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Canon MegaTank
Nová tiskárna Canon vybavená automatickým podavačem předloh a doplňovacími nádržkami na
inkoust výrazně zvyšují produktivitu, nabízí vysokou výtěžnost inkoustu a nízkonákladový tisk
ve vysoké kvalitě.
Společnost Canon dnes informovala
o
rozšíření
své
řady
tiskáren
MegaTank
o
model
vybavený
automatickým podavačem předloh
a doplňovacími zásobníky inkousty,
monochromatickou Canon PIXMA
G4040 3-v-11. Nová tiskárna nabízí
vysoce
kvalitní
tisk
s
vysokou
výtěžností a nízkými náklady - ideální
řešení ke zvýšení hospodárnosti
provozu v malých firmách a domácích
kancelářích.
Canon PIXMA G4040 je vybavená
automatickým podavačem předloh
zcela nové konstrukce na 35 listů,
který urychluje skenování a kopírování
vícestránkových dokumentů, a dvěma
zásobníky papíru o celkové kapacitě
až 350 listů běžného kancelářského
papíru. Díky tomu zvyšuje produktivitu
až 3,5x oproti předchozí generaci

tiskáren řady MegaTank, které byly
vybavené pouze jedním zadním
podavačem, a je ideální volbou pro
uživatele, kteří potřebují rychle
a úsporně tisknout velké objemy
černobílých dokumentů.
Tiskárna
disponuje
doplňovacími
nádržkami na inkoust, které umožňují
vytisknout až 18 000 stran2 se 3 černými
náplněmi v balení. To nejen snižuje
náklady na vytištění jedné strany,
ale také zbavuje nutnosti neustále
dokupovat a měnit inkoustové kazety
a zkracuje dobu pracovních prostojů
na minimum.

Tiskárna Canon PIXMA G4040 s
uhlazeným
designem
zabírá
na
pracovním stole minimum místa a
výklopný ovládací panel na čelní
straně je snadno čitelný z libovolného
úhlu.
K
hospodárnosti
provozu
přispívá oboustranný tisk a funkce
automatického vypínání. Tiskárna
je vhodná pro použití v domácích
kancelářích nebo malých firmách, které
hledají zařízení s nízkými náklady pro
vysoký objem tisku v nejvyšší kvalitě.

Tisk usnadňuje připojení přes Wi-Fi
a Ethernet. Canon PIXMA G4040 je
kompatibilní s operačním systémem
Windows a s aplikací Canon PRINT (pro
systémy iOS a Android).
více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 882 odběratelům

Epson - nová tiskárna
pro přímý potisk textilu
Společnost Epson představila tiskárnu pro přímý potisk textilu, která zvládne náročné tiskové
úlohy při velkoobjemové výrobě. Tiskárna SureColor SC-F3000 nabízí vyšší spolehlivost,
velmi kvalitní výstup a flexibilitu tisku pro výrobu oděvů.

Společnost Epson oznámila uvedení
tiskárny pro přímý potisk textilu (DTG),
která nabízí nízké celkové náklady
na vlastnictví. Tiskárna je určena pro
střední a velké firmy vyrábějící oděvy
a pro dodavatele triček.
Firmy, které vyžadují vysokou přesnost,
rychlou realizaci zakázek a schopnost
vyrábět složité návrhy zákazníků při

použití různých druhů textilu, ocení
bezchybnou spolehlivost, produkční
efektivitu a rychlost tiskárny SureColor
SC-F3000.
Společnost Epson poprvé ve své
řadě
DTG
tiskáren
představila
velkoobjemové řešení inkoustového
tisku s kompaktními 1,5litrovými
zásobníky inkoustu, které pomáhají

snižovat celkové náklady na vlastnictví
a prostoje.
Intuitivní a vysoce odolné provedení
doplnila společnost Epson o prvky,
díky kterým bude i nezkušený uživatel
pracovat efektivněji při dlouhodobém
zachování kvality a přesnosti tisku:
více na

Vítěz Sony World Photography
Awards 2020
Světová fotografická organizace (World Photography Organisation) a společnost Sony
Česká republika s potěšením představují nového nositele české národní ceny Sony World
Photography Awards 2020.
Jan Šimon byl porotou zvolen na
základě anonymního výběru díky své
fotografii Wondering monkey, s níž se
účastnil otevřené soutěže v kategorii
‚svět
přírody‘.
Mladoboleslavský
fotograf Jan Šimon zachytil vítězný
snímek během své cesty po Indonésii.
Jak sám podotkl, při pohledu na zvíře,
které se stalo tématem jeho vítězné
fotografie, byl naprosto udiven tím,
jak podobní si s opicemi jsme.

Na konto svého vítězství v soutěži o
národní ceny Jan Šimon sdělil, co pro
něj toto prveství znamená: „Motivaci,
kterou výhra Sony National Awards
2020 přináší, je obrovská a nemohu
se dočkat dalších úžasných míst,
na která mě moje vášeň pro focení
zavede. Fotografování je záležitost,
která spojuje techniku, umění a
dobrodružství, na které se vydáváme
pokaždé, když bereme fotoaparát

do ruky. Jak jednou řekl jeden z
mých oblíbených umělců: „Každé
dítě je umělcem. Problém je v tom,
zůstat umělcem, jakmile vyrosteme.“
Takže přeji všem, aby zůstali dítětem
navždy.“

více na

BLI ohodnotila dalších pět
zařízení Kyocera
Kyocera Document Solutions, přední dodavatel tiskáren a kancelářských řešení, získal
od společnosti Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) ocenění “Reliable” a “Highly
Recommended” pro pět multifunkčních tiskových zařízení. Stálé zaměření na vysokou
kvalitu produktů se firmě Kyocera vyplácí.
Ocenění získalo pět multifunkcí řady
TASKalfa (2553ci, 3253ci, 4053ci,
6003i, 6053ci), které byly testovány
v
americké
zkušební
laboratoři
Buyers Lab. Testování Buyers Lab je
navrženo tak, aby simulovalo použití
zařízení v reálném životě během
osmihodinového
pracovního
dne.
Zahrnuje kombinaci tisku různých
dokumentů,
jednostranných
a
oboustranných tisků i kombinaci
krátkých, středních a dlouhých cyklů
s režimem zapínání a vypínání po celý
pracovní den.
Produkty prošly testy bez problémů a
dosáhly výsledného hodnocení „vysoce
spolehlivé“ a „vysoce doporučené“.
Všech pět multifunkčních tiskáren

dosáhlo 10 bodů z 10 možných
ve spolehlivosti a 9 bodů z 10 z
hlediska
bezpečnosti.
Výsledky
prokazují spolehlivost produktů v
mnoha aspektech, dosahují vysoce
kvalitních
výsledků
při
zajištění
optimální bezpečnosti a potvrzují,
že na produkty celé této řady se dá
dlouhodobě spolehnout.
Zařízení
vynikala
v
několika
oblastech, jako je rychlost skenování
a kopírování, nadprůměrná maximální
kapacita papíru a spolehlivý, vysoce
kvalitní výstup. Navíc se tato zařízení
vyznačovala snadnou použitelností
uživatelského
rozhraní
platformy
Kyocera HyPAS, která umožňuje
uživatelům využít speciální HyPAS

aplikace a možnost tisknout odkudkoli
díky podpoře mobilního tisku pro
zařízení Android i Apple.
„Jsme potěšeni, že jsme dostali toto
uznání od společnosti Keypoint
Intelligence - Buyers Lab. Jádrem
naší
řady
TASKalfa
je
právě
spolehlivost, díky které mohou naši
zákazníci využívat její maximální
provozuschopnost a stálou kvalitu.
Toto uznání je odměnou za náš závazek
k neustálým inovacím, abychom našim
zákazníkům poskytovali ty nejlepší
produkty a služby“, řekl Michimasa
Kobayashi, Senior Product Marketing
Manager
společnosti
Kyocera
Document Solutions Europe.
více na

Tamron CASHBACK SONY FE
Zakoupíte-li si v době od 23.3. 2020 do 11.5. 2020 vybraný objektiv TAMRON, můžete po
zaregistrování získat zpět až 2500Kč
Akce platí jen pro vybrané modely
objektivů TAMRON, zakoupené jen u
Autorizovaných prodejců Tamron pro
ČR a SR v čase od 23.3. 2020 do 11.5.
2020. Podmínkou je zaregistrováni
objektivu do 17.5. 2020 a vyplnění
všech potřebných údajů formuláře

www.tamron.cz/cashbacksonyfe
.
Částka „Cash back“ pro daný model
objektivu bude na účet připsána do
10.7..2020. V případě vrácení objektivu
prodejci v zákonem stanovené lhůtě
právo na výplatu částky „Cash back“
zaniká. Částky akce „Cash back“ se

liší v závislosti na vybraných modelech
objektivů. Registraci k 5-leté záruce se
objektiv automaticky neregistruje k
akci „Cash back“.

více na

VÝSTAVA

Jiří Franta & David Böhm
- Vykladači Světa
Villa Pellé dává prostor výkladu světa pohledem Jiřího Franty a Davida Böhma.
Výstava s názvem Vykladači světa v Galerii Villa Pellé představí od 5. března do
10. května 2020 neotřelou tekutě proměnlivou instalaci děl dvou mimořádných tvůrců
střední generace Jiřího Franty a Davida Böhma. Autoři do expozice přizvali dalších
18 výrazných tváří uměleckého provozu, jejichž díly kontaminují expozici, kterou tak divák
prakticky nikdy neuvidí ve stejném stavu. Výstava nabízí znepokojivý až sarkastický pohled
na současnou dobu, pro niž je charakteristická, vedle relativizace hodnotových systémů,
také roztěkanost a nesoustředěnost či zahlcení silnými, leč krátkodobými emočními vzněty.
Umělci jsou zároveň pozorovateli a komentátory, ale také těmi, kteří těmito symptomy
sami trpí.
více na

SOUTĚŽ

INZERCE

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat?
a)
b)
c)
d)

22x30cm
30x21cm
40x30cm
45x60cm

HLEDÁM PRÁCI
 DTP operátorka – dlouhodobá praxe
 Externí graﬁk
 hledam praci DTP/graﬁk
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda

 Externí - Graﬁk/Webdesignér
 Hledáme operátora CTP
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

 Operátor - předtisková příprava /
digitální tisk

ANKETA
Otázka: Jaké fotograﬁcké kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Laserová tiskárna Konica Minolta set

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

bizhub C353 GATE

c) Graﬁcké (úprava fotograﬁí graﬁckým programem)

 tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA
PRODEJ

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

 Saturn 1526
 MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space
Gray Touchbar CZ

OHLASY

BAZAR - KUPUJI

Těším se na další skvělé články i v Novém roce.
Olga/Hradec Králové






Díky iZINu je můj konec týdne vždy o něco příjemnější.
Jiřina/ Klatovy

Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000
LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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