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Epson představuje novou
řadu základních laserových
projektorů
Společnost Epson představuje novou řadu základních laserových projektorů pro zasedací místnosti a učebny. Nové projektory
pro pevnou instalaci se svítivostí 4 500 – 6 000 lumenů nabízejí řadu užitečných funkcí a mimořádnou spolehlivost
Společnost Epson představila novou řadu 3LCD laserových projektorů Epson určenou pro zasedací místnosti, vzdělávací
instituce a turistické atrakce. Modely EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U a EB-L400U mají nahradit stávající lampové
projektory v instalacích, které vyžadují 4 500 - 6 000 lumenů. Díky kompaktnímu modernímu designu jsou menší a lehčí než
ostatní produkty s podobným jasem.
Projektory této řady jsou k dispozici v různých variantách od základních modelů po zařízení s vyššími specifikacemi, která
nabízejí například HDBaseT rozhraní, funkci screen mirroring a posun objektivu, takže si každý jistě najde ten pravý
projektor pro danou situaci a rozpočet.
Michal Holovský, Business Account Manager VI ve společnosti Epson Europe CZ&SK, říká: „Ve firmách a školách se stále silněji
projevuje trend přechodu z lampových projektorů na laserové modely. Významní zákazníci po nás často chtějí základní
modely laserových projektorů se svítivostí 5 000 - 6 000 lumenů, a my jsme se rozhodli tuto potřebu naplnit. Toto řešení
přináší jasné výhody - větší spolehlivost, mnohem menší potřebu údržby a všestrannost.“
více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 712 odběratelům

KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie, ZAČÍNÁME
Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním budete
schopni? Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
více na

Akt na černobílé
fotografii
Černobílé fotografie se všeobecně považují za fotografie umělecké.
Avšak důvody proč tomu tak je jsou spíše praktické. Na černobílé
fotografii zelená, hnědá, modrá či červená skvrna vypadá jako stejná
denzita šedé barvy, takže nedokonalosti pokožky se zcela eliminují.
Přesto fotit černobíle není jednoduché, právě to co nám pomáhá
sjednotit pleť, nám ale zároveň znemožňuje dostatečně odlišit ostatní
doplňky na fotografii.

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Canon uvádí nové tiskárny řady PIXMA G
Canon omlazuje řadu tiskáren PIXMA G s doplnitelnými inkoustovými zásobníky. Nové a kompaktní tiskárny s vysokou výtěžností
jsou určené pro domácí uživatele a do malých kanceláří, kde je třeba tisknout větší objemy stránek s důrazem na nízké provozní
náklady.
Přednosti nových tiskáren PIXMA G:
Vysoká výtěžnost až 6 000 stran
černobíle a 7 000 stran barevně1 – více
tisku bez nutnosti výměny inkoustů a
velmi nízké náklady na jednu vytištěnou
stránku
Funkce automatického zapnutí a
vypnutí pro úsporu elektrické energie2
Kvalitní tisk s originálními inkousty –
černý pigmentový inkoust pro ostrý text
a barevné inkousty na bázi barviva pro
živé obrázky
Bezokrajový
formátu A4

tisk

fotografií

až

do

Odolné výtisky s dlouhou životností
v případě fotografií i dokumentů v
profesionální kvalitě
více na

První opravdu bezdrátová sluchátka od Bose
pro sport
e s nimi úspěšný i v České republice. Océ ColorWave 700, představitel 3. generace technologie Océ CrystalPoint, je navržen pro
různorodé aplikace CAD/GIS a Graphic Arts.
Společnost Canon, globální lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, dosáhla důležitého milníku - celosvětově bylo nainstalováno
10 000 zařízení Océ ColorWave s technologií tisku Océ CrystalPoint.
více na

Sharp uvádí nejflexibilnější řadu smart
signage
Nabízí všem koncovým uživatelům širokou nabídku způsobů, jak stahovat, ukládat a přehrávat signage obsah
Na veletrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2018, Sharp představuje svůj doposud největší sérii flexibilních signage řešení,
zahrnující dvě řady smart signage zařízení pro běžný trh a System on Chip (SoC) nebo Mini OPS volitelnými moduly a širší nabídkou
aplikací třetích stran.
Společnost Sharp oznamuje, že její partnerská síť Sharp Open Architecture Platform nyní zahrnuje maloobchodní a korporátní
signage řešení od sedmi významných softwarových společností, mimo jiné CityMeo, Grassfish, Stino a Signagelive.

více na
— inzerce —
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VÝSTAVY

Fotograf David Gaberle míří „Na Prahu“
Fujifilm X-Photographer David Gaberle předvede své fotky české metropole na výstavě s příhodným názvem Na Prahu v Centru architektury a
městského plánování (CAMP) na pražském Karlově náměstí.
Výstava potrvá od 30. ledna až do 27. února 2018 a bude pro veřejnost otevřena zdarma každý den kromě pondělí od 9 do 21 hod.
David Gaberle se už ve své prvotině Metropolight (2017) přihlásil k velké tradici momentní fotografie, obvykle označované jako subjektivní dokument.
V letech 2012 až 2016 takto pořizoval snímky ve světových metropolích. V minulém roce tento ověřený model přenesl do svého rodiště a fotografoval
Prahu.
více na

Největší výstava divadelní fotografie
								 v Obecním domě
První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká
divadelní fotografie 1859 – 2017 se uskuteční od 9. května do 24.
června 2018 v Obecním domě v Praze.
Představí různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých
téměř sto padesát let. Pořádající Institut umění - Divadelní
ústav v rámci výstavy vyhlašuje soutěž o nejlepší divadelní
fotografii.
Do soutěže se mohou přihlásit profesionální fotografové
i studenti fotografie se snímky pořízenými na území
České republiky v letech 2015, 2016 a 2017 v několika
kategoriích.
Nejlepší snímky se stanou součástí výstavy. Uzávěrka
je 31. ledna 2018.
více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:
Kdo se může přihlásit do soutěže o nejlepší divadelní fotografii?

HLEDÁM PRÁCI

a) jen profesionální fotografové
b) profesionální fotografové i studenti fotografie
c) jen amatéři

 Produkce-DTP-grafika-internetová
média

D
 TP operátor - tisk, internet, e-maily
 Grafik - sazba, logo, leták, kreativní

Sponzorem soutěže je:

grafik

 Copywriting

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda






Výherce soutěže z minulého čísla: pan Libor Nový

S azeč/Sazečka
Instalace reklam, dokončovací práce
D
 igitální tisk
G
 rafik - spolupráce na IČO

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 MacBook Pro Retina, 13-inch, Early
2015

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

 Power Mac G4 /3,6 + 21“ monitor
 Magic mouse, keyboard
 Konica Minolta Bizhub C7000P

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)
Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

BAZAR - KUPUJI
 Mac mini (Late 2012), na náhradní

OHLASY

díly

 t isk + ořez
 Koupím Adobe CS5.5 nebo CS6

Na IZIN se vždy těším celý týden. Dobrá práce.
Ivan/Praha

(MAC!!)

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Skvělé novinky, už se těším na další číslo.
Pavla/Ostrava

— inzerce —

Posílám velké díky za užitečné tipy na výstavy.
Martin/ Břeclav

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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