Internetový
magazín
o fotografování
pro fotografy
34 /2020

Leica Q2 Monochrom

Viltrox 85 mm f/1,8 první
objektiv s automatickým
zaostřováním pro Nikon Z
Budoucnost Samsung
mobilních telefonů 600 Mpx
fotoaparát
Leica ohlašuje nejnovější
přírůstek do systému SL:
24megapixelový SL2-S

Leica Q2 Monochrom
LEICA Q2 Monochrom je unikátní full-framový kompakt vybavený 47,3 MPX
monochromatickým snímačem, který slouží k záznamu jasných a živých černobílých snímků
a videí.
Ostrost a maximální optickou kvalitu
tomuto čipu servíruje světelný objektiv
s pevným širokým ohniskem Summilux
28 mm f/1,7 ASPH.
47,3 MPX CMOS s plným snímkem
Full Frame s černobílým výstupem
Q2 Monochrom se odlišuje od
standardu Q2 černobílou reprodukcí v
kompaktním full-frame fotoaparátu.
Tato odlišná verze vychází ze
standardní
edice
a
obsahuje
vyhledávané designové prvky systému
Q2, ale přidává monochromatický 47,3
MPX čipem nejen bez Bayerovy masky

ale i bez Low Pass filtru, výsledkem
je nejryzejší černobílá fotografie s
největší ostrostí a podáním detailu.
Kromě jedinečných zobrazovacích
charakteristik a kvality obrazu má Q2
Monochrom také monochromatický
vnější design s bílými a šedými rytinami
na těle a čistým vzhledem horní desky.

poskytuje
rychlejší
automatické
přepínání mezi EVF a zadním LCD.
Zadní 3,0 „LCD displej s 1,04 miliony
pixelů je dotykový pro intuitivní
navigaci, přehrávání a možnost
dotykového zaostření.

Design a základní funkce
Elektronický hledáček OLED s vysokým
rozlišením 3,68 MP (1280 x 960)
poskytuje jasný a realistický nástroj
pro sledování. Jeho vysoká obnovovací
frekvence
prakticky
eliminuje
zpoždění. Aktualizovaný oční senzor
více na

Toto číslo bylo distribuováno 62 478 odběratelům

Viltrox 85 mm f/1,8 první objektiv
s automatickým zaostřováním
pro Nikon Z
Společnost Viltrox oznámila příchod svého nového objektivu 85 mm f/1,8 STM pro
fotoaparáty Nikon Z a stala se tak prvním objektivem jiného výrobce pro bajonet s
automatickým zaostřováním.
Verze 85 mm f/1,8 pro Sony a Fujifilm
jsou na trhu několik měsíců a za
pouhých 399 dolarů
Uživatelé bezzrcadlovek Nikon uvítají
příchod tohoto objektivu od jiné
značky, zejména pokud je tak cenově
dostupný. První věc, kterou uvádí nový
Viltrox, je autofokus, který okamžitě

zdůrazňuje, že sleduje objekty
pracuje s autofokusem Nikon.

a

V současné době je k dispozici pouze
prostřednictvím Amazonu.
Objektiv je vybaven 10 prvky v 7
skupinách, 9 zaoblenými lamelami
clony a váží 540 g.

Stejně jako verze Sony a Fujifilm má
objektiv USB port, který umožňuje
upgrade firmwaru. Společnost Viltrox
právě oznámila aktualizace pro držák
Fujifilm a přináší zlepšení rychlosti
zaostřování.

více na

Budoucnost Samsung mobilních
telefonů 600 Mpx fotoaparát
Společnost Samsung rozhodně patří mezi inovátory co se týče nových technologií v oblasti
fotoaparátů pro smartphony.
Doposud jde například o jedinou
společnost, která do svých telefonů
zasadila 108Mpx snímač. Telefony s touto
technologickou novinkou v současné
době vlastní již tisíce uživatelů.
Tento jihokorejský výrobce jde však ještě
o krok dál. Samsung totiž zamýšlí přinést
na trh telefony dokonce s 600Mpx
snímačem fotoaparátu. Tento snímač
by se měl stát součástí senzorů ISOCELL.

Uživatelům by měl nabídnout například
bezztrátový zoom během nahrávání
videa v rozlišení 4K a 8K.
Ačkoli není zcela jasné, zda rozlišení
600 Mpx budou uživatelé v praxi
využívat natolik, že má toto řešení smysl,
každopádně jde o skvělý marketingový
krok. S čím se ale Samsung bude muset
ještě poprat, je to, jak takový fotoaparát
do těla telefonu zakomponovat. Podle

obrázku, který unikl na internet, je totiž
v současné době 600Mpx snímač tak
velký, že zabírá zhruba 12 procent plochy
telefonu. Navíc nad povrch smartphonu
vyčnívá hned 22 milimetry, což je velmi
mnoho.

více na

Leica ohlašuje nejnovější
přírůstek do systému SL:
24megapixelový SL2-S
Společnost Leica oznámila nový přírůstek do svého SL systému plnoformátových bezzrcadlovek
v Leica SL2-S.
SL2-S
je
opět
24-megapixelovým
snímačem ve stejném těle jako SL2,
který poslouchá své publikum a rozšiřuje
nabídku tak, aby vyhovovala různým
potřebám uživatelů.
Vydání SL2 přineslo systému SL aktuální
nabídku dalších fotoaparátů, když byl
vydán před rokem. Zatímco uspělo
v tom, čeho si stanovilo dosáhnout,
někteří uživatelé původního SL byli

zklamaní, Leica šla spíše s vyššími
megapixelovými senzory v Q2 a M10-R
než
s
novým
24-megapixelovým
senzorem. Někteří uživatelé totiž nemusí
chtít zvětšené megapixely a chtěli by
vyšší rychlosti sériového snímání a výkon
při slabém osvětlení, které by přicházely
s 24megapixelovým snímačem.
Samozřejmě teď máte nové možnosti
a SL2-S a určitě udělá radost mnoha

fotografům, kteří by mohli přejít z SL
na SL2. S novým 24megapixelovým
snímačem CMOS s podsvícením na zadní
straně dokázala společnost Leica zvýšit
elektronickou závěrku na 25 sn./s z 20
sn./s na SL2. Zkombinujte to s procesorem
Maestro-III a vyrovnávací pamětí 4 GB
a nyní je schopen nekonečně natáčet
nepřetržitou rychlostí 9 sn./s.
více na

VÝSTAVA

Tereza Zelenková Mrtvý jazyk
V její nové sérii dává volnost své představivosti a vytváří práce, ve kterých se pojí vizuálno s
psaným slovem, čímž také odkrývá svou rostoucí frustraci s limitovaností čistě fotografické
reprezentace.

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

Užitečné odkazy na novinky.
Jiří/Kladno






Skvělý časopis o foto technice.
Miroslav/ Praha

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

Děkuji za pravidelný newsletter.
Aleš/Cheb
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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