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Nový Canon EOS M200
Úžasně jednoduchý, jednoduše úžasný: s novým fotoaparátem Canon EOS M200 pořídíte profesionální snímky bez
námahy.
Pořizování vysoce kvalitních fotografií a videa nikdy nebylo snazší. Nová bezzrcadlovka Canon EOS M200 v sobě spojuje
kvality zrcadlovky s pohodlím a jednoduchostí chytrého telefonu.
Společnost Canon Europe představila fotoaparát Canon EOS M200, vysoce očekávaného nástupce velmi oblíbeného EOS
M100. Oproti svému předchůdci je nový přístroj vybavený nejnovějším procesorem Canon DIGIC 8, zdokonaleným systémem
ostření a podporou videa v rozlišení 4K. Uživatelské rozhraní, pestrá paleta kreativních funkcí a možnost vertikálního
záznamu videa maximálně usnadňují přechod z chytrého telefonu na vyšší úroveň a sdílení excelentních fotografií a videí
se světem.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 459 odběratelům

Fotokniha SAAL - DIGITAL –
odpověď na poptávku po kvalitní
prezentaci vašich fotografií
Končící prázdniny a návraty z dovolených předznamenávají pravidelné období, kdy každý fotograf přemýšlí, jak aktuálně
„nalovené“ fotografie po zpracování prezentovat kamarádům, příbuzným, partnerům či spolupracovníkům. Variant je
řada a mnoho fotografů se spokojí s elektronickou verzí prezentace na sociálních sítích a podobně. Ovšem stále značná
část fotografů upřednostňuje tištěnou fotografii a zvažuje možnosti jejich uspořádání, popisu a zajímavé i poutavé
představení svých výtvarných či dokumentárních děl.
Pro takto zaměřenou část fotografické veřejnosti je, kromě tradičních metod, nachystána zajímavá a velmi reprezentační
příležitost, jak své fotografie zasadit do kvalitního a velmi důstojného „rámu“, jakým může být fotokniha. Během léta
jsme pro vás takovou možnost vyzkoušeli.

více na

Samyang - nové objektivy pro
profesionální filmaře
Nová řada Xeen CF (kompaktní & flexibilní) představuje světelnou filmovou optikou pro filmaře, kteří hledají filmový
look za dobrou cenu.První z nich mají ohniskovou vzdálenost 24, 50 a 85mm se světelností T1.5.
Novinkou této řady je vylepšená a zřetelně kompaktnější konstrukce, která zahrnuje uhlíková vlákna.
Použitím uhlíkových vláken se podařilo snížit hmotnost o 20% ve srovnání s předchozími řadami objektivů.
Objektivy Xeen CF jsou vyrobeny pro full frame formát a jsou k dispozici pro bajonety PL, Sony E a Canon EF. Objektivy
jsou navrženy pro 8K video a jsou vybaveny technologií X-Coating pro výbornou ostrost, kontrast, filmový vzhled a pro
příjemné a krásné rozostřené pozadí.
více na

Nové A3 tiskárny Canon
Canon vstupuje do nové kategorie A3 stolních kompaktních tiskáren modelem i-SENSYS LBP852Cx
Potřeby dnešních firem jsou stále rozmanitější a efektivita v konkurenčním boji často rozhoduje. V oblasti tiskových
služeb je stále větší důraz kladen na všestrannost a malou prostorovou náročnost zařízení při zachování profesionální
úrovně kvality. Aktuální odpovědí společnosti Canon na tento trend je nová barevná kancelářská A3 tiskárna i-SENSYS
LBP852Cx.Laserová barevná tiskárna i-SENSYS LBP852Cx je primárně určena pro práci s formátem A3, poradí si ale s
tiskovinami od letáků velikosti A6 až po bannery 1200 mm. Uplatnění tak může najít nejen v rámci maloobchodu, ale i u
kreativních týmů ve velkých firmách.
„Tiskárny řady i-SENSYS si v kancelářích už našly své místo především díky vysoké efektivitě a úsporným rozměrům. Jsou
to barevné laserové tiskárny, které jsou umístěné v kompaktních jednotkách a lze je snadno nastavit a obsluhovat. To vše
posouvá ještě o kus dál nový model i-SENSYS LBP852Cx,“ říká Petr Hnilička, produktový specialista Canon CZ.
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Nikon na EISA Awards 2019–2020
Nikon exceloval při udílení cen EISA Awards 2019–2020 a získal dvě ocenění za nejlepší produkt v kategorii
Fotoaparát Nikon Z 6 exceloval v kategorii nejlepší produkt hned dvakrát a získal ocenění „Camera of the Year“ (Fotoaparát
roku) a objektiv NIKKOR Z 24-70 mm f/2,8 S získal ocenění „Professional Standard Zoom Lens“ (Profesionální základní
objektiv se zoomem) při udílení cen EISA Awards 2019-2020. Tato vítězství systému mirrorless společnosti Nikon potvrzují,
že společnost je schopná pro fotografy vyvíjet špičkové inovace.
Jedná se o druhé ocenění pro Nikon Z 6 v letošním roce, když v dubnu obdržel cenu „Best Full Frame Camera Expert“
(Nejlepší plnoformátový fotoaparát pro pokročilé uživatele) na světových cenách TIPA World Award. Mezitím se sbírka
trofejí objektivů NIKKOR řady S rozrostla i díky triumfu objektivu NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S, který získal ocenění TIPA v
kategorii „Best Mirrorless Wide Angle Zoom Lens“ (Nejlepší širokoúhlý objektiv se zoomem pro mirrorless fotoaparáty).
Ocenění EISA představují nejnovější uznání pro sérii Nikon Z, jež se jí dostalo po získání ceny „Red Dot Award: Product
Design 2019“, a znovu potvrzují odhodlání společnosti Nikon být lídrem v oblasti fotografie prostřednictvím produktů s
výjimečnými optickými parametry.
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VÝSTAVY

PRAGUE PHOTO SHOW 2019
Baví vás fotografie? Chcete se inspirovat od těch nejlepších? Zajímají vás příběhy známých fotografů a jejich fotografií?

Prague Photo Show je nový festival fotografických příběhů, který vás bude bavit a inspirovat. Ve dvou sálech budou paralelně probíhat talkshow a
přednášky s mnoha zajímavými osobnostmi české fotografie. Prvního ročníku se zúčastní například Antonín Kratochvíl, Jan Saudek, Jan Šibík, Karel Cudlín
nebo Tomki Němec a mnoho dalších. Naši moderátoři zajistí, aby příběhy našich hostů měly spád, vtip a energii.
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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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