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Společnost Dell 
přichází s účelnými 
inovacemi počítačů 
a softwaru pro 
bezproblémové, 
intuitivní zážitky

TRANSCEND ESD250C - přenosné SSD
v elegantním designu

OKI Pro Series - barevné tiskárny štítků a vinět

Bose Sleepbuds - aktivní špunty do uší



Společnost Dell vychází z více než třicetileté tradice účelných inovací a představuje řadu nových a vylepšených produktů 

a softwarových prostředí ve svých oceňovaných produktových řadách Latitude, XPS a Inspiron.

 

„CES je prvním veletrhem roku aspolečnost Dell přichází na tento veletrh pořádaný vlednu, pro který jsou často příznačná 

ambiciózní předsevzetí, snovými produkty, které poskytnou lidem nové možnosti, aby mohli naplnit svůj nejvyšší 

potenciál,“ prohlásil Sam Burd, prezident divize Client Solutions Group společnosti Dell. „Podporujeme inovace, dodáváme 

zařízení aposkytujeme zkušenosti, díky kterým jsou práce izábava plynulejší apříjemnější.“

 

Nový notebook XPS 13 je nyní vybaven webovou kamerou umístěnou u horního okraje displeje a poprvé nabízí novou 

barevnou variantu

 

Společnost Dell zdokonalila svůj oceňovaný 13“ tenký a lehký notebook XPS 13 pomocí nové inovativní webové kamery 

umístěné u horního okraje displeje, aby poskytovala lepší zážitky z videa, a přichází také s novým provedením v bílostříbrné 

barvě. Notebook XPS 13, který je vůbec nejvíce oceňovaným produktem společnosti Dell a také dalším zařízením, které 

obdrželo ocenění CES 2019 Innovation Honoree, je vyhledáván profesionály i spotřebiteli. Dosud nejmenší webová 

kamera HD společnosti Dell o velikosti pouhých 2,25 mm umožňuje notebooku XPS ponechat si svůj trend definující 

displej InfinityEdge a současně přesunout kameru k hornímu okraji displeje, aby poskytovala lepší zážitky z videa. Model 

XPS 13 je také prvním notebookem v portfoliu společnosti Dell, který podporuje technologii Dolby Vision ®.
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Tiskárny štítků OKI nabízí nákladově úspornou interní produkci štítků v malých až středních objemech.

 

Společnost OKI Europe vstupuje na trh tiskáren štítků a vinět s modely Pro1040 a Pro1050, které pomohou zvýšit 

atraktivitu produktů pomocí rychlé, snadné a nákladově úsporné tvorby štítků.

 

Tiskárny pro úzký formát (kategorie „narrow format“) byly navrženy speciálně pro rostoucí trh uživatelů, kteří vyžadují 

„on-demand“ tisk barevných štítků včetně možnosti personalizace jednotlivých štítků. Výhodou je snadné nastavení 

tiskárny, možnost okamžitého tisku a pro použití navíc není třeba dlouhého zaškolování.

 

Modely Pro1040 a Pro1050 jsou určeny pro použití přímo ve firmě, nahrazují běžně outsourcovaný tisk a umožní 

zákazníkům větší flexibilitu při tisku. Uživatelé získají nové možnosti při designu štítků a mohou tisknout i malé objemy, 

což vede ke sníženým zásobám předtištěných štítků i k nižšímu množství odpadu. Díky možnosti tisku přímo ve firmě 

není třeba čekat na dodávku externě vytištěných štítků.
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OKI Pro Series - barevné 
tiskárny štítků a vinět

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/oki-pro-series-barevne-tiskarny-stitku-a-vinet-176764cz


Firma TRANSCEND představuje nový přenosný disk SSD ESD250C. Určený je především pro PC, ale využití pro něj najdou 

také uživatelé Macbooků.

 

TRANSCEND ESD250C vyniká elegantním a praktickým pouzdrem vyrobeným z hliníku v barevném provedení Space Gray. 

Disk je dostupný ve dvou provedeních, s kapacitou úložného prostoru - 240 GB nebo 480 GB. Rychlost čtení dat dosahuje 

hodnoty 520 MB/s, rychlost zápisu - až 460 MB/s. Disk může být připojený k zařízení, které je vybaveno konektorem USB 

typu A nebo C a dále také do MacBooků konektorem Thunderbolt 3. TRANSCEND ESD250C je z výroby naformátován v 

systému NTFS.

 

Transcend Elite

Pro snadnější správu a zálohování dat na disku, výrobce poskytuje bezplatnou aplikaci Transcend Elite. Tato aplikace je 

kompatibilní jak se systémem Windows, tak i macOS.

 

Záruka a cena

Produkt bude na českém a slovenském trhu dostupný začátkem roku 2019. Doporučená cena je 1309 CZK za verzi 240 GB 

a 1999 CZK v případě verze 480 GB. Na výrobek se vztahuje tříletá záruka výrobce
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Bose vychází v České republice vstříc všem, koho z nejrůznějších důvodů trápí problémy s usínáním a klidným spánkem 

a chtěli by vyzkoušet aktivní špunty do uší Bose SleepBuds.

Při jejich zakoupení do konce ledna příštího roku v ČR u autorizovaných prodejců k nim zákazníci získají 30denní garanci 

vrácení peněz.

 

Společnost BaSys, výhradní distributor audio produktů Bose pro ČR, dává při zakoupení aktivních špuntů do uší Bose 

SleepBuds do konce ledna 2019 zákazníkům 30denní záruku vrácení peněz. Vychází tak vstříc všem, kteří mají problém 

s usínáním a spánkem a rádi by si vyzkoušeli technologii noise-masking od Bose. Výrobce současně přidává další desítku 

zvuků, z nichž si mohou uživatelé vybrat individuálně nejúčinnější podklad pro maskování ruchů a klidný spánek.

Bose Sleepbuds nejsou sluchátka určená pro poslech hudby, ani je takto nelze využít. Jedná se o miniaturní aktivní 

špunty do uší. Speciální silikonové špunty mechanicky tlumí okolní ruchy a miniaturní elektronika přehrává zvuky, 

které pomáhají utlumit mozkovou aktivitu a maskovat rušivé prvky, jako například chrápaní partnera. Bose SleepBuds 

využívají fakt, že vnější rušivé elementy lze překrýt uklidňující zvukovou kulisou.

 

Bose Sleepbuds jsou tak malé, že nepřekážejí ani v noci při spánku na boku. Miniaturní elektroniku lze vyjmout ze 

silikonových špuntů a obě části samostatně čistit. Součástí balení jsou 3 velikosti špuntů a také ochranné pouzdro s 

vestavěnou baterií pro dobití mimo dosah elektrické energie, přičemž párování s telefonem pomocí Bluetooth probíhá 

automaticky po vyjmutí z pouzdra. Praktickou funkci doplňuje také budík, který probudí pouze osobu, která má vstávat 

a neruší okolí.

Bose Sleepbuds - aktivní 
špunty do uší

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/bose-sleepbuds-aktivni-spunty-do-usi-176763cz


Unikátní výstava velkoformátových fotografií nejlepších českých sportovních fotografů za rok 2018.

LIVI´N je rozsáhlým souborem Matěje Derecka Harda, který získal ocenění Grant 
Prahy v soutěži Czech Press Photo v roce 2017. Představuje bydlení zajímavých 
lidí v Praze. Jedná se zejména o hudebníky, sportovce, vizuální umělce, tanečníky, 
herce, modelky a mnohé další. Jednotlivé story pravidelně vychází na webu Red 
Bull.
Autor se věnuje lifestylové inscenované fotografii, v niž pracuje s příběhy či 
tématy, které v některých případech kritizují společnost. Své volné tvorbě se začal 
věnovat během studií a často je označována za fotografický pop-art (POPHOTO). 
Mezi léty 2010 až 2016 byl vydavatel a hlavní fotograf vizuálního street culture 
magazínu Are We BASTARDS?! vycházejícího zdarma v tištěné a elektronické 
podobě.

Sportovní fotografie roku 2018

Jak bydlí celebrity - Matěj 
Dereck Hard 
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SOUTĚŽ

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?

a)      Leica Gallery
b)      Obecní Dům 
c)     Museum Kampa
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HLEDÁM PRÁCI

  Nabízím služby grafika včetně 
zprostředkování tisku

  Grafik nabízí své služby (pouze 
externě)

  Architektonické studie staveb, 
interiérů, vizualizace, 3dmodelování 
a projektování

  Potisk triček a papíru

NABÍZÍME PRÁCI

  Ofsetový tiskař

  Kreativní grafik České Budějovice

  Grafik/grafička - tiskárna

  GRAFIK NA HPP BRNO

BAZAR - PRODÁVÁM

  EPSON STYLUS PRO 4800 17“

  laser tiskárna Konica Minolta bizhub 
pro 950

  Velkoploch Epson surecolor 30610

  Digitální potisk textilu TexJet +

BAZAR - KUPUJI

  Mac Pro 2012

  SW pro řezací plotr ROLAND PNC-
1000A

  ZBrush

  Koupím tiskové stroje

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).

Skvělé čtení ke konci týdne.

Andrea/Plzeň

Moc děkuji všem, co se podílí na tvorbě IZINu, vždy se těším na další číslo.

Jitka/Brno

Díky za všechny tipy na výstavy.

Ondřej/Liberec 

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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

