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Společnost Epson představuje 
svou první sublimační tiskárnu 
formátu A4

Startuje nový ročník soutěže 
Nikon Photo Contest
2020–2021

Canon rozšiřuje řadu 
tiskáren PIXMA G MegaTank



Jedná se o vysoce výkonný model 

s uživatelsky přívětivým ovládáním 

FUJIFILM Corporation oznamuje 

uvedení fotoaparátu FUJIFILM X-S10 

(X-S10) na trh. X-S10 je nejnovějším 

přírůstkem do řady CSC digitálních 

fotoaparátů X Series, které vytvářejí 

výjimečně kvalitní obraz. X-S10 bude 

dostupný v polovině listopadu.

 

Fotoaparát je vybaven špičkovými 

funkcemi, včetně 26,1MP snímače 

X-TransTM CMOS 4, vysokorychlostního 

obrazového procesoru X-Processor 4 

a vestavěné stabilizace obrazu (IBIS). 

X-S10 je maximálně funkční fotoaparát 

s kompaktním tělem.

 

Fujifilm X-S10 je vhodný pro každého, 

kdo potřebuje lehkou techniku 

poskytující profesionální funkce pro 

záznam fotografií i videa. Má co 

nabídnout úplně každému: oblíbený 

režim AUTO / SP (Scene Position) 

automaticky upravuje nastavení 

fotoaparátu tak, aby vznikaly 

nádherné snímky i bez nutnosti 

drobných úprav nastavení. Pokročilá 

funkce videozáznamu nabízí jak ostré 

10 bit video ve 4K / 30P 4: 2: 2 kvalitě 

nebo vysokorychlostní Full-HD video 

při 240 fps. Profesionální i amatérští 

fotografové, filmaři i vlogeři si jistě 

zamilují výklopný LCD displej, jímž lze 

otáčet v rozsahu 180 stupňů.

Fujifilm představuje
novinku X-S10

Fujifilm právě představil další letošní novinku bezzrcadlovku Fujifilm X-S10. Lehký a 
kompaktní fotoaparát disponuje 6,0 EV vestavěnou obrazovou stabilizaci.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 58 027  odběratelům

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/fujifilm-predstavuje-novinku-x-s10-178154cz


Tato sublimační tiskárna vyžaduje 

stejný instalační prostor jako stolní 

tiskárna formátu A4 a představuje tak 

ideální řešení pro tisk na propagační 

a individuálně přizpůsobené výrobky, 

jako jsou hrnky, klíčenky, pouzdra 

na mobil a jiné malé produkty, je-

li prostor na vašem stole prioritou. 

Splňuje také potřeby výrobců textilu, 

kteří chtějí vyrábět na míru takové 

výrobky, jako jsou čepice, zástěry, 

visačky a malé polštáře.

 

Tiskárna SC-F100 nabízí malým 

podnikům rychlou produkci výrobků 

a nízké celkové náklady na vlastnictví. 

Její nastavení, provozování a údržba 

navíc nevyžadují žádné odborné 

znalosti. Inkoustové nádržky lze 

doplňovat i během tisku, takže 

nedochází ke zpoždění výroby a 

lahvičky s inkoustem o objemu 140 ml 

představují dostupnější alternativu k 

inkoustu v kazetách.

Společnost Epson představuje svou
první sublimační tiskárnu formátu A4
Společnost Epson oznámila, že na trh uvádí novou tiskárnu SureColor SC-F100 vhodnou 
pro malé podniky a start-upy, které si přejí rozšířit svou nabídku v oblasti propagačních 
výrobků.

více na

https://www.printing.cz/clanky/spolecnost-epson-predstavuje-svou-prvni-sublimacni-tiskarnu-formatu-a4-178150cz


Letos otevírá témata pro ročník 2020–

2021 s vizí vytvořit komunitu fotografů, 

kteří budou sdílet příběhy skrze 

fotografii, jako by šlo o globální jazyk, 

jemuž rozumí lidé ze všech koutů světa.

 

 

Ústředními tématy budou spojení a 

vášeň

Nikon Photo Contest 2020–21 bude 

obsahovat soutěže fotografií a krátkých 

filmů, přičemž obě budou probíhat v 

kategoriích Open a Next Generation.

 

Tématem kategorie Open je „Connect“, 

tedy spojení. Účastníci mohou ztvárnit, 

jak vnímají svět, a prozkoumat význam 

komunikace a vazby, které spojují lidi se 

světem. Prostřednictvím snímků ukážou 

svůj jedinečný pohled na všechna 

„spojení“, jež nás obklopují.

 

Kategorie Next Generation, otevřená 

fotografům starším 25 let, se zaměřuje 

na téma „Passion“, tedy vášeň. Samotný 

význam tohoto slova evokuje akci, 

vzbuzuje empatii a má moc tvořit 

budoucnost. Někdy hýbe světem. 

Účastníci mají za úkol vyjádřit skrze 

snímky, jak z jejich pohledu vypadá čistá 

a oddaná vášeň.

 

V čele letošní poroty usedne opět 

Neville Brody Britský grafický designér a 

umělecký ředitel Neville Brody je vlivnou 

osobností s kariérou trvající více než tři 

desetiletí. Pracoval na řadě projektů 

od obalů alb až po firemní značky pro 

některé z nejznámějších světových 

společností. Zůstává inspirací pro mnoho 

umělců, včetně mladých fotografů nové 

generace.

Startuje nový ročník soutěže Nikon 
Photo Contest 2020–2021

Nikon Photo Contest je celosvětová soutěž s dlouhou tradicí, tento rok se přehoupla už do svého 
druhého půlstoletí.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/startuje-novy-rocnik-souteze-nikon-photo-contest-2020-2021-178153cz


Všechny nové modely se vyznačují 

především jednodušším ovládáním 

s výměnnou odpadní nádobkou, 

které zkracuje prostoje, vylepšenými 

zásobníky na inkoust, které maximálně 

usnadňují doplňování nádržek, a 

dvouřádkovým LCD displejem pro rychlý 

přístup k nastavení. Ekonomický režim 

nabízí vyvážený poměr mezi náklady a 

efektivitou tisku. Umožňuje bez potíží 

a hospodárně vytisknout tisíce stránek, 

kdykoli je potřeba.

Do produktové řady přibylo pět 

spolehlivých a odolných tiskáren s 

doplňováním inkoustu, které nabízejí 

funkce, jako je připojení do cloudu, Wi-

Fi nebo vysokorychlostní tisk, a které 

vyhoví všem požadavkům a rozpočtovým 

možnostem:

PIXMA G3460 – Vysokorychlostní 

multifunkční zařízení (tisk, skenování, 

kopírování) s Wi-Fi připojením

PIXMA G3420 – Vysoce kvalitní 

multifunkční tiskárna s podporou Wi-Fi

PIXMA G2460 – Vysokorychlostní 

multifunkční zařízení

PIXMA G2420 – Multifunkční zařízení 

s vysokou výtěžností, které dokáže 

tisknou, skenovat a kopírovat

PIXMA G1420 – Snadno použitelná 

jednoúčelová tiskárna

Canon rozšiřuje řadu tiskáren 
PIXMA G MegaTank

Společnost Canon oznámila rozšíření oblíbené řady tiskáren PIXMA G MegaTank o pět modelů 
základní kategorie s možností doplňování inkoustu, určených pro malé firmy, domácí kanceláře 
a studenty.

více na

https://www.printing.cz/clanky/novinky-v-polygrafii/canon-rozsiruje-radu-tiskaren-pixma-g-megatank-178152cz


Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha 
Štreita - Ze tmy ke světlu

VÝSTAVA

Jedinečná příležitost dozvědět se přímo od autora, příběhy jeho fotografií. Část výtěžku 
ze vstupného bude věnován na osoby s postižením. Všechny fotografie jsou uveřejněny v 
knižním katalogu, který je doplněn texty o službě vězeňských kaplanů napsanými některými 
kaplany a vězni.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vernisaz-vystavy-fotografii-jindricha-streita-ze-tmy-ke-svetlu-178155cz
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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).

Super čtení o foto technice.

Milada/ Praha

Zajímavé výstavy.

Adam/Praha

Skvělé softwarové novinky do této doby.

Karolína/Kolín

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



