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Společnost Rollei uvádí na trh novou řadu stabilizátorů pro 

akční kamery a mobilní telefony, Rollei Steady Butler Mobile a 

Rollei Steady Butler Action.

 

Nároky na kvalitu a stabilitu videa rostou a stabilizátory 

napomáhají docílit profesionálních výsledků, Rollei Steady 

Butler tak ocení každý uživatel, který hledá dostupné řešení.

 

Oba modely Rollei Steady Butler jsou vybavené 3osou 

stabilizací, která vyrovná nežádoucí otřesy a pohyby ruky 

při natáčení, což má za následek dokonale plynulé záběry a 

přechody scén. Gimbal je možné provozovat ve třech režimech, 

vyrovnání s pohybem do stran při stálém pohledu vpřed, 

vyrovnání s pohybem do stran se současným nakláněním 

nahoru a dolů a třetí režim nabízí vyrovnání s uzamčením 

všech os, kamera směrována stále stejným směrem nezávisle 

na pohybu gimbalu. Otočení i naklonění jde navíc ovládat 

pomocí joysticku na rukojeti.

Stabilizátory jsou vybavené Bluetooth pro komunikaci s 

mobilním telefonem vybaveným aplikací pro rozšířená 

nastavení. Aplikace také umožňuje ovládání gimbalu. Rollei 

Steady Butler Mobile dokáže spolu s aplikací v mobilu 

sledovat natáčený objekt nebo tvář. To zaručuje, že i když je 

Gimbal uchycený na stativu, bude sledovat uživatele stojícího 

před kamerou. Tuto funkci ocení například vlogeři, kteří se 

rádi při natáčení pohybují po scéně.

Mezi další funkce patří podpora panoramatických záběrů, 

nebo efektní dynamické timelapse záběry.

 

Gimbaly Rollei Steady Butler jsou vybavené 4000mAh 

akumulátorem a USB portem, který umožňuje tuto baterii 

využívat zároveň jako powerbanku. Baterie umožňuje provoz 

Gimbalu až po dobu 10h. Součástí obou balení je praktická 

brašna, USB kabel a cestovní mini stativ.
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Gimbaly Rollei Steady Butler
pro mobil a akční kamery

Toto číslo bylo distribuováno 51 840 odběratelům

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/gimbaly-rollei-steady-butler-pro-mobil-a-akcni-kamery-176253cz
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V pražských Letňanech se ve dnech 29.–31. května 2018 konal již 25. 

ročník veletrhu Reklama Polygraf, na kterém se představilo velké 

množství firem z oboru tisku i reklamy.

Na veletrhu ani tentokrát nechyběly produkty společnosti Epson, 

které byly k vidění na stáncích NANOTEC, AWC Morava, TEPEDE, 

QUENTIN a M&P. Návštěvníci zde mohli získat informace o trendech a 

novinkách ve využití tiskových zařízení a jejich příslušenství.

 

Společnost Epson se tento rok rozhodla pro změnu, a tak si tiskárny 

této značky mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet na několika 

partnerských stáncích.

Společnost Epson zaujala fototiskárnami 
na veletrhu Reklama Polygraf

Společnost Rollei uvedla na trh novinku z řady Rollei City Traveler. Novinkou je Rollei City Traveler Mono, karbonový 

monopod a selfie tyč v jednom.

 

Tato novinka je skvělým cestovním doplňkem pro každého nadšeného fotografa.

Kompletní řada produktů Rollei City Traveler je zaměřena ne cestování, veškeré produkty jsou velmi lehké a skladné. 

Rollei City Traveler Mono je na tom stejně, lehká karbonová konstrukce váží pouhých 220g a skládá se z 5 karbonových 

segmentů opatřených rychloupínacím systémem Twist Lock. Při maximálním vysunutí všech 5 segmentů má monopod 

výšku 165,5cm a minimální pak pouhých 44cm.

Rollei City Traveler Mono

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/rollei-city-traveler-mono-176171cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/spolecnost-epson-zaujala-fototiskarnami-na-veletrhu-reklama-polygraf-176170cz


Další pokračování Fotofestu v Malé Úpě se bude konat 15.-16. června 2018 (pátek až sobota). Fotofest je mezinárodní 

festival horské fotografie.

Hlavním lákadlem Fotofestu bude Jan Pohribný, fotograf, výtvarník a pedagog, specializující se na práci se světlem a 

barvami. 
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Společnost Samyang Optics přináší nový objektiv s automatickým 

zaostřováním pro vlastníky fotoaparátů Sony.

 

V pondělí 11.června 2018 oznámil Samyang uvedení objektivu 

Samyang AF 24mm F2.8 FE pro full framer fotoaparáty s bajonetem 

Sony E, který kvalitou a cenou konkuruje možnostem značky Sony. 

Tento lehký širokoúhlý objektiv zdědil proslulou kvalitu obrazu řady 

Samyang širokoúhlých objektivů a poskytuje tichý, rychlý a přesný 

systém AF.

Samyang uvádí nový objektiv AF 
24mm F2.8 Sony FE

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/samyang-uvadi-af-85mm-f1-4-ef-pro-full-frame-176234cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/fotofest-2018-176172cz


Další články z různých oblastí na portálech Grafi ka.cz  Fotografovani.cz  a .

— inzerce —

Přejeme Vám
krásné léto.

A na Izin se můžete opět těšit 

začátkem září.

Vaše redakce

FUJIFILM X-T100
Nový a stylový přírůstek do řady X digitálních fotoaparátů FUJIFILM. FUJIFILM Corporation (Prezident: Kenji Sukeno) představuje 

X-T100, nejnovější přírůstek do řady X CSC digitálních fotoaparátů FUJIFILM.

 

Se svým elegantním retro designem nabízí obrovské množství funkcí a funkčních prvků jako například elektronický hledáček s 

vysokým zvětšením, zadní LCD obrazovku vyklopitelnou do tří směrů a prodlouženou životnost baterie až na 430 snímků. 

 

X-T100 váží pouze 448 g a s tělem z eloxovaného hliníku tak dodává své retro vizáži luxusní nádech. Výkonný 24,2 megapixelový 

APS-C snímač je 14x větší než snímač uvnitř standartního chytrého telefonu. X-T100 také využívá nejnovější vestavěné Bluetooth® 

technologie, jež umožňuje rychlý přenos snímků mezi fotoaparátem a mobilním telefonem pro okamžité sdílení fotografi í s 

přáteli.   
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http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/fujifilm-x-t100-176121cz


Výstava Česká divadelní fotografi e se chýlí ke konci, o víkendu láká na bohatý doprovodný program pro děti, seniory i fotografy. Jen do 24. června je 
možné navštívit v Obecním domě unikátní výstavu Česká divadelní fotografi e 1859-2017, která nabízí příběh historie českého divadla od  poloviny 19. 
století až po současnost pohledem objektivu fotografi ckého aparátu.O víkendu 16. a 17. června návštěvu výstavy zpestří workshopy pro děti i seniory. 
Rodiče s dětmi si v sobotu po prohlídce výstavy mohou zajít do nedalekého Edukačního centra Galerie hlavního města Prahy, kde na ně budou čekat 
kostýmy a rekvizity a kde se mohou nechat zvěčnit jako divadelní hvězdy. V neděli slavíme Den otců a děti si z výstavy mohou odnést originální dárek 
vyrobený na principu starodávné camery obscury. Na nedělní workshop je nutná rezervace předem. Pro seniory je pak na nedělní večer připraven 
workshop s názvem Emoce a pohyb ve fotografi i. Profesionální i amatérští fotografové a fotografky mohou využít nabídky workshopu taneční 
fotografi e s Vojtěchem Brtnickým. Více informací a případné registrace na www.divadelnifotografi e.cz/doprovodny-program

Leica Gallery Prague připravuje na léto výstavu, která je prohřátá sluncem a 
plná barev - představíme práci amerického fotografa, jednoho z klasiků světové 
fotografi e, Alexe Webba.

Alex Webb (1952) začal pracovat jako profesionální fotožurnalista v roce 
1974 a již v roce 1979 se stal členem prestižní agentury Magnum Photos. Do 
poloviny sedmdesátých let Webb fotografoval černobíle. Zachycoval především 
maloměstský život na jihu Ameriky, pracoval také v Karibiku a Mexiku. Od 
roku 1978 fotografuje barevně, a výstava v Leica Gallery Prague je průřezem 
jeho třicetileté práce s barevnou fotografi í. Alex Webb osobně vybíral ze svých 
fotografi í, pořízených v Karibiku, Indii, Mexiku nebo Řecku - v zemích, kde 
fotografoval především život místních lidí.  

Výstava Česká divadelní fotografi e

Leica Gallery Prague - Alex 
Webb
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www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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SOUTĚŽ

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografi cký kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký fotograf připravuje na léto výstavu v Leica Gallery Prague?

a)      Luděk Vojtěchovský
b)      Alex Webb
c)      Robert
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HLEDÁM PRÁCI

  ID grafi k - externě

  DTP operátor

  DTP pracovník/grafi k praxe 12 let

  GRAFICKÉ PRÁCE JAN ŠUSTR

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme pečlivého a zkušeného 
grafi ka/čku

  Grafi k - Jsme fér

  Expedient-Logistik

  Operátor CTP – prepress a výroba 
tiskových forem

BAZAR - PRODÁVÁM

  Plotter MIMAKI C Goex

  MIMAKI JV3-160 SP

  MacBook Pro 15“ 2.4GHz

  Macbook Pro 15 retina mid 2015

BAZAR - KUPUJI

  Rip software

  Koupím Xerox Phaser 7760

  Koupím Koupím objektiv Pentax smc 
DA SDM 50-135/2,8 ED IF

  Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Otázka: Jaké fotografi cké kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

b Umělecké (portrét, akt, příroda...) 

c) Grafi cké (úprava fotografi í grafi ckým programem) 

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

Super čtění ke konci týdne.

Alex/Děčín

Díky za návrhy na výstavy.

Luděk/Praha

Děkuji za týdenník plný novinek.

Ondřej/Liberec

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Iveta Rýnská 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



