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NIKON uvádí novou NIKON uvádí novou 
generaci fotoaparátůgeneraci fotoaparátů

Z 7II a Z 6IIZ 7II a Z 6II

Kapesní fotoaparát Canon 
PowerShot ZOOM

Nový blesk Canon Speedlite 
EL-1

Epson uvádí na trh dvě nová 
udržitelná tisková zařízení



Konstrukce fotoaparátů Z 7II a Z 6II 

formátu FX je založena na bajonetu 

Nikon Z s extrémně velkým průměrem 

a neustále se rozšiřující řadě objektivů 

NIKKOR Z. Oba modely těží z dvou 

obvodů pro zpracování obrazu EXPEED 

6, rychlejších a větších vyrovnávacích 

pamětí podporujících rychlé sériové 

snímání a dvou slotů pro paměťové 

karty – umožňujících používat karty 

SD UHS-II a karty XQD nebo CFexpress. 

Fotoaparáty rovněž umožňují záznam 

videí ve formátu 4K/60p. Přístroje 

umožňují použití nového volitelného 

multifunkčního battery packu – MB-

N11 – který nabízí ovládací prvky pro 

fotografování na výšku, stejně jako 

nového bezdrátového dálkového 

ovládání WR-R11b.

 

Z 7II

Model Z 7II je další evolucí 

oceňovaného modelu Z 7, která nabízí 

lepší zaostření na objekt při zachování 

vysokého rozlišení a robustní 

spolehlivosti. Fotoaparát nabízí větší 

dynamický rozsah a kvalitu obrazu 

v rámci širokého rozmezí citlivostí 

ISO a jeho rychlost zpracování dat 

a kapacita vyrovnávací paměti mu 

umožňují fotografovat snímací 

frekvencí až 10 sn/s. V jedné sérii 

tak lze pořídit až 200 snímků JPEG v 

plném rozlišení nebo 77 12bitových 

nekomprimovaných snímků RAW.

NIKON uvádí novou generaci 
fotoaparátů Z 7II a Z 6II

Společnost Nikon oznámila uvedení fotoaparátů Nikon Z 7II a Nikon Z 6II – nových verzí 
svých vlajkových lodí řady fotoaparátů mirrorless, modelů Z 7 a Z 6.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 57 432  odběratelům

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/nikon-uvadi-novou-generaci-fotoaparatu-z-7ii-a-z-6ii-178133cz


Společnost Canon oznámila, že 

plánuje uvést na trh PowerShot 

ZOOM – lehký kapesní fotoaparát s 

rozlišením 12 milionů bodů, stabilizací 

obrazu a jednoduše ovladatelným 

krokovým zoomovým objektivem, 

navržený tak, aby uživatelům pomohl 

zachytit důležité momenty. Canon 

PowerShot ZOOM přichází s novým 

konceptem a způsobem použití. Jedná 

se o kompaktní fotoaparát konstrukce 

monokulárního dalekohledu, vybavený 

dvoukrokovým teleobjektivem, který 

je schopný natáčet video v rozlišení 

Full HD.

Svým rozsahem ohniskových 

vzdáleností 100 mm a 400 mm opticky 

a 800 mm digitálně je tento kompaktní 

fotoaparát ideální pro rodiny, které 

rády podnikají venkovní aktivity, nebo 

pozorovatele přírody, kteří chtějí 

detailně zachytit volně žijící zvířata na 

velkou vzdálenost.

 

Canon PowerShot ZOOM umožňuje 

uživatelům fotografovat a natáčet 

vzdálené objekty, jako by stáli přímo 

před nimi. Díky okamžitému přepínání 

ohniskových vzdáleností snadno z 

tribuny zachytíte, jak váš potomek 

skóruje při fotbale, nebo si ve třech 

krocích opticky a digitálně přiblížíte 

vzácného dravce kroužícího na obloze.

Kapesní fotoaparát Canon 
PowerShot ZOOM

Kapesní fotoaparát s extra dlouhým rozsahem ohniskových vzdáleností, který vás posadí 
do první řady při každé důležité životní události.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/kapesni-fotoaparat-canon-powershot-zoom-178134cz


Široký rozsah nastavení výkonu blesku 

v rozmezí od plného až po 1/8192 

dávají fotografům větší míru kontroly 

nad osvětlením a možnost je přesněji 

přizpůsobit svému záměru. Krátká doba 

nabíjení od 0,1 do 0,9 sekund a napájení 

nově navrženou vysokokapacitní baterií 

Canon LP-EL umožňuje pořizovat snímky 

s bleskem v rychlém sledu a po delší 

dobu.

 Ve spojení s nejnovějšími profesionálními 

digitálními zrcadlovkami a 

bezzrcadlovkami Canon – EOS-1D X 

Mark III, respektive EOS R5 – které jsou 

proslulé svou rychlostí a obrazovou 

kvalitou, umožňuje Speedlite EL-1 

fotoreportérům, sportovním fotografům, 

svatebním fotografům a fotografům 

divoké přírody zachytit neopakovatelné 

okamžiky. Speedlite EL-1 se jako první 

blesk řady Speedlite může pochlubit 

„červeným proužkem“, který Canon 

používá k označení profesionálních 

produktů řady L špičkové kvality.

Nový blesk Canon Speedlite EL-1
Společnost Canon oznámila, že na trh uvádí Speedlite EL-1, vysoce výkonný fotografický blesk řady 
Speedlite, který spolehlivě podává konzistentní výsledky i v náročných podmínkách díky robustní 
konstrukci izolované proti povětrnostním vlivům.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/novy-blesk-canon-speedlite-el-1-178135cz


EcoTank L6580 – umožňuje několika 

měsíční tisk bez nutnosti doplnění 

inkoustu s mimořádně nízkými náklady

 

Vzhledem k tomu, že stále více 

lidí pracuje z domova, rozhodla se 

společnost Epson uvést na trh dvě 

nové multifunkční tiskárny, které byly 

navrženy pro malé či domácí kanceláře 

– modely WorkForce Pro WF-4745 a 

EcoTank L6580. Oba modely využívají 

energeticky úspornou inkoustovou 

technologii Heat-Free od Epsonu a 

nabízejí uživatelům možnost výběru 

mezi tradiční tiskárnou s kartridžemi a 

systémem s velkokapacitními zásobníky 

inkoustu, jehož je společnost Epson 

průkopníkem.

 

„Provedli jsme průzkum u více než 4 

000 zaměstnanců v Evropě a na Blízkém 

východě, díky němuž víme, že u 70 % 

z nich jsou faktory jako trvanlivost, 

energetická účinnost a snížené plýtvání 

spotřebním materiálem považovány 

za ‚zásadní‘ u produktů, které při práci 

doma využívají,“ uvedl Office Manager 

společnosti Epson.

Data ve skutečnosti naznačují, že 

pokud bychom všechny domácí a malé 

kancelářské laserové tiskárny používané 

v Evropě vyměnili za inkoustové tiskárny 

Epson, mohli bychom snížit spotřebu 

energie až o 311 milionů kWh  nebo 

ušetřit více než 38,1 milionu EUR ročně, a 

tím snížit produkci CO2 každý rok o 117 

tisíc tun.

Epson uvádí na trh dvě nová 
udržitelná tisková zařízení

WorkForce Pro WF-4745 – nejdostupnější firemní multifunkční tiskárna od Epsonu – přináší 
rychlost a kvalitu firemního tisku s praktickými vysokokapacitními inkoustovými zásobníky a 
dvěma zásobníky papíru.

více na

https://www.printing.cz/clanky/epson-uvadi-na-trh-dve-nova-udrzitelna-tiskova-zarizeni-178136cz


Výstava autorských fotografií Jiřího 
Vlacha ke 30. výročí Sametové revoluce

VÝSTAVA

Výstava autorských fotografií Jiřího Vlacha ke 30. výročí Sametové revoluce.
 
Výstava autorských fotografií Jiřího Vlacha ke 30. výročí Sametové revoluce, jejíž vernisáž 
se uskuteční ve středu 13.11.2019 v 17:00 hodin ve Staroplzenecké galerii.
 
Poté bude od 18:00 hodin následovat v obřadní síni radnice beseda s pamětníkem Sametové 
revoluce, Leošem Motlem.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-autorskych-fotografii-jiriho-vlacha-ke-30-vyroci-sametove-revoluce-178137cz
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SOUTĚŽ INZERCE

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

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)      22x30cm
b)      30x21cm
c)      40x30cm
d)      45x60cm

HLEDÁM PRÁCI

  DTP operátorka – dlouhodobá praxe

  Externí grafik

  hledam praci DTP/grafik

  Grafik/DTP pracovník - příprava pro 
flexotisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Externí - Grafik/Webdesignér

  Hledáme operátora CTP

  Grafik/DTP pracovník - příprava pro 
flexotisk

  Operátor - předtisková příprava / 
digitální tisk

BAZAR - PRODÁVÁM

  Laserová tiskárna Konica Minolta set 
bizhub C353 GATE

  tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA 
PRODEJ

  Saturn 1526

  MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space 
Gray Touchbar CZ

BAZAR - KUPUJI

  Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000

  LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6

  OKI 7411WT

  Stohová řezačka DUMOR 450Z

Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

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

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem) 

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

Zásoba nových foto zařízení.

Agáta/ Brno

Skvělé články s foto příslušenstvím.

Jan/Praha

Sleduji se zájmem printing sekci.

Andrea/Plzeň

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



