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SHARP tiskárna MX-2630N
Sharp Electronics CEE oznámil rozšíření
barevných MFP formátu A3 o základní
model.
Model MX-2630N podporuje flexibilní
způsob práce a nabízí funkce pro
snadné použití, jež jsou společné pro
celou řadu barevných MFP formátu A3 .
To znamená, že Sharp nyní nabízí
uživatelům v malých a středních
podnicích (SMB) a menších pracovních

skupinách stejný zlepšený výkon v
rozsahu od 26 do 75 str./min.
Model MX-2630N standardně
zahrnuje celou řadu intuitivních
funkcí urychlujících práci, mimo jiné
upravitelné uživatelské rozhraní,
dostupné pomocí 7“ dotykové
obrazovky a integrované pullprinting řešení. Tato jedinečná
nabídka od Sharpu eliminuje potřebu
tiskového serveru nebo jakéhokoli

komplikovaného rozšiřujícího systému.
Uživatelé mohou místo čekání u
obsazeného zařízení bezpečně tisknout
z jakékoli síťové MFP
Mimo naplnění všech základních
potřeb v oblasti tisku, skenování a
kopírování, lze MX-2630N snadno
integrovat do existujících workflow
včetně mobilních a cloudových aplikací.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 692 odběratelům

KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie, ZAČÍNÁME
Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním
budete schopni? Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
více na

AKT - ateliérová fotografie
Když se řekne akt, tak si většinou lidé představí nahé lidské tělo. Způsobů této tvorby je však mnoho. Je nutné se naučit i model správně
stylizovat, aby z prosté nahoty vznikl působivý snímek.
Tato lekce se bude zabývat akty v ateliéru. Zde je nutné správně pracovat se světlem a naučit se správně aranžovat scénu.
Výhodou je, že bude na focení dostatek času a tudíž bude možné si scénu dokonale připravit. Odhalíme vám postupy, které vám pomohou
zvládnout tento okruh fotografie.
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Digitalis Pro T400 TTL
Nová generace skladných, lehkých a univerzálních blesků s podporou TTL. Volitelně bateriový / síťový (Možné dokopit adaptér) s funkcemi
HSS, strobo, rychlé hoření záblesku, 10W pilotní LED světlo.
Univerzální, kompaktní, bateriový i do sítě
Technologii neustále posouváme kupředu a s ní se samozřejmě zvyšují i požadavky fotografů, kterým chceme na 100% vyhovět.
T400 TTL je zbrusu nový bateriový blesk s bajonetem standardu BOWENS, 5 let zárukou, TTL a síťovým adaptérem (Volitelné příslušenství),
který lze zasunout namísto baterie a napájet blesk z elektrické sítě. V kombinaci se zjednodušeným tvarem blesku a odlehčením se nabízí
příležitost fotit v pohodlí Vašeho studia a zároveň realizovat své projekty mimo něj s jedním zařízením.
Celý systém můžete ovládat pomocí bezdrátového vysílače, který na displayi vyobrazuje všechny funkce a nastavené hodnoty. T400 TTL má v
sobě zabudovaný přijímač, není však problém připojit vlastní odpalovače do synchronizačního portu na straně světla (3.5mm jack)
K dispozici až 80 kanálů se skupinami A, B, C, D.
Díky pilotní 10W LED žárovce již není třeba klasický kopulovitý skleněný kryt, který je nyní plochý s difůzní úpravou. Kromě dvou režimů
svícení (půl výkonu a plný výkon) je tu i třetí režim „AF“ kdy pilotní žárovka svíí pouze v čase ostření.

více na

Nový Tamron ultra-teleobjektiv
Tamron představuje nový ultra-teleobjektiv se zoomem, vynikající kvalitou obrazu, pokročilými funkcemi a lehkým kompaktním
designem. 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035)
Tamron Co., Ltd. (předseda představenstva a generální ředitel: Shiro Ajisaka), přední výrobce optiky pro různé aplikace, vyvinul nový
ultra-teleobjektiv 100-400mm F / 4,5-6,3 Di VC USD (model A035) pro digitální full-frame zrcadlovky.
Pokročilý optický design modelu A035 obsahuje 3 LD členy s nízkým rozptylem světla pro snížení aberace a originální eBAND
povrchovou úpravu pro vynikající antireflexní výkon. S hmotností pouhých 1, 115 g je nový objektiv nejlehčí ve své třídě*. Objektiv
obsahuje magneziový materiál v klíčových oblastech, čímž je snížena hmotnost a objektiv je pevnější a snadno přenositelný.
více na

FUJIFILM X-E3
FUJIFILM představuje nový ultrakompaktní fotoaparát FUJIFILM X-E3 s vynikající kvalitou obrazu a lepší ovladatelností. Přístroj je
vybaven procesorem X-Processor Pro, který zaručuje nejlepší reprodukci barev ve své třídě, a to jak u snímků, tak u videí v kvalitě
4K.
Ideální pro fotografy, kteří chtějí svoje snímky nahrávat přímo do svého smartphonu nebo tabletu.
X-E3 je vybaven snímačem APS-C 24,3 MP X-TransTM 1 CMOS III a vysokorychlostním obrazovým procesorem X-Processor Pro.
X-E3 je prvním modelem v řadě X, který nabízí možnosti bezdrátové komunikace s technologií Bluetooth® 2 s nízkou spotřebou
energie. Fotoaparát tedy můžete spárovat se smartphonem nebo tabletem a poté na něj snadno přenášet pořízené snímky
s minimální spotřebou energie. LCD displej na zadní straně fotoaparátu má statický dotykový panel, který podporuje funkce
dotykového fotografování, dotykového AF a volbu oblasti zaostření. X-E3 dále nabídne zbrusu novou „dotykovou funkci, která
umožňuje ovládání gesty (např. zoom dvěma prsty) a usnadňuje tak dotykové ovládání přístroje. Algoritmus automatického
ostření byl upraven, aby mohl fotoaparát přesněji ostřit při sledování pohyblivého objektu. Špičkový design modelu X-E3 spolu s
jeho praktičností a funkční elegancí - to vše tvoří dohromady kompaktní fotoaparát, který je „radost mít a pracovat s ním“.
více na

— inzerce —
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VÝSTAVY

Skřeti obsadili Špilberk
Divoké skřety z kmene Snaga a jejich (ne)kulturu teď mohou poznat návštěvníci na hradě Špilberku. Výstavu Jeden kmen tam pořádá Muzeum města
Brna ve spolupráci se stejnojmenným brněnským fantasy projektem. Velkolepá fotografická výstava začne netradičně – místo obvyklé vernisáže připravili
organizátoři rovnou jednodenní open-air fantasy festival. Ten výstavu zahájí v sobotu 23. září ve 12 hodin.
Lidé je označují jako skřety, sami sebe ale ve svém jazyce nazývají „uruki“. V povědomí lidí jsou to zlé bytosti z příběhů J. R. R. Tolkiena. Jak ale žijí? A
jsou skutečně tak strašliví? To zjistí návštěvníci Špilberku na výstavě Jeden kmen, kterou zahájí velký festival. Na jeho programu je otevření výstavy v
gotickém sále, šamanské věštby, skřetí turnaj v bojové aréně nebo koncerty. Na velkém nádvoří Špilberku zahraje Trolíla, Vintage Wine, Postcards from
Arkham, Deloraine a také skřetí kapela Jeden kmen. Chybět nebude ani občerstvení – od grilovaných specialit přes vegetariánské pokrmy až po pití.
více na

Nikon Photo Contest 2016 – 2017
Nikon Photo Gallery uvádí výstavu fotografií vítězů Nikon Photo Contest, mezinárodní fotografické soutěže, která patří mezi ty nejvýznamnější už
od roku 1969.
více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:

HLEDÁM PRÁCI

Jaký fotograf/ka získal/a cenu za nejpopulárnější příspěvek v Nikon Photo Contest?
a)
b)
c)

Annamaria Bruni
Dorte Verner
Anna Opinová

 Grafička + dtp
 Copywriting
 Grafik - 13 let praxe - externí
spolupráce

Sponzorem soutěže je:

 Webdesigner - 13 let praxe - externí
spolupráce

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda






Výherce soutěže z minulého čísla: paní Simona Veselá

Grafik
Knihař maloformátového digitálu
Grafik / Grafička
Vekloplošný tisk / řezací plotr

ANKETA
Otázka: S jakým lektorem se vám při IDIF kurzech nejlépe fotilo?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Roman Pihan

 Adobe CS6 Design and Web Premium
 Balící stroj Modular 978349, Tunel

b) Martin Hájek

Minipack 979409

c) Milan Holenda

 Velkoplošná tiskárna JV3-160SP
 Co2 laserová gravírka

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

BAZAR - KUPUJI
 Koupím Adobe CS5.5 nebo CS6

OHLASY

(MAC!!)

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor
 LG RCT 689 H
 tisk + ořez

Super novinky, vždy si je rád přečtu.
Martin/Jičín
Díky IZINu mám skvělý přehled o novinkách ve fotografii a výstavách.
Karel/Praha

— inzerce —

IZIN jsem objevil nedávno a už se od něj nemohu odtrhnout.
Honza/Liberec

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1


IČ: 24723185  kontakt: tel.: +420 602 421 988, e-mail: info@idif.cz



Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168908
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