 
pokračovatelé romantických umělců z 19. století, kteří se po boku vědců - průzkumníků 
vydávali na expedice a napomohli k vykreslení světa tak, jak jej známe dnes.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-kde-jsou-lvi-ubi-sunt-leones--178086cz


IDIF.cz MujMac.cz  Grafika.cz   Printing.cz 3Dscena.czFotografovani.cz  

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 

 redakce@idif.cz 

 Veškerá práva vyhrazena  Není určeno k prodeji  Příští číslo iZIN IDIF vychází: 11. září 2020

SOUTĚŽ INZERCE

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve 
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? 

a)      22x30cm
b)      30x21cm
c)      40x30cm
d)      45x60cm

HLEDÁM PRÁCI

  DTP operátorka – dlouhodobá praxe

  Externí grafik

  hledam praci DTP/grafik

  Grafik/DTP pracovník - příprava pro 
flexotisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Externí - Grafik/Webdesignér

  Hledáme operátora CTP

  Grafik/DTP pracovník - příprava pro 
flexotisk

  Operátor - předtisková příprava / 
digitální tisk

BAZAR - PRODÁVÁM

  Laserová tiskárna Konica Minolta set 
bizhub C353 GATE

  tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA 
PRODEJ

  Saturn 1526

  MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space 
Gray Touchbar CZ

BAZAR - KUPUJI

  Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000

  LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6

  OKI 7411WT

  Stohová řezačka DUMOR 450Z

Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

b Umělecké (portrét, akt, příroda...) 

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem) 

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

Děkuji, čtu každé vydání.

Jiřina/Brno

Zajímavé foto novinky.

Martina/Praha

Výstavy si nenechám ujít.

Šimon/Hodonín

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

www.fotografovani.cz
https://www.grafika.cz/bazar/



