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Kompaktní tiskárny Canon PIXMA TS
Nová řada tiskáren Canon PIXMA TS podporuje kreativitu celé rodiny, od personalizace rodinných fotografií po umělecké
nebo výtvarné projekty
Společnost Canon Europe uvádí na trh čtyři nové řady kompaktních tiskáren koncipovaných pro moderní domácnosti Canon PIXMA TS8350, Canon PIXMA TS6350, Canon PIXMA TS5350 a Canon PIXMA TS3350. Všechny modely nabízí rodinám
a studentům neomezené kreativní možnosti - od tisku a personalizace fotografií po výtvarnou a uměleckou tvorbu.
Zprovoznit je lze během několika málo minut a pomocí aplikace Canon PRINT propojit přímo s chytrým telefonem nebo
tabletem. Sada kreativních aplikací Canon umožňuje tisknout jedním tlačítkem a snadno upravovat grafické soubory od vyladění památečních fotografií k dokonalosti v editoru Easy-PhotoPrint po tvorbu módních nehtových samolepek
na večerní párty pomocí aplikace Nail Sticker Creator (pouze u řady PIXMA TS8350). Technologie Canon FINE a inkousty
ChromaLife100 jsou zárukou delší životnosti fotografií - až 100 let při uložení v albu.
Lidé všech věkových kategorií, kteří rádi tvoří, si mohou vybrat z široké škály kreativních tiskových médií, včetně
zažehlovacích fólií, magnetického materiálu, opakovaně použitelných samolepek nebo fotografického papíru ve formátu
9 x 9 cm a 13 x 13 cm. Na internetových stránkách Canon Creative Park navíc výtvarně a tvořivě zaměření uživatelé
naleznou tisíce zajímavých papírových skládaček a vystřihovánek, které si mohou stáhnout, vytisknout a sami doma složit.
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Toto číslo bylo distribuováno 52 436 odběratelům

Canon rozšiřuje svou řadu EOS
Mimořádně rychlé přístroje s mimořádně vysokým rozlišením.
Canon Europe dnes představila dva nové rychlé fotoaparáty s vysokým rozlišením - jednu digitální zrcadlovku a jednu
bezzrcadlovku - určené především pro pokročilé fotoamatéry, kteří chtějí zdokonalovat své schopnosti. Nabídka Canon
osloví fotografy s různými požadavky - EOS 90D je rychlý a spolehlivý přístroj typu DSLR s tradičním robustním tělem,
vynikající pro sportovní a přírodní fotografii. Pro každodenní fotografování a cestování je určený výkonný systémový
kompakt EOS M6 Mark II, který poskytuje dokonale ostré snímky. Oba vysoce kvalitní přístroje vychází z oblíbených
modelů Canon EOS 80D, respektive EOS M6. Zároveň s novými fotoaparáty společnost Canon představila i dva nové
objektivy typu RF.
Nenechte si ujít žádný okamžik
Nové fotoaparáty EOS 90D a EOS M6 Mark II umožní fotografům zachytit a sdílet nejprchavější okamžiky života. Oba
modely jsou vybavené nejnovějším procesorem Canon DIGIC 8, který zajišťuje rychlé zpracování obrazu a bleskovou
odezvu a nabízí nejnovější funkce v oblasti fotografie a videa. Mechanické závěrce pomáhá elektronická s nejkratším
časem 1/16000 sekundy, která je vynikající pro fotografování objektů v pohybu a dává fotografovi jistotu ostrého snímku
i ve velmi dynamické situaci. Při krátkém čase lze také více odclonit a dosáhnout menší hloubky ostrosti i při silnějším
okolním světle.
více na

Top 7 světových lokací k fotografování
Co dělá skvělou fotografii? Je to dovednost; o tom není pochyb! Je to o tom, jak fotografie zachycuje momenty
každodenního života a proměňuje je ve věčnost.
Ale je to také o lokaci. Když se talent spojí s perfektním nastavením, získáme dech beroucí fotografie.
Jste nezávislí a dost stateční na to, abyste si vzali fotoaparát na výlet? Bude to báječné! Jen vy a váš milovaný fotoaparát,
zachycující podstatu nejúžasnějších míst na Zemi.
Ale kam se vydáte?
Zde je 7 návrhů na místa, která nezklamou:
1. Nový Zéland
Nový Zéland je jako pohádka v reálném životě. Od nádherných horských vrcholů po fascinující pláže budete mít co vidět
a zažít. Mezi nejzajímavější místa patří White Island, Milford Sound, Bay of Islands a Waitomo Glowworm Caves. Ale ať
jste kdekoli, budete ohromeni, dokud jste na Novém Zélandu. A pokud opravdu chcete pohádkové fotografie, navštivte
místa, kde byl natočen Pán prstenů.

více na

Nové objektivy Canon RF
Canon představuje první dva z trojice objektivů RF se světelností F2,8, které rozšíří nabídku objektivů pro nový systém
EOS R.
Canon Europe, přední světový výrobce fotografické optiky, dnes rozšířila řadu objektivů pro systém RF o modely RF 1535mm F2,8L IS USM a RF 24-70mm F2,8L IS USM. Tyto objektivy, které propaguje mimo jiné i ambasador značky Canon,
známý český fotograf Tomáš Třeštík, budou společně s objektivem RF 70-200mm F2,8L IS USM, který se na trhu objeví ještě
letos, tvořit tzv. „svatou trojici“ se světelností F2,8 pro bajonet RF. Objektivy nové řady vyhovují nárokům profesionálních
fotografů. RF 24-70mm F2,8L IS USM je vysoce výkonný standardní zoom a RF 15-35mm F2,8L IS USM je zatím nejširší objektiv
značky Canon pro systém EOS R. K nim přibyde RF 70-200mm F2,8L IS USM, vysoce světelný a velmi kompaktní telezoom.
Společně budou tvořit nezbytnou základní výbavu všech profesionálů i fotografických nadšenců. Díky vynikajícím optickým
vlastnostem, velké světelnosti a stabilizaci obrazu umožňují fotografům a kameramanům pořizovat vysoce kvalitní statické
snímky a videa všech žánrů - od krajiny a architektury přes portrétní a přírodní fotografii po sport a zpravodajství.
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VÝSTAVY

Odhalená Kabala
Ve dnech 15. Srpna až 15. Září se můžete těšit na výstavu fotografií Vladimíra Bruntona - Odhalená Kabala.
Věda kabala odpovídá na základní otázku: „Co je smyslem života a jak ho dosáhnout.“
Celé téma je zpracováno světově unikátní technologií fotografie na ručních papírech rozměru až 2 x 2 metry.
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SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:

HLEDÁM PRÁCI

Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?
a) Leica Gallery
b) Obecní Dům
c) Museum Kampa

 Zkušený grafik/DTP operátor
 Webdesigner, kodér, SEO
 Grafik ilustrator
 Senior Retušér a Grafik

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 Account manager
 Externí fotograf/fotografka

nápověda

- Instagram

 DTP grafik / grafička Brno
 Úprava videí pro Youtube kanál

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

ANKETA

BAZAR - PRODÁVÁM

Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

U
 nikátní zlatička Stehlík
 HP DesignJet 5000 velkoplošní

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

tiskárna

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

 Výhodný prodej hi-endových

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

 Řezačka IDEAL 4700

scannerů

BAZAR - KUPUJI





OHLASY
Skvělé a aktuální články.
Karel/Jablonec n.N

ROLOVÝ LAMINÁTOR
Grafický tablet Wacom intuos pro L
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

IZIN mi vždy zpříjemní konec týdne.
Eliška/Praha

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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