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Beta testy pro nový digitální
stroj VariJET 106
Společnost Koenig &amp; Bauer a Durst začátkem příštího roku uvede na trh stroj VariJET
106. Oficiálně bude stroj představen na veletrhu drupa v Düsseldorfu, který byl přesunut
na termín 20. až 30. dubna 2021.
Dlouho očekávaný digitální tiskový
stroj s technologií Single Pass ve
formátu B1 vyrábí s výkonem až 6
000 archů za hodinu. Je výsledkem
společného vývoje společností Koenig
& Bauer a Durst. Stroj určený pro
průmysl skládaných krabiček integruje
inkoustovou technologii do platformy
vysoce
výkonného
archového
ofsetového stroje Rapida 106.

Stroj VariJET 106 kombinuje silné
stránky digitálního inkoustového tisku
s možnostmi klasického ofsetového
tisku a inline zušlechťování. Díky této
jedinečné flexibilitě je stroj
VariJET 106 jedním z nejproduktivnějších
a
nejhospodárnějších
hybridních
tiskových systémů pro digitální obalový
tisk. Stroj VariJET 106 může vyrábět
personalizované a individualizované

tiskoviny a je určen pro hospodárnou
produkci malých a středně velkých
nákladů.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 56 267 odběratelům

Specifikace k novému fotoaparátu
Nikon Z 9
Nyní, když je Canon EOS R5 tady, aby držel krok se Sony a9 Mark II, se oči upírají na Nikon
v očekávání možného bezzrcadlového fotoaparátu
Zdá se, že Z 9 bude k dispozici příští
rok a jeho specifikace vypadají docela
působivě.
Vzhledem k tomu, že společnost Canon
očekává příští rok R1 a společnost Sony
bude zákazníky také připravovat na
nový výkonný fotoaparát, společnost
Nikon uvádí, že se zapojí s modelem Z
9, který má pravděpodobně následující
specifikace:

46megapixelový snímač
Rychlost sériového snímání 20 sn./s
EVF
8K video při 30 fps
4K video rychlostí až 120 fps
Vylepšené automatické zaostřování
Duální sloty pro karty
Rozsah ISO 64-25 600
Gigabit LAN, USB-C, Wi-Fi a GPS

Předpokládaní cena Z 9 bude od 6
000 do 7 000 USD. Fotoaparát Z 9 se
očekává na podzim příštího roku a
může být testován společně s novým
objektivem Nikkor Z 400 mm f / 2,8.
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Rapida 76 - Nový design a automatizace
na nejvyšší úrovni
Rapida 76 od společnosti Koenig &amp; Bauer se nyní představuje na novém stupni vývoje. Tiskový
stroj B2 (formát archu 530 x 750 mm, speciální formát 605 x 750 mm) se vyznačuje extrémně
vysokou úrovní automatizace, malými rozměry a špičkovým výkonem tisku až 18 000 archů / h.
Díky
kompletně
přepracovanému
vzhledu se stroj také opticky liší od svých
předchůdců a prezentuje se v oceněném
designu Koenig & Bauer.
Rozsáhlá automatizace pro zkrácení
přípravných časů. Rozmanité možnosti
využití a zušlechťování. Uživatelsky
orientovaná měřicí a regulační technika.
Využití široké palety digitálních služeb
Osvědčené i nové automatizační funkce
dělají ze stroje Rapida 76 extrémně
výkonný a efektivní ofsetový archový
stroj. Významnou charakteristikou jsou
komponenty DriveTronic se samostatnými
pohony, které bez komplikované

převodovky umožňují jednoduchou
manipulaci a paralelní procesy při
výměně a přípravě zakázek. K tomu
navíc existuje schopnost kompletního
přednastavení všech komponent stroje.
Kromě ovládacího pultu ErgoTronic
s nástěnnou obrazovkou disponuje
Rapida 76 dotykovými displeji pro vysoký
komfort všech operací obsluhy. Ten,
komu lépe vyhovuje formát B2, získává
se strojem Rapida 76 svůj ideální výrobní
prostředek.
Vysoká všestrannost použití
Aby bylo možné dosáhnout co největší
rozmanitosti použití stroje, lze do stroje
Rapida 76 nakonﬁgurovat až jedenáct
tiskových a zušlechťovacích jednotek,

které jsou na míru přesně přizpůsobeny
příslušným
výrobním
požadavkům.
Mohou to být desetibarvové stroje s
automaticky přestavitelným obracením
archu pro tisk 5/5 s dodatečnou
lakovací jednotkou – například pro
výrobu obálek – nebo stroje na obaly
s dvojitým lakováním – například pro
výrobu farmaceutických obalů. K tomu
se přidávají varianty se zvětšenou
výškou stroje pro vyšší stohy u potisku
kartonů a různá prodloužení vykladače
pro aplikace laku. K dispozici jsou také
separátory barev pro irisový tisk.
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Podzimní Zoner Photo Studio X
novinky
Všestranný program pro správu a úpravu fotek Zoner Photo Studio X se v podzimní aktualizaci
zaměřuje zejména na modul Vyvolat a přináší lokální úpravy barev, novou Luma křivku a více
variant úprav u jedné fotky.
Změny barev i lokálně
Barvy je s podzimní aktualizací nově
možné upravovat i jen v části vyvolávané
fotky. Zapracovali totiž na lokálních
nástrojích, které obohatili o Tonální
křivku, Barevné korekce a volbu
intenzity krytí masky. Jsou na fotce dvě
stejná červená auta a vy chcete změnit
namodro jen jedno? Žádný problém.
Různé varianty jedné fotky
Nyní mohou uživatelé vyzkoušet mnoho
verzí úprav, aniž by bylo potřeba
zbytečně fotky duplikovat. Stačí vytvořit

variantu fotky, v podstatě virtuální kopii,
která nezabírá téměř žádné místo na
disku. Původní fotka může zůstat se
základními úpravami, jednu variantu
upraví preset a další doladí barevné
tónování. Vše bude zároveň přehledné
díky možnosti pojmenování variant a
přiřazení hvězdiček a popisků.
Volitelná intenzita presetu
Presety jsou oblíbenou funkcí Zoner
Photo Studia X, nemusí ale za každých
okolností
stoprocentně
odpovídat
představě fotografa. Přinášíme proto

možnost ovládání intenzity presetu, kdy
se uživatel sám rozhodne, do jaké míry
chce preset aplikovat.
Nová Luma křivka
Luma křivka při úpravě fotky lépe
zachovává původní úroveň saturace
barev. Funkci uživatel ocení třeba u
portrétů, kde nechce ovlivnit sytost
pleťové barvy. Mezi křivkami lze navíc
jednodušeji přepínat a zadávat ručně
hodnoty bodů. Úprava fotek je tak zase
pohodlnější.
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VÝSTAVA

Výstava Fotofatal s autorkou
a kurátorkou
Nadia Rovderová vás provede svým intimním fotodeníkem, ve kterém pracuje s intuicí,
náhodou či snem. Popíše vám, jak její snímky vznikají, proč se vrací do Terezína nebo Sudet
a jak využívá ve své tvorbě chybu.
Autorku doplní Terezie Zemánková, jedna z kurátorek výstavy. Komentovaná prohlídka
výstavou Fotofatal 1999–2020 se koná 25. října v 16 hodin.
Pro Nadiu Rovderovou je fotografování nutkáním, občas i posedlostí, někdy jakoby zásahem
vyšší moci. Fotografie se jí „dějí“. Fotoaparát, mobil nebo skener jsou pro ni výtvarnými
nástroji, jimiž zaznamenává nejenom viditelný svět kolem sebe, ale také to, jak tento svět
vyjevuje své skryté příběhy skrze autorčino prizma.
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

Podzimní pohoda a iZin.
Jarka/Praha






Jedna lepší vychytávka než drhá.
Antonín/Slaný

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

Čas pořídit nové vybavení.
Ondřej/Pardubice
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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