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krásné fotografie - POKRAČUJEME
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2018 novou řadu produktů
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Sony - nová řada paměťových karet CFast
Epson SureColor S získaly nejvyšší ocenění
od Keypoint Intelligence

Nejtmavší den roku s objektivem
Sony 100mm STF
Blíží se nejtmavší den roku, tak se vypravte na lov světla s objektivem Sony 100mm STF.
Evropští fotografové dělají úchvatné série snímků a sdílejí svoje tipy, jak pomocí objektivu Sony SEL100F28GM fotit zdroje
světla o letošním zimním slunovratu.
„Fotografovat se dá kdekoli, kde je světlo.“ Alfred Stieglitz
21. prosince je nejkratším, a tedy nejtmavším dnem roku, protože se slunce nachází na jižní obloze nejníže. Pro mnohé jsou
typickým přívlastkem zimního slunovratu chlupaté ponožky, horké nápoje a to, že zahlédnout sluneční světlo je vzácností.
Tyto šeravé dny jsou ale pro fotografy ideální příležitostí ke kreativnímu fotografování, při němž lze využít jak umělé
světlo, tak i jedinečnou záři přirozeného světla tohoto ročního období. Společnost Sony vyzvala řadu portrétních fotografů
po celé Evropě, aby oslavili toto nejkrásnější období roku, vydali se na hon za zimním světlem a zachytili pomocí objektivu
SEL100F28GM dokonalé snímky.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 702 odběratelům

KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie - POKRAČUJEME
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 POKRAČUJEME. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
Cíl kurzu
Na kurzu se naučíte, jak pořídit působivé fotografie s vaším vlastním fotoaparátem. Dokážeme vám, že vy a fotoaparát se můžete stát
harmonickým celkem, a že fotografie se stane vaší radostí.
Cílem kurzu je pomoci vám rychle se zorientovat, jak v nastavení fotoaparátu (v různých situacích), tak především v samotném přístupu.
Zkrátka, abyste byli schopni pohotově a správně reagovat v odlišných kompozičních i světelných scénách.
Komu je kurz určen
Všem mírně pokročilejším fotografům, kteří se chtějí naučit pořizovat výrazově i technicky lepší snímky
Komu kurz není určen
Seminář není určen velmi pokročilým fotografům, kteří už vědí veškeré základy a nedělá jím problém nastavit si fotoaparát manuálně.
Co na kurz potřebujete?
Na kurz si přineste vlastní fotoaparát. Vše ostatní můžete nechat na nás.

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Společnost Epson představí
na veletrhu ISE 2018 novou
řadu produktů
Technologie, která bude na akci představena, bude zahrnovat prémiové produkty z oblastí audiovizuální techniky, podnikání
a poutačů
Společnost Epson představí na veletrhu ISE (6. - 9. února 2018) několik nových produktů z oblastí profesionální montáže,
poutačů a podnikových projektorů. Naživo budou k vidění i vybrané modely funkcemi nabitých 3LCD laserových projektorů
ze stávající špičkové řady pro podniky a vzdělávací instituce, projektory pro pevnou instalaci a také nejnovější modely
chytrých brýlí Moverio.
Na veletrhu ISE 2017 získala společnost Epson ocenění ISE Stand Design Awards za nejlepší velký stánek. Tuto cenu
pořadatelé veletrhu ISE udělují ve spolupráci s časopisem Exhibitor. Kromě toho, obdržela také další tři ceny Best of ISE
za laserové projektory pro pevnou instalaci, kompaktní projektory a chytré brýle Moverio. Letos představí některé z jejich
nejdramatičtějších mappingů. Díky několika projektorům EB-L25000U a funkci Edge Blending vdechnou život jedinečně
barevnému a okouzlujícímu příběhu.
více na

KYOCERA ZÍSKALA OCENĚNÍ „HIGHLY
RECOMMENDED“ OD BLI
Kyocera Document Solutions, přední světový dodavatel tiskáren a kancelářských řešení, získala ocenění pro třináct modelů zařízení
TASKalfa a Ecosys od Buyers Laboratory LLC (BLI), předního nezávislého důvěryhodného poskytovatele testovacích služeb a informací o
produktech pro zobrazovací a kancelářskou techniku.
Modely TASKalfa společnosti Kyocera (8052ci, 7052ci, 6052ci, 5052ci, 4052ci, 3552ci, 2552ci, 3511i, 3011i) a ECOSYS (P3060dn, P3055dn,
P3050dn, P3045dn) získaly náročnou certifikaci, která je založena na důkladném testování a vyhodnocení klíčových atributů, jako je
použitelnost, kvalita tiskového výstupu a spolehlivost.
Hodnocení „Vysoce doporučené“ je nejvyšší certifikací, kterou od společnost BLI lze získat. Třináct oceněných produktů se pohybuje ve
škále od černobílých zařízení, která jsou ideální pro malé pracovní skupiny, až po barevná multifunkční zařízení určená pro středně velké
a rozsáhlé kancelářské prostředí.

více na

Sony - nová řada paměťových karet CFast
Sony dnes oznámilo uvedení nové řady vysoce výkonných paměťových karet CFast, které byly vytvořeny tak, aby vyhovovaly
potřebám profesionálních fotografů a kameramanů.
Nová karta CFast série G reaguje na stále se zvyšující schopnosti špičkových digitálních zrcadlovek a kamer umožňujících natáčení
v kinematografické kvalitě 4K a nabízejících bleskovou rychlost zápisu dosahující až 510MB/s a rychlost čtení až 530MB/s.
„Nové modely CFast, se připojují k již zavedenému portfoliu paměťových médií SONY, do něhož patří profesionální interní SSD
disky, XQD, SxS karty a samozřejmě také nejrychlejší SD karta na světě. Posilují tak pozici Sony jako špičky v oblasti profesionálních
řešení pamětí, zlepšující uživatelský zážitek při fotografování a optimalizující plynulost práce,“ uvedl Romain Rousseau, produktový
senior manažer pro Evropu.
více na
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VÁNOČNÍ AKCE
- Mistrovství práce s DSLR
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Epson SureColor S získaly nejvyšší
ocenění od Keypoint Intelligence
Tiskárny řady Epson SureColor S s eco-solventními inkousty získaly nejvyšší ocenění od společnosti Keypoint Intelligence. Odborná
technická komise ocenila modely SC-S40600, SC-S60600 a SC-S80600.
Společnost Keypoint Intelligence (dříve Buyers Lab), přední nezávislý světový hodnotitel softwaru, hardwaru a služeb pro obrazové
zpracování dokumentů, ocenila společnost Epson za inovace a mimořádnou přesnost barev signage tiskáren řady Epson SureColor S s ecosolventními inkousty.
Všechny tři modely v řadě (SC-S40600, SC-S60600 a SC-S80600) získaly na veletrhu SGIA Expo 2017 ocenění BLI Pick:
Epson SureColor S40600 - vynikající základní CMYK zařízení formátu 54“/64“ a eco-solventními / latexovými inkousty
Epson SureColor S60600 - vynikající produkční CMYK zařízení formátu 54“/64“ a eco-solventními / latexovými inkousty
Epson SureColor S80600 - vynikající zařízení s rozšířeným barevným prostorem formátu 54“/64“ a eco-solventními / latexovými inkousty
„Společnost Keypoint Intelligence při testování úzce spolupracovala se společností Epson. U všech tří tiskáren řady Epson SureColor S
s eco-solventními inkousty byly ze všech testovaných zařízení naměřeny nejnižší hodnoty Delta E,“ prohlásil David Sweetnam, ředitel
výzkumu a laboratorních služeb pro region EMEA/Asii ze společnosti Keypoint Intelligence. „Tato zvláštní ocenění udělujeme produktům,
které v důkladných laboratorních testech předčí své konkurenty. Všechny tři modely řady S si v našich testech vedly mimořádně dobře a
předvedly barevnou přesnost, jakou každý náročný poskytovatel tiskových služeb ocení.“
Společnost BLI od spuštění programu na testování zařízení s eco-solventními / latexovými inkousty v roce 2016 otestovala v Evropě a USA
velký počet tiskáren. Ocenění BLI Pick uděluje pouze nejlepším hardwarovým a softwarovým produktům, které testuje tým technických
odborníků a analytiků této společnosti.
„O kvalitě tisku, kterou tiskárny SureColor SC-S nabízejí, jsme nikdy nepochybovali, a prodejní čísla ukazují, že o ní nepochybují ani naši
zákazníci,“ říká Slávek Gross, LFP Business Account Manager ve společnosti Epson Europe CZ & SK. „Proto nás velmi těší, že hodnotitel
takového formátu, jako je společnost Buyers Lab, neocenil jen jednu, ale hned všechny tři naše tiskárny řady SC-S za jejich technickou
výjimečnost.“
Profesionální řešení společnosti Epson jsou vybavena nejpokročilejšími technologiemi, jež zajišťují vysokou kvalitu výsledků, a tiskárny
řady SureColor S jsou toho vynikajícím příkladem. Nabízí výjimečně přesnou kontrolu podávání tiskového substrátu, špičkový barevný
prostor a jednu z nejvyšších rychlostí ve své třídě. Zákazníci mohou očekávat vynikající kvalitu a užitnou hodnotu.
více na

VÝSTAVY

Bydliště: panelové sídliště / Plány, realizace,
bydlení 1945–1989
Výstava přiblíží od 17. ledna do 20. května 2018 historii vybraných sídlišť v České republice a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti,
jež jejich vznik doprovázely. Je vyvrcholením výzkumného a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního
prostředí (zkráceně Paneláci), který probíhal v letech 2013–2017. Tým badatelů zkoumal 73 českých sídlišť především z uměleckohistorického hlediska,
věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové ochrany.
více na

Stálá expozice Galerie Františka Drtikola
v Příbrami
Expozice připomíná období secesního piktorialismu,
spojené s autorovým školením v Mnichově, prvním
ateliérem v Příbrami a počátkem pražské praxe.
Ze dvacátých let jsou vystaveny fotografie vzniklé
v duchu art deco, ovlivněné i podněty avantgardy.
Závěr expozice tvoří práce spjaté s autorovou
orientací na duchovní nauky východu.

František Drtikol (1883 Příbram—1961 Praha)
byl první český fotograf, který získal již za svého
života světové uznání. Jeho dílu byla věnována
již řada výstav i odborných publikací, ale dosud
chyběla stálá expozice autorových prací. Drtikolovo
rodné město Příbram připravilo ve spolupráci s
Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výběr z
autorova fotografického díla let 1901—1935 ve
formě výstavních faksimilií.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:
Kde se narodil známý fotograf František Drtikol?

HLEDÁM PRÁCI

a)
b)
c)

 Produkce-DTP-grafika-internetová

Praha
Příbram
Plzeň

média

 DTP operátor - tisk, internet, e-maily
 Grafik - sazba, logo, leták, kreativní

Sponzorem soutěže je:

grafik

 Copywriting

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda






Výherce soutěže z minulého čísla: paní Irena Blanská

Sazeč/Sazečka
Instalace reklam, dokončovací práce
Digitální tisk
Grafik - spolupráce na IČO

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

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Roman Pihan

 MacBook Pro Retina, 13-inch, Early
2015

b) Martin Hájek

 Power Mac G4 /3,6 + 21“ monitor
 Magic mouse, keyboard
 Konica Minolta Bizhub C7000P

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

BAZAR - KUPUJI
 Mac mini (Late 2012), na náhradní

OHLASY

díly

 tisk + ořez
 Koupím Adobe CS5.5 nebo CS6

Moc děkuji za IZIN, vždy se těším na to co se dozvím v dalším čísle.
Ivana/Plzeň

(MAC!!)

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Díky IZINu mám skvělý přehled o novinkách ve fotografii a výstavách.
Karel/Praha

— inzerce —

Za vaši pravidelnou nadílku aktualit vám posílám poděkování.
Jitka/Brno

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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