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Projektor od společnosti Epson
vyhrává cenu na iF Design
Award 2017
3LCD laserový projektor s vysokým jasem EB-L25000U
od společnosti Epson byl vyhlášen vítězem soutěže iF
Design Award 2017 pořádané hannoverskou společností iF
International Forum Design GmbH.
Soutěž iF Design Award vznikla v roce 1953 a je uznávána
po celém světě jako jedna z nejprestižnějších soutěží. Jejím
cílem je ocenit výjimečný inovativní design průmyslových
výrobků.
Výrobky jsou hodnoceny na základě širokého spektra
kritérií, včetně realizovatelnosti, řemeslného zpracování,
zohlednění standardů ochrany životního prostředí, stupně
propracovanosti a inovace, funkčnosti, použitelnosti,
bezpečnosti, estetičnosti a univerzálnosti designu. Letošní
vítěz byl vybrán mezi více než 5 500 přihlášenými výrobky z
59 zemí porotou složenou z 58 expertů z celého světa.

Výkonný projektor EB-L25000U se silným jasem je navržen
pro venkovní použití, výstavní haly, koncertní sály a další
použití v rozlehlých prostorách. Tento projektor je vybaven
novým systémem chlazení a je utěsněný. Optické zařízení
je odolné proti kouři a umožňuje použití projektoru v
náročných podmínkách. Nabízí právě ten typ výjimečné
použitelnosti a flexibility instalace, který požadují
profesionálové pro pódia. Projektor je navržen tak, aby
maximalizoval užitnost. Nabízí odvážný design, robustní
konstrukci, povrchy odolné proti poškrábání, ale také
jednoduché ovládání, které zajišťuje možnost promítání
ve 360°. Vestavěné držadlo pomáhá zajistit bezpečnost a
snadnost při přenášení a instalaci a zajišťuje flexibilitu.

Toto číslo bylo distribuováno 51 540 odběratelům

více na

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.
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl doporučený jako kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním začnou fotit, ale výsledek není
takový jaký by očekávali. Zkouší to znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu se mění v rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili peníze
za fotoaparát, který prostě dobrou fotku neumí.
Mohu vás ale ujistit, že umí!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, a už tehdy to dovedl. Přesto, že měl pro dnešní dobu směšné rozlišení 2,1 mil. pixelů.
–
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysvětlíme si důležité věci, které vám pomohou si porozumět s vaším fotoaparátem.
Správná kompozice fotografie
Ostření
Práce s hloubkou ostrosti
Základy kreativního fotografování
Co vám kurz přinese
Jak se rychle zorientovat v různých scénách
•
Seznámí vás s vaší technikou
Správné nastavení fotoaparátu v odlišných situacích
• Naučí vás jak nafotit osobitý snímek v praxi
Úprava fotografií z dovolené
• Správné použití kompozice
Práce fotografa s modelkou
• Vysvětlím vám typy světel a jejich specifika
• Ovládnutí práce se světlem: přirozeným, umělým, blesk
• Nastavení (ISO, čas, clona atd.)
• Jak reagovat na různé fotografické situace
• Nejčastější chyby a jejich řešení
• Tipy a triky pro každodenní fotografování
• Samostatné fotografování
• Diskuzi nad zhotovenými snímky
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Samsung Galaxy Tab S3
Samsung ohlásil začátek prodeje Galaxy Tab S3 na českém trhu. Novinka z portfolia tabletů, kterou Samsung představil na MWC v Barceloně,
bude mít své první majitele v dubnu. Těšit se mohou na vylepšené technologie i novou verzi stylusu S Pen.
Společnost Samsung začne v České republice prodávat svůj nejnovější tablet Galaxy Tab S3 v první polovině dubna za cenu 20 999 Kč (varianta
LTE). Budoucí majitelé se tak již nyní mohou těšit na 9,7“ Super AMOLED displej a další prémiové Galaxy technologie.
více na

Epson WorkForce Enterprise
Revoluční vysokorychlostní podniková multifunkční tiskárna formátu A3. Využijte ekologických výhod, které může nabídnout
jen technologie inkoustového tisku, a to i při rychlosti oboustranného tisku 100 stránek za minutu.
Nová generace superrychlých ekologicky efektivních podnikových inkoustových tiskáren je tu: WorkForce Enterprise. Tato
ultrarychlá barevná kancelářská tiskárna formátu A3 s rychlostí 100 obr./min určená pro celé oddělení má výhody, které může
nabídnout jen inkoustová technologie - poskytuje řešení s nízkou spotřebou energie a spotřebního materiálu za cenu laserové
tiskárny pro celé oddělení.
více na

SONY Xperia L1
Nový SONY Xperia L1 – stylový chytrý
telefon s působivým displejem a
plynulým výkonem
Charakteristický design Sony s velkým
5,5“ HD displejem a zaobleným
rámečkem, který perfektně padne do
ruky. Navržen tak, aby ve srovnání s
ostatními telefony své kategorie podával
plynulý výkon s efektivním zpracováním
dat a rozšiřitelnou pamětí. Uživatelské

rozhraní, které se učí a adaptuje, aby
zjednodušilo a zpříjemnilo každodenní
úkoly.
Společnost Sony Mobile Communications
(dále jen Sony Mobile) dnes představila
elegantní chytrý telefon Xperia L1 s
velkým 5,5“ HD displejem a plynulým
výkonem, to vše za dostupnou cenu.

„Model Xperia L1 je chytrý telefon,
který spojuje design a funkčnost,“
uvedl Tsutomu Sato, ředitel globálního
produktového
marketingu
Sony
Mobile Communications. „Kombinuje
propracovaný displej a plynulý výkon
v ikonickém designu Sony, s nímž se
můžete hrdě pochlubit.“
více na

— inzerce —
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Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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VÝSTAVY

Fotografie,
které mohou být
svědectvím
o každém z nás

Jaký je svět dětí se vzácným onemocněním a s jakým nepochopením se na ně často dívá okolí, ukazuje ojedinělá výstava černobílých fotografií Váš
pohled, náš svět, která se koná od 23. 3. 2017 do 14. 4. 2017 v Kině Pilotů a Bad Flash Baru v Praze. Vernisáž výstavy začíná v 18.00.
více na

Antonín Kanta Světlo nitra
Výstava dává možnost nahlédnout do několika poloh této tvůrčí činnosti, která se podobně jako ve fotografii intenzivně zabývá kompozicí a
hrou se světlem, k níž posléze přidává i barvu, její akcenty a působení navenek.
Antonín Kanta je veřejnosti více znám jako fotograf. Po absolutoriu Institutu výtvarné fotografie v Praze se až do poloviny 80. let 20. století
věnoval hlavně krajinářské a reportážní fotografii. Svým fotoaparátem také portrétoval řadu výtvarníků, se kterými se postupně spřátelil.
Právě přátelství s nimi a důkladné poznání jejich tvůrčího směřování jsou pro Antonína Kantu cenné podněty k vlastní osobité aktivní
umělecké tvorbě.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

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

HLEDÁM PRÁCI

Kdo je autorem fotografií z výstavy „ Světlo nitra“?
a) Jaroslav Hora
b) Antonín Kanta
c) Karel Kuklík

 GRAPHIC DESIGNER / WEB DESIGNER
 Grafik – Kreativec
 Grafik s volou kapacitou
 Nabízím služby jako fotograf-externě

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda
Výherce soutěže z minulého čísla: paní Irena Blažková

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu či spíše Váš názor
jaký fotoaparát pořídit pro začínající fotografa. Dceři je 16
let a momentálně se baví fotografováním a to nejčastěji
pomocí mobilního telefonu a cestovního kompaktu. Z
kategorií fotoaparátu bych preferoval digitální zrcadlovku
s možností plně manuálního nastavení v cenové relaci cca
10 – 20 tisíc Kč. Rád bych pořídil fotoaparát, se kterým si
může „očichat“ techniku fotografování a rozhodnout se
zda je to jen momentální záliba nebo trvalejší koníček,
ono to u teenagerů není vždy jasné. Z tohoto důvodu
nechci pořídit zbytečně drahý přístroj, který se nakonec
bude používat v auto režimu o dovolené. Zvažoval jsem
i koupi použitého přístroje, ale s ohledem na mizivé
zkušenosti se obávám koupě hezky vypadajícího střepu.
Předem Vám děkuji za Váš názor.

Vážený pane Suchý,

Nesmírně mě těší, že stále vydáváte, iZIN je
nejlepší.
Ondra/Praha
Byla jsem na foto kurzu od IDIFu a lepší
fotografické kurzy nikde jinde nenajdete. Už
se chystám na další
Iva/Ml. Boleslav
Konec týdne pro mě vždy znamená nový iZIN,
na který se pokaždé těším víc a víc.
Barbora/Plzeň

T
 iskař flexo/ofset
O
 bchodník z oboru
O
 nline Marketing Executive

BAZAR - PRODÁVÁM

z Vašeho dopisu je zřejmé, že se nad situací
zamýšlíte zcela vážně a směřujete k pečlivě
promyšlenému rozhodnutí.

M
 IMAKI JV3, HP 5000 + příslušenství
 Prodám Nikon D7000
 Prodám nový monitor ACER

Fotoaparát pro začínajícího fotografa je však
„pouze“ nástroj a proto naše doporučení zní:

BX320HKymjdpphz 32“ IPS 4K UHD

 Prodam Elgato Eye TV SAT - DVB-S2

Absolvovat „začátečnický“ kurz (pro první
přiblížení stačí i jednodenní), kde se Vaše dcera
dozví od profesionálů základní TECHNICKÉ
parametry ovládání fotoaparátu.

BAZAR - KUPUJI

Absolvovat kurz tam, kde si můžete zapůjčit
fototechniku a nákup odložit až po osahání si
některých těchto fotoaparátů a jejich příslušenství.
Poskytovatelů je mnoho, profesionálních již méně
😉  (něco o  tom  víme) a s  technikou  na  půjčení v 
širším měřítku už jen hrstka.
Při kurzu Vám lektor bude schopen poradit, a
protože (např. IDIF) není prodejcem, bude Vám
radit jak optimálně skloubit set (tělo objektiv) pro
začínající fotografku. Takový postup zpravidla
prohloubí zájem i znalosti a vede i k úspoře
peněz, když se poté nakupuje jen skutečně
potřebné vybavení. Rozdíly mohou být v rozdílu
5-10tis. Kč a to jistě stojí za to jít na věc „od lesa“..

A
 dobe CS5, CS 5.5 nebo CS6 pro WIN
 iPhone 5S nebo SE 64gb Space Grey
 Koupím řezačku Adast maxima
minimálně šíře 107 - 115cm

 Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

— inzerce —

OHLASY

G
 rafický design / DTP / Web

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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