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Fujifilm představil novou digitální
středoformátovou bezzrcadlovku
Fanoušky produktů společnosti Fujifilm a fotografií obecně v těchto dnech zajímá dění na
virtuální konferenci X Summit.
V rámci jejího programu představila
společnost Fujifilm středoformátovou
bezzrcadlovku GFX 100S, která se
pyšní označením nejkompaktnější
přístroj svého druhu na světě.
Středoformátové digitální zrcadlovky
bývají přístroje vážící často více než
jeden kilogram. GFX 100S váží 0,86
Kilogramu, čímž se blíží spíše kategorii
plnoformátových zrcadlovek. Hlavní
devízou nového fotoaparátu je velký
čip s rozlišením 102 megapixelů s nově

vylepšeným stabilizačním systémem,
který nabídne 6 stupňů redukce
otřesů.
Systém GFX 100S nabídne simulaci 19
různých filtrů, včetně nového Nostalgic
Neg. Filtr, který kopíruje ruměnkové
odstíny a jantarové zvýraznění, které
je typické pro fotografické materiály
ze 70. let.

dražšímu sourozenci GFX 100. Kromě
stejného senzoru mají oba fotoaparáty
i sekundární monochromatický displej
využívající technologiielektronického
inkoustu. Ten slouží k rychlému
nastavení
parametrů,
jako
jsou
citlivost, čas závěrky nebo clona.

Svou výbavou je GFX 100S podobný
svému staršímu, většímu a především

Toto číslo bylo distribuováno 79 345 odběratelům

více na

Upravená verze Canon
Speedlite Transmitter
Společnost Canon představila ST-E3-RT(Ver.2) – modernizovanou verzi vysílače ST-E3-RT.
Upravený vysílač umožňuje synchronizované odpalování blesků Speedlite na vzdálenost až
30 m a dává profesionálním fotografům větší tvůrčí svobodu ve studiu i venku.
Podporuje
nejdůležitější
funkce
nedávno
představeného
blesku
Speedlite
EL-1
a
nabízí
také
nové možnosti při použití s dříve
uvedenými blesky RT řady Speedlite
– včetně bezdrátové (radiem řízené)
synchronizace na druhou lamelu.
Mezi další nové funkce vysílače STE3-RT(Ver.2) patří podpora mikro
záblesku s nízkým výkonem 1/8192

u blesku Speedlite EL-1 nebo novou
paměť nastavení blesku (FE Memory)
pro fotografy, kteří užívají manuální
režim.

Vysoká kvalita, flexibilita při práci
Prostřednictvím
bezdrátového
radiové ovládání a synchronizace na
druhou lamelu odpaluje vysílač STE3-RT(Ver.2) blesk na konci dlouhé

expozice. Pomáhá tak dosáhnout
přirozeného dojmu při fotografování
objektů v pohybu. Vysílač ST-E3RT(Ver.2) tuto funkci nově nabízí v
bezdrátové podobě, čímž uživatelům
poskytuje větší flexibilitu v různých
fotografických situacích.

více na

Nejnovější fotoaparát série
FUJIFILM X
FUJIFILM oznamuje uvedení nového bezzrcadlového fotoaparátu FUJIFILM X-E4, který bude
k dispozici na konci února 2021.

Nejnovější přírůstek do řady X nese
název X-E4 a přináší to nejlepší, co
produkty řady X nabízejí. V jednom těle
tento fotoaparát snoubí ty nejnovější
technologie společnosti Fujifilm, čímž
se stává dokonalým nástrojem pro
vyprávění příběhů fotografů, videografů
a tvůrců obsahu, kteří chtějí dosahovat
těch nejlepších výsledků, na které mohou
být hrdí.

Tento lehký a kompaktní fotoaparát je
vybaven stejným 26,1 Mpix snímačem
X-Trans
CMOS
4,
autofokusem
dosahující rychlosti 0,02s a fantastickým
zpracováním barev (color science), které
lze najít v profesionálních fotoaparátech
řady X. Díky těmto všem funkcím je
snadno osvojitelný tvůrci všech úrovní.
Mimořádná kvalita obrazu, vysoký
dynamický rozsah a vynikající výkon
při slabém osvětlení v kombinaci

s jednoduchými ovládacími prvky,
pokročilou detekcí obličeje a očí a 180°
výklopným dotykovým LCD displejem
učiní z tohoto fotoaparátu přistroj, který
je radost používat. A to bez ohledu na to,
zda fotografujete do vysokého rozlišení,
natáčíte video v rozlišení 4K/30p nebo
zpomalujete pohyb pomocí záběrů ve
Full HD / 240p, X-E4 učiní tento zážitek
snadný a zábavný pro každého, kdo se
vydá na tuto cestu.

více na

Sony World Photography
Award 2021
Světová fotografická organizace World Photography Organisation a společnost Sony Česká
republika představují vítěze národní ceny udílené v rámci soutěže Sony World Photography
Awards 2021, jímž se za Českou republiku stává Zdeněk Vošický.
Program národních cen je iniciativa
Světové
fotografické
organizace
a společnosti Sony, jejímž cílem je
podpořit lokální komunity fotografů v
jednotlivých regionech po celém světě.
Letos se do této iniciativy zapojilo 53
zemí.
Do letošního ročníku soutěže Sony
World Photography Awards 2021 bylo
přihlášeno přes 330 000 snímků z 220
regionů, přičemž více než 165 000
fotografií bylo přihlášeno do otevřené
soutěže (z níž byli vybíráni vítězové
národních cen).

Zdeněk Vošický byl anonymně vybrán
porotci díky své fotografii nazvané Light
Atletics, s níž se přihlásil do kategorie
Motion v otevřené soutěži. „Pořízení
finální fotografie mi trvalo několik
pokusů. Na místo jsem se mnohokrát
vracel, začal jsem černobílým snímkem,
ve kterém jsou linie mezi stopami
dráhy výrazné a rušivé prvky v okolí
jsou potlačeny, až po finální snímek –
upravený ve Photoshopu.“
Zdeněk Vošický prožil dětství na
Chotěbořském
letišti
(rodiče
byli

sportovními piloty). Několik let se
věnoval letecké fotografii. Bylo mu
vydáno pět knih a jedna z nich získala v
roce 2011 hlavní cenu na 21. PODZIMNÍM
KNIŽNÍM VELETRHU. Nyní připravuje
svoji šestou knihu. Ze své hlavní úspěchy
považuje 2. místo v národním kole EISA
Photography Maestro, 3x umístění mezi
vítěznými snímky NIKON kalendář, 1.
místo v celostátní soutěži CEWE, měsíční
vítězství v CEWE Photo Awards a čestné
uznání MONOVISION PHOTOGRAPHY
AWARDS.

více na

Dva nové objektivy FUJINON
Fujifilm představil dva nové objektivy pro řadu Fujifilm X. FUJINON XF27mmF2.8 R WR disponuje
pevným ohniskem 27mm, které poskytuje tvůrcům přirozený úhel záběru a je vhodný pro mnoho
různých žánrů.
FUJINON XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS
WR je lehký a kompaktní teleobjektiv,
který
poskytuje
široký
rozsah
ohniskových vzdáleností. Tento objektiv
je vybaven rychlým lineárním motorem
ostření, vestavěnou optickou stabilizací
s účinností až 5.5 EV a utěsněním proti
vlhkosti a prachu.

FUJINON XF27MMF2.8 R WR
XF27mmF2.8 nově přináší clonový
kroužek s označením clonových čísel.
Tato změna přináší uživatelům možnost
vizuální kontroly jejich nastavení clony
bez nutnosti využití hledáčku nebo LCD.
Clonový kroužek nabízí pozici A (Auto)
pozice Lock*1, která uzamkne clonový
kroužek na pozici A (Auto) a předejde

tak k nechtěnému otočení z A pozice při
manipulaci s fotoaparátem.
UTĚSNĚNÍ A ODOLNOST VŮČI NÍZKÉ
TEPLOTĚ
Oba objektivy jsou odolné proti vniknutí
vlhkosti a prachu a bezproblémově
fungují i v teplotách do -10°C.
více na

Nová řada Canon imageRUNNER
ADVANCE DX C5800
Společnost Canon představuje nejnovější přírůstek do portfolia svých nejprodávanějších
kancelářských zařízení imageRUNNER ADVANCE DX, a to řadu C5800.
Představující skutečné centrum pro
bezproblémovou
digitalizaci,
které
je schopné plynule propojit fyzické a
digitální procesy práce s dokumenty a
posílit tím efektivitu hybridního způsobu
práce kombinujícího činnost v kanceláři s
prací odkudkoliv. Doplňuje tak nedávno
uvedenou sesterskou řadu imagePRESS
C170*, která nabízí výkonné řešení
podnikům, jež chtějí dále posouvat
hranice své kreativity. Ústřední vlastností,

ze které mohou těžit uživatelé obou řad,
je produktivita, na kterou bylo myšleno
při navrhování všech detailů těchto
nových multifunkcí.
Tempo změn ve společnosti nabralo
na dynamice, sílí trend práce na dálku
a dochází k decentralizaci pracovních
aktivit. Spolu s tím se mění také úloha,
kterou plní kanceláře, ale i požadavky,
které na kancelářské technologie firmy a
jejich zaměstnanci mají.

Série imageRUNNER ADVANCE DX C5800
byla vyvinuta, aby podpořila kontinuitu
podnikání i digitální transformaci a díky
bezproblémové integraci řešení uniFLOW
Online
přinášela
bezkonkurenční
uživatelskou zkušenost při činnostech
oscilujících mezi kanceláří a vzdálenými
pracovišti. Výsledkem jsou profesionální
multifunkční zařízení schopná podpořit
podniky ve snaze uspět a prosperovat v
nové realitě hybridní práce.
více na

VÝSTAVA

Objevujte Lobkowiczké
sbírky z pohodlí
domova - LIVE stream
William Rudolf Lobkowicz osobně představí jedinečné Lobkowiczké sbírky během
čtyřicetiminutové prohlídky, doplněné o úžasná videa a fotografie ve vysoké kvalitě. Těšit
se můžete na světoznámá díla Canaletta, Bruegela nebo Velázqueze, ale také hudební
partitury s vlastnoručními poznámkami Mozarta a Beethovena.

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

Super novinky.
Jaroslav/Kladno






Perfektní víkendové čtení.
Jiří/ Praha

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

Učím se stále něco nového.
Zdena/Brno
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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