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Laowa 10 mm f/2 zero-d mft

Proměňte váš batoh na foto batoh
Tenba obnovila svoji řadu BYOB (Bring Your Own Bag) tak, aby zahrnovala výběr nových
vložek, díky nimž se každátaška může proměnit v plně vybavenou ochrannou tašku na
fotoaparát.
Nová
řada
pomáhá
fotografům
navrhnout vlastní osobní brašnu, která
je optimalizována pro jejich použití, a
to díky vylepšením konkrétně v reakci
na zpětnou vazbu od zákazníků.
Například
začlenění
nového
ramenního popruhu umožňuje použít
samotné vložky jako tašky, když je
potřeba jen malé množství soupravy.

Mohou pak tvořit ochranné jádro
uvnitř většího vaku a mohou být
použity společně s dalšími vložkami,
když je zapotřebí více vybavení nebo
vyžaduje další vrstvu ochrany. Pružné
boční kapsy ze síťoviny mezitím drží
láhev s vodou, stolní stativ nebo jiné
příslušenství

Vložky jsou k dispozici v nové tkanině
rybí kosti ve dvou barvách - černé a
modré, spolu s novým tmavě šedým
interiérem. Byly přidány D-kroužky pro
použití s nově zahrnutými ramenními
popruhy, které jsou pro větší odolnost
opatřeny nylonovým popruhem.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 63 720 odběratelům

Sigma oznamuje trojici prémiových
objektivů „řady I“
Součástí řady objektivů Sigma Comptempory je nová řada čoček „I Series“ prémiové
podskupiny objektivů nabízející kombinaci stylového designu, včetně kroužků s manuální
clonou a celokovové konstrukce, spolu s lehkým a kompaktním tvarem.
Řada I přichází s trojicí ohniskových
vzdáleností, širokoúhlým 24 mm f /
3,5, klasickým 35 mm f / 2 a středním
teleobjektivem 65 mm f / 2. Ačkoli
původně nebyl zmíněn jako součást
„řady I“, dříve ohlášený 45mm
objektiv F2.8 DG DN Contemporary,
který debutoval po boku Sigma fp,
je nyní také klasifikován jako součást
nové řady objektivů I a sdílí podobný
design a konstrukci.

Mezi čtyři objektivy řady I je
sdílena řada společných vlastností a
charakteristik, včetně celokovové,
precizně řezané hliníkové konstrukce
s kovovými vnitřními částmi a
kovovými slunečními clonami, stejně
jako prstence s manuální clonou a
vroubkované prstence a povrchy pro
vynikající manipulaci a „příjemný
hmatový
zážitek.“
Všechny
tři
objektivy, stejně jako předchozí
objektiv 45 mm f / 2,8, jsou vybaveny

objímkami
objektivu
odolnými
proti prachu a stříkající vodě (ačkoli
nebylo specifikováno žádné další
utěsnění proti povětrnostním vlivům)
a mechanická konstrukce objektivů se
řídí stejnou přísností úrovně jako řada
objektivů Sigma CINE.

více na

Jaké jsou nejlepší makro objektivy
tohoto roku?
Během lockdownu došlo k nárůstu zájmu o makro fotografii, což není překvapující, protože byly
omezeny možnosti cestování a tato omezení by mohla pokračovat až do roku 2021.
Pokud chcete pořídit snímky malých
předmětů vyplňujících snímky, musíte

přidat do brašny soupravu s makro
objektivem. Tato speciální optika může

být drahá, ale shromáždili jsme pro vás
nejlepší makro objektivy na trhu.
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Laowa 10 mm f/2 zero-d mft
Laowa představuje novinku - ultra širokoúhlý objektiv Laowa 10 mm f/2 Zero-D pro systém
Micro Four Laowa představuje novinku - ultra širokoúhlý objektiv Laowa 10 mm f/2 Zero-D pro
systém Micro Four Third.
Tento objektiv potěší zejména fotografy
architektury, interiérů, krajiny nebo i
astrofotografy. Mezi přednosti objektivu
patří i nízká váha a malá velikost.

Nový objektiv Laowa 10 mm f/2 Zero-D
MFT je extrémně kompaktní ultra
širokoúhlý objektiv s úhlem záběru
96° pro systém Micro Four Third. Jeho
rozměry jsou pouze Ø 54 mm x 41 mm,

hmotnost 125 g a světelnost dosahuje
nejnižší hodnoty f/2. Uplatnění najde při
fotografování krajiny, architektury nebo
i v astrofotografii.

více na

VÝSTAVA

Xiao Quan
Portréty K.
Čínský fotograf Xiao Quan byl u všech důležitých
událostí osmdesátých let, kdy se formovala nezávislá
umělecká scéna Číny. Všechny neoficiální historické
mezníky přinášející emancipaci uměleckých komunit
v severních i jižních provinciích důsledně zmapoval
a byl jejich přirozenou součástí.
více na

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
přeje
redakce IZInu

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

Pěkné čtení.
Ilona/Opava






Magazín mě baví.
Jan/ Praha

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

Užitečné příspěvky tu nacházím.
Karel/Praha
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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