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Sony RX100 VII Nejlepší parťák pro
profesionální vlogery

Nový flexibilní inkoust Canon UVgel 46

Fotokniha SAAL - DIGITAL – odpověď na poptávku
po kvalitní prezentaci vašich fotografií

6 konektorů v jednom lehkém zařízení

Interaktivní projektory Epson

Sony RX100 VII - Nejlepší parťák pro
profesionální vlogery
Milujete natáčení vlogů z vašich cest? S kompaktním fotoaparátem RX100 VII můžete vytvářet
fotografie a videa, které dokážou splnit i nároky profesionálních fotografů a vlogerů. Získejte všechny profi funkci
fotoaparátů v kapesní velikosti a dostaňte vaši tvorbu na vyšší úroveň.
Kompaktního tělo fotoaparát RX100 VII je nabité vším, co k pořizování úžasných snímků potřebujete. Tajemstvím
nádherných portrétů i vlogů je vyspělá funkce automatického ostření na oči. Zvolit si můžete dokonce, zda chcete zaostřit
na levé nebo pravé oko objektu, a to v reálném čase. Automatické detekce očí funguje i pro fotografování zvířat, proto
jsou snímky domácích mazlíčků snazší než kdy dříve. Už nikdy více rozmazaná videa!

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 506 odběratelům

Interaktivní projektory Epson
První interaktivní laserové řešení 3LCD s ultrakrátkou projekční vzdáleností a technologií Edge Blending.
Na největším technologickém veletrhu GITEX 2019, který se každoročně koná na Blízkém východě, (Dubajské světové
obchodní centrum, 6.- 10. října 2019) společnost Epson představila nové interaktivní projektory určené do zasedacích
místností a školního prostředí s velmi vysokým světelným výkonem 5000 lumenů. Tyto inovativní modely disponují možností
variabilního přizpůsobení velikosti projekční plochy od 65 do 120 palců, na základě toho, v jakém prostředí jsou používány.
Díky této vlastnosti se projektory přizpůsobí vašim požadavkům a zajistí optimální velikost zobrazení od malých po velké
zasedací místnosti nebo školní učebny.

Model EB-1485Fi poskytuje možnost využít multidotykovou projekční plochu o úhlopříčce až 100“ (při poměru stran 16:9),
novinkou je však multidotyková projekční plocha s úhlopříčku 120“ (3m se širokoúhlým zobrazením s poměrem stran
16:6). Díky nové funkci Edge Blending*1, která kombinuje dva interaktivní projektory pomocí funkce Epson DuoLink je
možné dosáhnout plochy až 155“ a to včetně bodové korekce, volitelného přesahu a barevné kalibrace projektorů. Nový
systém Epson Edge Blending nevyžaduje žádné další kabely, vystačíte si pouze se standartním HDMI rozhraním. Tato řada
projektorů je ideálním řešením i pro náročné uživatele, kteří od projektoru čekají více než je běžným standardem. Díky
kompletně přepracovanému uživatelskému prostředí jsou k dispozici nové funkce, nové možnosti anotací a pokročilé
možnosti automatické kalibrace projektoru, a to včetně automatického nastavení dotyku pero/prst. Projektor disponuje v
základu širokou řadou možností připojení, včetně HDBaseT, nově včetně přenosu interaktivity a dualní WiFi (2,4+5GHz) s
certifikací Miracast. Tento projektor je tedy ideálním řešením pro jakékoli moderní pracovní prostředí.
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Nový flexibilní inkoust Canon UVgel 46
Inkoust byl uveden na trh už v květnu 2019 společně s novým modelem rolové tiskárny Colorado 1650, získal certifikát
UL GREENGUARD Gold. Splnil tak nejpřísnější kritéria
certifikace nezávislé společnosti UL Environment, která je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti bezpečnosti a certifikace.
Získané osvědčení zaručuje, že tisky vytvořené na tiskárně Colorado 1650 splňují i ty nejvyšší světové standardy pro nízké
emise těkavých organických sloučenin (VOC). Dokládá to, že veškeré aplikace vytištěné inkoustem Canon UVgel 460 jsou
naprosto bezpečné i pro použití v interiérech, a to včetně institucí, jako jsou školy a školky nebo zdravotnická zařízení,
kde tráví delší čas také děti nebo oslabené dospělé osoby.
Unikátní vlastností flexibilního inkoustu Canon UVgel 460 je roztažnost, která dosahuje až 185 % a díky které je ideální
i pro samolepicí vinylové fólie a polyesterové textilie. Jedná se o rozhodující schopnost také tehdy, kdy je třeba během
instalace potištěný materiál skládat, ovíjet či ohýbat. Své využití tak najde zejména při tisku určeném do interiéru:
zarámovaná plátna, soft signage dekorace, grafika osvětlovaná zepředu nebo prosvětlovaná zezadu, dekorativní aplikace
pro povrchy, jako jsou například flexibilní tapety, a aplikace pro použití v exteriéru včetně polepů pro vozidla.
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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.
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6 konektorů v jednom lehkém zařízení
TRANSCEND představila multifunkční zařízení HUB5C, vybaven 6 různými porty: dva konektory USB typu C (v tom jeden
s funkcí rychlého nabíjení Power Delivery), dva konektory USB typu A, a čtečkami karet SD a microSD.

Více portů, více možností
Praktický doplněk, který podporuje efektivní práci a současně usnadňuje použití mnoha nosičů dat a počítačových
periferií. Hub lze připojit k počítačům vybavených portem USB-C, laptopům, smartfonů nebo zařízení firmy Apple z
portem Thunderbolt 3. Použitý v jednom z portů interface USB-C 3.1 Gen 2 s propustností do 10 Gb/s, umožňuje využívat
potenciál takových médií jako jsou externí SSD disky. Například externí disk Transcend ESD350C vybavený tímto rozhraním
a připojený k HUB5C, dosáhl rychlosti přibližně 1000 MB/s. Druhý port USB-C je kompatibilní se standardem USB Power
Delivery, díky čemuž poskytuje 60 W pro nabíjení mobilních zařízení.
Nový Hub disponuje dvěma vstupy USB typu A s rozhraním USB 3.1 Gen 1, které slouží k připojení dalšího příslušenství,
jako jsou např. klávesnice, myš, sluchátek, reproduktorů nebo přenosné paměti. HUB5C zastupuje také čtečku paměťových
karet. Je vybaven vstupy pro SD a microSD karty, které budou dobře fungovat např. při kopírování souborů a filmů
vytvořených pomocí digitálního fotoaparátu.
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VÝSTAVY

Šimon Caban & Co.: Fotografické hry
Výstava se vrací takřka čtyři desetiletí zpět, do 80. let minulého století, kdy architektuře, výtvarném umění, hudbě, tanci, designu i oděvní tvorbě docházelo v duchu postmoderny k prolínání žánrů.
Jedním z tehdejších protagonistů byl Šimon Caban, kterého ale bylo nutno vnímat jako součást velice pestré umělecké komunity.
Narodil se roku 1963 v Praze, pak v roce 1981 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde byl jeho profesorem scénograf Josef Svoboda. V té
době založil s bratrem Michalem Baletní jednotku Křeč, s níž v dalších letech připravili řadu představení, v nichž se uplatnila syntéza dramatické, taneční,
vizuální i technologické složky. Tančili v Praze i při natáčení filmu Miloše Formana Amadeus, později realizovali i své vlastní filmové a televizní projekty
(filmy Pražská pětka, Don Gio ad.).
Třetím kmenovým spoluautorem byla textilní výtvarnice Simona Rybáková, která se stala i životní partnerkou Šimona Cabana.
Od počátku 90. let dodnes společně připravují nejrůznější kulturní a společenské akce, ale pracují zejména pro divadla a muzikálové scény (viz www.cabani.cz). Asi nejznámější je ale jejich mnohaletá práce pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
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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?

 Unikátní 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
Díky IZINu mám skvělý přehled o novinkách ve fotografii a výstavách.
Ivana/Most

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

Děkuji za IZIN, vždy se těším na další číslo.
Jirka/Olomouc

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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