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Světlo, které je určeno pro studiové i 

venkovní práce, je vybaveno jako první 

na světě technologií elektronické 

difúze, ovládá rozptyl, zaostřuje a 

šíří světlo, zatímco barevný dotykový 

displej šetří čas při natáčení.

 

Titan X1 navazuje na Titan X2, který v 

časopisu Pro Moviemaker získal cenu 

„Nejlepší světelné inovace“.

Nová jednotka pro fotografy obsahuje 

první blesk High Speed   Sync RGB na 

světě (až 1/8 000), který poskytuje 

vysoký výkon a nulovou dobu 

recyklace.

 „Fotografujte při jakékoli teplotě 

barev v celém spektru CCT (3 000–

10 000 Kelvinů), abyste dosáhli 

významného zvýšení výkonu oproti 

nepřetržitému světelnému výkonu,“.

 

„Poprvé můžete blesknout v kterékoli 

z 16,7 milionů barev RGB od Titanu 

nebo 1400 průmyslových standardních 

filtrů, abyste dosáhli dokonalých 

efektů kreativního / výplňového / 

vlasového osvětlení a vylepšeného 

výkonu baterie.“

 

Technologie SmartSoft, kterou 

Rotolight popisuje jako revoluci 

v ovládání osvětlení, elektronicky 

upravuje rozptyl, zaostření a šíření 

světla Titanu X1.

Rotolight představuje
Titan X1 led světlo

Společnost Rotolight představila nové LED světlo s názvem Titan X1 určené pro profesionální
filmaře i fotografy.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 60 078  odběratelům

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/rotolight-predstavuje-titan-x1-led-svetlo-178197cz


Je první v nové řadě L-mount, které 

budou všechny sdílet stejné rozměry, 

velikost filtru a rozložení ovládacích 

prvků. Podobní 24 mm, 35 mm a 50 

mm jsou slíbeni v blízké budoucnosti, 

přičemž je plánována také optika se 

širším úhlem.

 

Firma čelila kritice za to, že její 

počáteční sada plnoformátových 

objektivů byla příliš velká, těžká a 

drahá, takže se jedná o velmi vítanou 

reakci.

Opticky je 85 mm f/1.8 navržen tak, 

aby poskytoval vysokou kvalitu obrazu 

s plynulým přechodem z ostrých 

zaostřovacích oblastí na atraktivně 

rozmazané pozadí.

 

Skládá se z 9 prvků v 8 skupinách, 

včetně dvou skleněných prvků z ED pro 

potlačení barevných pruhů v důsledku 

chromatické aberace, zatímco clona 

využívá 9 zakřivených lamel.

 

Lineární motor bez tření se používá 

pro rychlé a tiché automatické 

zaostřování a společnost Panasonic 

tvrdí, že speciálně navrhla optiku 

k potlačení dechového zaostření. 

Minimální zaostřovací vzdálenost je 80 

cm, což poskytuje maximální zvětšení 

0,13x.

Panasonic Lumix S 85 mm F1.8
portrét prime

Společnost Panasonic uvedla na trh relativně kompaktní a cenově dostupný teleobjektiv s
krátkou ohniskovou vzdáleností s velkou aperturou ve tvaru Lumix S 85 mm F1.8.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/panasonic-lumix-s-85-mm-f1-8-portret-prime-178198cz


Do značné míry se zaměřují na možnosti 

videa, ale přínos bude i pro fotografy.

S verzí 2.0 pro kompaktní full-frame 

Lumix S5 získá fotoaparát schopnost 

nahrávat ve formátu Cinema 4K a 

přenášet surové video do externího 

rekordéru přes HDMI. Rovněž získává 

dva nové styly fotografií s názvem L. 

Monochrome S a L.ClassicNeo.

 

Uživatelé fotoaparátů S1, S1H a S1R 

mezitím získají všechny výhody nového 

systému automatického zaostřování, 

který firma vyvinula pro S5. Mezi ně patří 

vylepšené nepřetržité AF a algoritmus 

detekce objektu, který nyní rozpoznává 

hlavy i obličeje, oči a těla, což slibuje 

lepší sledování, pokud váš model odvrátí 

hlavu od fotoaparátu.

Aktualizace firmwaru Panasonic pro 
fotoaparáty Lumix S a G

Společnost Panasonic aktualizuje firmwar jak pro fotoaparáty řady Lumix S, tak pro fotoaparáty 
řady Micro Four Thirds G.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---software/aktualizace-firmwaru-panasonic-pro-fotoaparaty-lumix-s-a-g-178199cz


Je navržen pro použití s   fotoaparáty s 

plným i středním formátem a poskytuje 

posun o +/- 11 mm pomocí otočného 

kroužku vedle držáku, přičemž směr 

pohybu je otočný o 360 ° a zacvakává 

se každých 15 °. Ve výsledku slibuje, že 

bude mimořádně výkonným nástrojem 

pro fotografy architektury.

 

Objektiv opticky obsahuje 17 prvků 

v 10 skupinách, včetně tří skleněných 

prvků s extrémně nízkou disperzí a dvou 

asférických prvků, které minimalizují 

optické aberace. Symbol „Zero-D“ 

označuje, že křivočaré zkreslení bylo 

prakticky vyloučeno, což je u tohoto 

druhu optiky zásadní.

 

Objektiv promítá svůj obrovský úhel 

záběru 110 ° napříč kruhem obrazu 

o průměru 65 mm, což znamená, že 

snadno pokrývá formát snímače 44 x 33 

mm používaný systémy Fujifilm GFX a 

Hasselblad X1D, přičemž stále umožňuje 

posun 8 mm.

Nejširší objektiv na světě Laowa 
15mm F/4.5 ZERO-D SHIFT

Inovativní čínský výrobce Venus Optics představil objektiv s nejširším úhlem posunu na světě v 
podobě Laowa 15 mm f / 4,5 Zero-D Shift.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/nejsirsi-objektiv-na-svete-laowa-15mm-f-4-5-zero-d-shift-178200cz


Výstava Markéta 
Othová

VÝSTAVA

Průřezová, retrospektivní výstava autorky střední generace (1968) zhodnotí její přístup 
k médiu. Přestože se tvorba Othové formálně řadí k tradici české konceptuální, archivní, 
černobílé fotografie (Michal Kalhous, Jasanský / Polák) zachovává si vždy intimní, deníkový 
charakter.
 
Soustředění na nejvšednější okamžiky, neinscenované a nemanipulované, rozfázované do 
lyrických sérií v často melancholickém nádechu a se zdůrazněním voyerské pozice fotografa 
staví Othovou do specificky autonomní originální pozice.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-marketa-othova-178201cz
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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 za Newsletter.

Milan/ Ostrava

Pěkné výstavy.

Zuzana/Trutnov

Skvělé novinky.

Karolína/Mladá Boleslav

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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

