Internetový
magazín
o fotografování
pro fotografy
24 /2020

Hasselblad
907X 50C - Je toto
nejlepší fotoaparát
roku 2020?
Tamron představuje nejnovější
E-mount zoom: kompaktní
a lehký 70-300 mm F
/ 4,5-6,3 Di III RXD
Hähnel ProCube 2 - Systém
nabíjení baterií
Sigma představuje objektiv
105 mm f / 2,8 Macro Art pro
L-Mount a Sony E-Mount

Hasselblad 907X 50C - Je toto
nejlepší fotoaparát roku 2020?
Po více než roce čekání začala společnost Hasselblad dodávat svůj nový model 907X 50C.
Mohl by to být dosud nejlepší fotoaparát, který letos vyšel?
Hasselblad 907X 50C je inovativní
modulární
systém,
který
dává
možnost připojit jeho 50megapixelový
středoformátový snímač k řadě
starších
fotoaparátů
Hasselblad
od roku 1957. Snímač 44 x 33 mm
zachycuje 14 kroků dynamického
rozsahu a nabízí 16- bitovou barevnou
hloubku při hmotnosti pouhých 740 g.
Kompaktní tělo má také možnost

připevnění
ovládací
optického hledáčku.

rukojeti

a

Ohromuje především funkcí dotykové
obrazovky. Pro většinu uživatelů je
toto mnohem méně intuitivní řešení,
než mít fyzické číselníky a tlačítka, ale
ukazuje se, jak to může být uživatelsky
velmi přívětivé rozhraní, a více
podobných fotoaparátů by mělo mít

podobný přístup. Ikony jsou podobné
rozhraní ze smartphonu a uživatelé
Canon, Nikon a Sony by si mohli
všimnout, že jejich spletité systémy
nabídek
a
podivné
uživatelské
rozhraní nepřináší žádnou výhodu.
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Toto číslo bylo distribuováno 55 747 odběratelům

Tamron představuje nejnovější
E-mount zoom: kompaktní a lehký
70-300 mm F / 4,5-6,3 Di III RXD
Tamron pokračuje v rozšiřování své rodiny bezzrcadlových objektivů s bajonetem E,
tentokrát o kompaktní a lehký 70-300 mm objektiv.
Na začátku letošního léta společnost
Tamron vydala kompaktní 28-200
mm f / 2,8-5,6 cestovní zoom pro
fotoaparáty s bajonetem E, ale pro ty,
kteří hledají vyšší výkon teleobjektivu,
může být tento nový objektiv Tamron
70-300 mm f / 4,5-6,3 jasnou volbou.
Tamron není pro zoomy 70–300 mm
cizí, protože v průběhu let vytvořil
řadu variant pro kamerové systémy
DSLR. Jedná se o jejich prvních

70–300 mm určených speciálně pro
bezzrcadlové fotoaparáty Sony s
bajonetem E a sleduje podobnou
designovou strategii jako jejich
ostatní
celoobvodové
objektivy
s bajonetem E se zaměřením na
minimální hmotnost a přenositelnost.
Nový Tamron 70-300 mm F / 4,5-6,3 Di
III RXD je ve skutečnosti nejmenší a
nejlehčí objektiv se zoomem 300 mm
pro fotoaparáty E-mount na světě.
Váží pouhých 545 g, s délkou pouhých

148 mm a průměrem pouhých 77 mm.
I když se jedná o objektiv formátu
Full-Frame, díky kompaktní velikosti
se skvěle hodí i pro menší fotoaparáty
Sony APS-C, jako je Sony A6500, což
těmto uživatelům dává až 450 mm
zvětšení dosahu ve vysoce přenosném
systému.
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Hähnel ProCube 2 - Systém nabíjení
baterií
Většina fotografů má pro své fotoaparáty náhradní baterie a mnoho z nich má více než
jeden fotoaparát. Mnoho fotoaparátů dnes již není dodáváno s nabíječkami baterií, baterie
ve fotoaparátu se nabíjejí přes USB.
Společnost Hähnel nedávno představila
systém nabíjení baterií ProCube 2 a
baterie fotoaparátu Extreme.
ProCube 2 je ideální nabíječka baterií
a není to jen nabíječka baterií. Můžete
současně nabíjet dvě baterie fotoaparátu.
Jasný displej LCD poskytuje informace
na rozdíl od jakékoli nabíječky OEM
a přidaný port USB umožňuje nabíjet
telefon nebo jiná zařízení, aniž by to
ovlivnilo nabití baterie fotoaparátu.
Proč potřebujete ProCube 2
Mnoho z nejnovějších fotoaparátů se
dodává bez nabíječky baterií, protože
výrobci hledají způsoby, jak snížit

náklady. Dalším problémem nejnovějších
bezzrcadlovek je, že výdrž baterie stále
není skvělá, zejména ve srovnání s
nedávnými zrcadlovkami. Je docela těžké
používat fotoaparát, když je k nabíjení
baterie připojen kabel USB. ProCube 2 je
vaše odpověď,bude nabíjet jednu nebo
dvě baterie současně.
ProCube 2 je inteligentní nabíječka, její
inteligentní IC obvody jsou určeny k
ochraně vašich baterií pro špičkový výkon
a dlouhou životnost. Dobije vaše baterie
z jakékoli úrovně výkonu, aniž by došlo k
poškození baterie, jako to mohou méně
schopné nabíječky.

Hähnel vyrábí ProCube 2 pro téměř
každý systém: Nikon, Canon, Sony,
Fujiﬁlm, Panasonic a Olympus. Každý z
nich je také barevně odlišen od vašeho
systému!
Jak to funguje a výkon
ProCube 2 je dodáván s minimálně
dvěma bateriovými přihrádkami pro
každý systém a navíc s přihrádkou na
AA baterie, která nabíjí 4 AA baterie
současně. Bylo by hezké, kdyby se
nabízely jednotlivé AA baterie najednou,
ale musíte nabít čtyři.
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Sigma představuje objektiv
105 mm f / 2,8 Macro Art pro
L-Mount a Sony E-Mount
Sigma ohlásila objektiv 105 mm f / 2,8 DG DN Macro Art. Toto je první špičkový makroobjektiv
společnosti Sigma navržený výhradně pro full-frame zrcadlové systémy.
Nabízí schopnost makra 1:1 s pracovní
vzdáleností 5,5 palce.
Objektiv má konstrukci odolnou proti
prachu a stříkající vodě a váží (715 g).
Objektiv je dlouhý 5,3 „(133,6 mm),
má maximální průměr 2,9“ (74 mm) a
obsahuje 62 mm ﬁltr. Hlaveň objektivu
obsahuje vyhrazený clonový kroužek,
spínač
pro
zacvaknutí
clonového
kroužku a spínače zámku clonového
kroužku. Možnost odstranit kliknutí z
clonového kroužku by měla být výhodou
pro uživatele, kteří chtějí pracovat tiše.

Dále se jedná o interně zaostřovací
čočku, takže nemění délku v závislosti na
zaostřovací vzdálenosti.
Pokud jde o sklo, objektiv Sigma 105
mm f / 2,8 DG DN Macro Art obsahuje
17 prvků napříč tuctem skupin objektivů.
Objektiv obsahuje jeden objektiv SLD a
přední prvek má vrstvu odpuzující vodu
a olej. Inženýři společnosti Sigma se
zaměřili na korekci podélné chromatické
aberace, kterou nelze korigovat pomocí
objektivu ve fotoaparátu. Sigma slibuje
jasný a ostrý obraz bez „krvácení

barev“. Objektiv také slibuje silnou
kontrolu nad komickou aberací, světlicí
a duchy. Objektiv byl během vývoje
přísně testován, aby fungoval dobře i v
protisvětle.
U makroobjektivu záleží také na
výkonu bokeh. Tým pracoval na
zajištění „krásných kruhů bokeh“ a
přirozeně vypadajícího efektu bokeh
pro rozostřené prvky v popředí a pozadí.
Clona je zaoblená a zahrnuje devět
lamel.
více na

VÝSTAVA

Výstava Robert Vano:
Výběr z díla - Stars lovers & friends
Výstava s názvem Robert Vano: Výběr z díla světoznámého fotografa Roberta Vano.
více na

SOUTĚŽ

INZERCE

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

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)
b)
c)
d)

22x30cm
30x21cm
40x30cm
45x60cm

HLEDÁM PRÁCI
 DTP operátorka – dlouhodobá praxe
 Externí graﬁk
 hledam praci DTP/graﬁk
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda

 Externí - Graﬁk/Webdesignér
 Hledáme operátora CTP
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

 Operátor - předtisková příprava /
digitální tisk

ANKETA
Otázka: Jaké fotograﬁcké kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Laserová tiskárna Konica Minolta set

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

bizhub C353 GATE

c) Graﬁcké (úprava fotograﬁí graﬁckým programem)

 tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA
PRODEJ

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

 Saturn 1526
 MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space
Gray Touchbar CZ

OHLASY

BAZAR - KUPUJI

Vybírám z magazínu příslušenství ke svému foťáku.
Adam/ Nová Ves






Nejlepší novinky vůbec.
Alex/Praha

Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000
LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

Výborná inspirace pro focení.
Klára/Praha
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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