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Epson uvádí své první
dvanáctibarevné fototiskárny
Velkoformátové tiskárny SureColor SC-P7500 a SC-P9500 nabízejí vynikající kvalitu a všestrannost pro nejrůznější použití.
Společnost Epson uvádí na trh své první dvanáctibarevné velkoformátové tiskárny. Tiskárny nabízejí dosud nejširší barevný
prostor, který z 99 pokrývá vzorník barev Pantone. Tiskárny SureColor SC-P7500 (24“) a SC-P9500 (44“) jsou ideální pro
umělce a fotografy, protože nabízejí spolehlivou reprodukci potřebnou pro profesionální nátisk a vysokou rychlost u
velkoobjemové produkce.
Obě velkoformátové tiskárny doplňuje nově vyvinutá sada inkoustů Epson UltraChrome Pro12 s technologií K3. Sada
umožňuje dosáhnout barevně velice věrných výtisků, protože s ní lze tisknout současně oběma černými inkousty a
obsahuje i oranžovou, zelenou a fialovou barvu.Tyto dva modely řady P byly vyvinuty pro nejrůznější použití: Pro potřeby
profesionálních fotografů a výtvarníků, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu tisku, aby byla jejich díla atraktivnější pro náročné
zákazníky.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 467 odběratelům

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.
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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.
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Sony - nový model Alpha 9 II
nový model Alpha 9 II přináší zdokonalenou konektivitu a usnadňuje pracovní procesy profesionálním sportovním
fotografům a fotoreportérům.
Společnost Sony dnes představila novou Alphu 9 II (model ILCE-9M2). Nejnovější model z uznávané řady fullframových
fotoaparátů Sony αTM(AlphaTM) s výměnnými objektivy byl vytvořen tak, aby pokryl veškeré potřeby profesionálů
pracujících v oblasti sportovní fotografie nebo fotožurnalistiky.
Nová Alpha 9 II staví na působivém odkazu původního modelu Alpha 9, podědila po něm převratnou rychlost včetně
kontinuálního snímání bez blackoutu až 20 snímků za sekundu s automatickým ostřením a automatickým sledováním
expozice (Auto Exposure tracking) s přepočítáváním AF/AE 60krát za sekundu. Disponuje ale ještě mnoha z dalších nových
funkcí, které byly přidány na základě požadavků samotných profesionálů. Inovace zahrnují zásadně zdokonalenou
konektivitu a přenos dat, kontinuální snímání rychlostí až 10 sn. / s při využití mechanické závěrky, posílený výkon AF díky
nově optimalizovaným algoritmům a přepracovanou konstrukci, která zvyšuje odolnost, usnadňuje ovládání, a mnoho
dalšího.
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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

Výstava: Obrazy konců dějin
Výstava České vizuální kultury 1985-1995 v Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. 10. 2019 – 29. 1. 2020.
Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, výtvarné umění, video,
karikatura, televize) a soustředí se na vzájemně související politické i mediální změny v české společnosti, přičemž období této „antidekády“ chápe jako
koherentní období od počátku perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu.
Výstava Obrazy konců dějin popisuje skrze příběhy a medailony vybraných aktérů a fenoménů na půdorysu základní sociálně-politické chronologie
proměny obrazového kánonu od poslední fáze komunismu, pokoušejícího se o vlastní modernizaci, přes nekontrolovaný a extatický revoluční kvas až
po postupnou komercionalizaci nové mediální scény a formování nového politického systému samostatné České republiky. Všímá si však i opozičních,
avantgardních a antisystémových tendencí celé epochy.
Výstava zahrnuje vybrané fotografy a image-makery daného období, ale také tehdejší zpravodajství, reklamu a veřejnou vizuální tvorbu, které ukazují
vizuální jazyk doby a jeho tehdejší aktuálnost, novost a svůdnost. Můžeme mluvit o vizualitě pre-kapitalismu a posléze i post-komunismu, propojující
lákavost nových obrazů s novými pořádky, které přitom dodnes tvoří základ naší vizuální paměti i politického vědomí.
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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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