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Sony představuje 
nový 
superteleobjektiv

Epson představuje nejmenší 3LCD laserový
projektor na světe

Epson - Nové 3v1 tiskárny

Novinky pro tiskárny OKI

HP představuje první laserovou tiskárnu
bez tonerové kazety



Nový pevný objektiv s nejdelší ohniskovou vzdáleností je zároveň ve své třídě nejlehčím objektivem na světě. Pyšní se 

vysoce výkonným automatickým ostřením, vysokým rozlišením a nádherným bokehem.

Sony dnes představilo další působivý přírůstek do svého portfolia vlajkových fullframových objektivů série G Master, nový 

model superteleobjektivu s pevným ohniskem FE 600mm F4 GM OSS (model SEL600F40GM). 

Tento objektiv od společnosti Sony je její nejdelší objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností, která u novinky činí 600 mm. 

Objektiv je vybaven mnohými z těch nejpokročilejších optických a mechanických technologií, díky nimž vytváří výjimečnou 

kvalitu obrazu s nebývalou rychlostí a přesností ostření. Model FE 600 mm F4 GM OSS je s váhou přibližně 3040 g nejlehčí 

ve své třídě. Dostal extrémně vyvážený design, který zajišťuje ten nejlepší možný zážitek při focení. Společně s oceňovaným 

objektivem FE 400mm F2.8 GM OSS přináší nový 600mm objektiv profesionálním sportovním fotografům, fotografům 

divokých zvířat a fotoreportérům více možností, jak mohou zachytit objekty na velké vzdálenosti s extrémní přesností a 

dokonalými detaily.

více na

Sony představuje nový 
superteleobjektiv

Toto číslo bylo distribuováno 52 316 odběratelům

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/sony-predstavuje-novy-superteleobjektiv-177255cz


Nejnovější tiskárny 3 v 1 od společnosti Epson nabízejí dostupné, všestranné a flexibilní řešení tisku.

Tiskárny řady XP-2100 a XP-3100 podporují mobilní tisk

Nejnovější tiskárny Expression Home od společnosti Epson (řady XP-2100 a XP-3100) spojují funkce 3 v 1 a mobilní tisk v 

novém kompaktním a stylovém provedení. Řada XP-3100 nyní nabízí oboustranný tisk formátu A4. Tyto modely budou 

dostupné od září 2019.

XP-2100

Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ & SK, uvádí: „S těmito nejnovějšími modely získají spotřebitelé 

dostupnou tiskárnu s mobilním tiskem v kompaktním a stylovém provedení. Model XP-3100 navíc nabízí výhodu 

oboustranného tisku formátu A4. Tato doplňková funkce sníží spotřebu papíru o polovinu. Navíc, jak je u našich tiskáren 

s inkoustovými kazetami běžné, tyto modely využívají samostatné zásobníky inkoustu, takže je nutné vyměnit pouze 

spotřebovanou barvu.“

Tyto tiskárny Expression Home 3 v 1 jsou určeny pro každodenní tisk a přinášejí nový optimalizovaný design. Jsou ideální 

pro spotřebitele, kteří hledají stylovou technologii. Díky kompaktnímu provedení zabírají tiskárny méně místa a elegantní 

tlačítka doplňují moderní a stylový vzhled.

Tyto tiskárny dávají uživatelům naprostou svobodu tisku díky aplikacím pro tisk přes Wi-Fi a mobilní tisk. Uživatelé si 

mohou bezplatnou aplikaci Epson iPrint jednoduše stáhnout a využít ji k bezdrátovému tisku a skenování z chytrých 

zařízení. Řada XP-3100 má také LCD displej, který usnadňuje navigaci mezi funkcemi tiskárny.

více na
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http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/epson-nove-3v1-tiskarny-177242cz


HP představuje první laserovou 
tiskárnu bez tonerové kazety

více na

Na rozvíjející trhy přichází inovativní a ekologická tiskárna HP Neverstop. Zároveň se představuje HP Smart Tank9, 

nejlepší inkoustová tiskárna ve své třídě.

Společnost HP Inc. pokračuje ve svých inovacích chytrého tisku dvěma novými modely vysokokapacitních tiskáren: HP 

Neverstop Laser byl vyvinut pro drobné podnikatele na rozvíjejících se trzích a HP Smart Tanktisk.

HP spouští revoluci tisku s HP Neverstop

 HP Neverstop Laser je zcela nový typ laserové tiskárny s rychlým plněním toneru. Podnikatelé již nebudou frustrováni 

neustálým přerušováním tisku. Díky svému inovativnímu systému dávkování toneru, který si uživatel snadno doplní 

během několika vteřin, umožňuje HP Neverstop Laser majitelům malých firem pokračovat v práci a zároveň využívat 

tiskárnu na maximum.

„Nedávná celosvětová studie zjistila, že téměř 75 % evropských drobných podnikatelů chce tiskárnu, která vyžaduje 

minimum nastavování a obsluhy,“ říká Anneliese Olson, Global Head a General Manager, HP Home Printing Solutions 

a dodává: „HP Neverstop Laser díky svým revolučním inovacím a digitální integraci nabízí možnost tisknout bez 

vynucených přestávek. Podnikatel má tak konkurenční výhodu a může se věnovat prosperitě své firmy.“

http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/hp-predstavuje-prvni-laserovou-tiskarnu-bez-tonerove-kazety-177231cz


Tiskárna s bílým tonerem pro tisk na přenosová média OKI Pro8432WT se dočkala aktualizace, která umožňuje alternativně 

volit mezi bílým a černým tonerem.

Na jednom zařízení tak lze tisknout v systémech CMYW, nebo CMYK. Výrazně se tak rozšiřují možnosti v tisku černé barvy 

na oděvy či textil a další materiály ve světlých barvách.

Díky jasným barvám, vysoké kryvosti toneru a tisku s vysokým rozlišením tak i malé velikosti fontu a tenké linky vypadají 

ostře a jasně. Černý toner je v porovnání s kompozitem černé (směs azurové, purpurové a žluté) sytě černý a cenově 

výhodnější.

Kompaktní design A3 tiskárny OKI Pro8432WT zabírá minimum prostoru a zároveň nabízí bezkonkurenční funkčnost a 

výkon. Využití nalezne v mnoha oblastech - od firem, kde tisknou na textil a trička, až po kreativní firmy, které nabízejí 

potisk reklamních předmětů, pohárů a reklamní cedulí. Prosazuje se jako rychlá a nákladově efektivní alternativa k 

přímému tisku na látku.

Funkce přepnutí na černou barvu je k dispozici novým zákazníkům a jako upgrade i stávajícím uživatelům tiskáren 

Pro8432WT. Stačí, když si zákazník koupí speciální černý toner a válec pro tiskárnu Pro8432WT a stáhne si ICC profil a 

speciální mediální soubor z webu OKI.

více na
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http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/novinky-pro-tiskarny-oki-177243cz


Epson představuje nejmenší 3LCD 
laserový projektor na světe

více na

Vychutnejte si flexibilitu a prémiový design přenosného laserového projektoru společnosti Epson.

První přenosný laserový projektor společnosti Epson byl navržen tak, aby byl co nejflexibilnější pro domácí uživatele, jak 

z hlediska použitelnosti, tak z hlediska provedení. Model EF-100W/B je nejmenší laserový projektor společnosti Epson, 

jehož nejdelší strana měří pouhých 23 cm. Projektor bude na trhu dostupný od června tohoto roku.

Model EF-100W/B s laserovou technologií společnosti Epson, která se vyznačuje jasným a živým obrazem a dlouhou 

životností, je lehký, kompaktní a dostupný v černém nebo bílém provedení.

Technici společnosti Epson použili laserový zdroj světla, větrací otvory a konektor napájení umístili na boku. Vyvinuli tak 

kompaktní projektor, který lze postavit libovolným způsobem a promítat v jakémkoli směru. Uživatel tak získá možnost 

promítat na různé plochy, například na stěnu, strop či podlahu. Projektor také dokáže promítat obraz velikosti až 150 

palců, což je ideální pro maximální zvětšení obrazu. Dokonce i při denním světle dokáže laserový zdroj světla vytvořit 

jasný a živý obraz, takže není třeba vypínat světla, zatemňovat okna či používat plátno. Funkce automatické úpravy 

obrazu také umožňuje zbavit se deformovaného obrazu.

http://www.grafika.cz/rubriky/hardware/epson-predstavuje-nejmensi-3lcd-laserovy-projektor-na-svete-177254cz


Instax Fair

více na

VÝSTAVY

Občanskou plovárnu víkend plný kreativních workshopů a přednášek, focení, instaxů a zábavy na instax fair 2019!

Místo: Občanská plovárna
 Vyzkoušejte si focení a scrapbooking s instaxem, krasopísmo, naučte se sušit maso nebo poznejte kávový cupping a mnohem více. Vstup i workshopy jsou 
na instax fair zdarma.

Druhý ročník instax fair festivalu vás čeká už o víkendu 22. a 23. června na pražské Občanské plovárně. Vstup je zdarma a v rámci festivalu budete mít 
možnost vyzkoušet si kreativní workshopy, zajímavé přednášky a zakoupit si instax fotoaparáty a fi lmy za ceny, které se jindy v roce neopakují.
Jaké workshopy a přednášky na vás na instax fair čekají?

Workshopy i přednášky pro vás máme na instax fair festivalu připravené po celý víkend zdarma. Provuďte v sobě kreativitu na workshopu scrapbookingu 
a krasopísma nebo vyzkoušejte něco úplně nového při vyrábění nanuků a sušeného masa. Je jen na vás, který z workshopů si vyberete.

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/instax-fair-177257cz
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SOUTĚŽ

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografi cký kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?

a)      Leica Gallery
b)      Obecní Dům 
c)     Museum Kampa
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HLEDÁM PRÁCI

  Externí spolupráce v grafi ce

  Vývojář MS Word šablon

  Kodér - WP

  Grafi ka externě - loga - letáky - 
tiskoviny

NABÍZÍME PRÁCI

  Vývojář MS Word šablon 
- až 10. tis Kč / týden - externě

  Newtech Production - Hledáme 
grafi ka/grafi čku

  Hledáme GRAFIKA / DTP

  Jazykový korektor/ka CZ

BAZAR - PRODÁVÁM

  Výhodný prodej hi-endových 
scannerů

  11 tiskařských strojů - opakovaná 
dražba

  Oki White ES7411WT A4

  Notebook na 2d/3d grafi ku HP Spectre 
x3 - 15“

BAZAR - KUPUJI

  ROLOVÝ LAMINÁTOR

  Grafi cký tablet Wacom intuos pro L

  OKI 7411WT

  Stohová řezačka DUMOR 450Z

Otázka: Jaké fotografi cké kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

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

c) Grafi cké (úprava fotografi í grafi ckým programem) 

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

Super čtení, vřele doporučuju.

Jirka/Olomouc

Je skvělé mít všechny aktuality ze světa fotografi e a polygrafi e na jednom místě, děkuji.

Matěj/Praha

Díky za všechny tipy na výstavy.

Alena/Zlín

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



