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umožní používat objektiv
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kartami CFexpress
Lowepro přidává
fotograﬁcké aktivní
Toploadery
Sada na čištění objektivu
Zeiss

Adaptér Metabones umožní
používat objektiv Canon na Fuji
Tradičně můžete přizpůsobit objektivy vyrobené pro větší formát na menší formát například full frame na APS-C sensor - ale naopak je to většinou problém.
Díky
Metabones
nyní
můžete
přizpůsobit jakýkoli objektiv Canon
středoformátovému
fotoaparátu
Fujifilm s plnou funkčností a bez ztráty
kvality obrazu.
Obvyklým problémem je, že objektiv
určený pro systém menšího formátu
nebude promítat dostatečně velký
kruh obrazu, aby zakryl větší snímač.
Nový
Metabones
EF-GFX
Smart
Expander to však chytře obchází, a
to zvětšením obrazového kruhu z
objektivu Canon EF tak, aby zakryl

snímač jakéhokoli středoformátového
fotoaparátu Fujifilm GFX. Kompromis
je
1,26x
faktor,
který
zvyšuje
ohniskovou vzdálenost libovolného
objektivu, který používáte, a snižuje
jeho maximální clonu.
Například objektiv 24-70 mm f/2,8
se stane zoomem 30-88 mm f/3,5
nebo objektiv 50 mm f/1,4 se stane
63 mm f/1,8. Adaptér také zahrnuje
elektronickou
integraci,
která
umožňuje automatické zaostřování a
stabilizaci těla.

Metabones varuje, že automatické
zaostřování může mít „neuspokojivý
výkon a u některých objektivů nemusí
fungovat
vůbec“.
Pro
každého
uživatele systému Fuji GF, který chce
přístup k objektivům Canon, a který
nepotřebuje extrémní automatické
zaostřování, je to výborná zpráva!
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Toto číslo bylo distribuováno 60 227 odběratelům

Manfrotto přichází s novými kartami
CFexpress
Společnost Manfrotto přidala do svého sortimentu karet nové paměťové karty CFexpress
typu B Professional PCle 3.0. Karty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly profesionálním
potřebám ve světě videa i fotografií, jsou rychlé, velkokapacitní a odolné.
Pokud jde o kapacitu, existují dvě
možnosti: 128 GB a 256 GB. Obě mají
rychlost zápisu až 1504 MB / s a rychlost
čtení 1730 MB/s, což znamená, že jsou
připraveny zvládnout video s 8K nebo
vysokou snímkovou frekvencí, nebo
shluk statických snímků. Jsou tedy
kompatibilní s řadou moderních DSLR,
bezzrcadlových a kinematografických

kamerových systémů od společností
Canon, Nikon, Panasonic Lumix, Sony
a dalších.
Karty jsou také připraveny na cesty,
kamkoli potřebujete, dimenzované
pro extrémní teploty v rozmezí od -25
° C do 70 ° C.

Obě paměťové karty CFexpress Type
B, Manftotto Professional PCle 3.0
Professional, jsou nyní k dispozici
výhradně na webových stránkách
značky. Cena 128 GB verze je 159,95
GBP, zatímco verze s větší kapacitou
256 GB se prodává za 319,95 GBP.
více na

Lowepro přidává fotograﬁcké
aktivní Toploadery
Výrobce foto brašen Lowepro, rozšířila svoji řadu Photo Active o dvě nové tašky přes rameno
Toploader.
Dvě nové možnosti jsou určeny pro
kompaktní zrcadlové systémy pro
fotografy na cestách.
Toploadery jsou kompaktní a lehké
a nabízejí místo pro bezzrcadlový
fotoaparát, náhradní baterii, ﬁltry, malé
příslušenství a buď připojený objektiv 24-

70 mm v případě menšího Photo Active
TLZ 45 AW, nebo připojený 70- Objektiv
200 mm v případě většího Photo Active
TLZ 50 AW.

vnitřní kapse na zip a dvěma vnějším
kapsám. Tašky jsou také vybaveny krytem
do každého počasí, který chrání před
deštěm, sněhem, prachem a pískem.

Uživatelé si mohou užít rychlý přístup ke
své sadě díky hornímu otvoru Toploaders,
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Sada na čištění objektivu Zeiss
K očištění čočky všichni většinou použijí vlastní oblečení, ale věřte nebo ne, není to nejlepší
způsob ošetření vaší techniky.
Se sadou na čištění objektivu Zeiss
začněte tím, že pomocí ofukovače nebo
štětce odstraníte písek, prach nebo
nečistoty, které by mohly poškrábat

povrch objektivu, a teprve potom
použijte hadřík k očištění prachu,
pylu nebo otisků prstů. Sada zahrnuje
ofukovač, kartáček, čisticí roztok, hadřík

z mikrovlákna a ubrousky na čočky v
elegantním pouzdře.

více na

VÝSTAVA

Výstava Antonín Tonder
/ Fotograﬁe
Dodnes zapomenutý fotograf Antonín Tonder se narodil roku 1888 v Klášteře – Bukové nad
Jizerou u Mnichova Hradiště, vystudoval ale obchodní akademii a pak se přestěhoval do
Prahy.
Pracoval jako příručí v textilní firmě Wolf a Schleim, kde se léty vypracoval až do pozice
generálního ředitele. V roce 1912 se oženil s Vlastou Janečkovou, za 1. světové války byl v
Tyrolích zraněn.

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

Povedené novinky.
Milada/Praha






Ráda čtu váš newsletter.
Alena/ Ostrava

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

Na doporučení si pořizuji foto příslušenství.
Jarmila/Kolín
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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