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Xerox Iridesse Production Press
S novým tiskovým strojem od společnosti Xerox se stávají metalické barvy a speciální zušlechtění realitou.

Společnost Xerox uvádí na trh nový tiskový stroj Xerox IridesseTM Production Press. Jako první tak představuje
šestibarevný tiskový stroj, který kombinuje čtyřbarevný tisk s až dvěma speciálními tonery v jednom tiskovém
průchodu.
„Nový tiskový stroj Xerox Iridesse boří zažité představy o digitálním tisku. Kombinuje nejvyšší stupeň automatizace
tiskového procesu s unikátními metalickými tiskovými efekty. Xerox tak reaguje na trendy moderní polygrafie, kdy je
třeba maximálně zjednodušit a zefektivnit tiskovou výrobu a zároveň nabídnout nové typy tiskových produktů,“ říká
Petr Jetel, produktový manažer společnosti Xerox
Xerox Iridesse Production Press je jediným digitálním tiskovým strojem, který umí tisknout metalickou zlatou nebo
stříbrnou barvu, v CMYKu a čirým tonerem v rámci jednoho průchodu. Tím dává svým klientům v oblasti tisku
okamžitou konkurenční výhodu.
„Iridesse zvládá věci jako žádný jiný digitální tiskový stroj. Nejdůležitější ale je, co přináší pro naše zákazníky,“ říká
Ragni Mehta, viceprezidentka a generální manažerka Cut Sheet Business společnosti Xerox. „U nového tiskového stroje
jsme chtěli dosáhnout speciálních efektů, úspor z hlediska nákladů a zjednodušeného pracovního postupu tak, aby naši
zákazníci mohli této příležitosti na trhu využít a dále rozšířili své podnikání.“
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Toto číslo bylo distribuováno 51 797 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.
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl doporučený jako
kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním začnou fotit, ale výsledek není takový
jaký by očekávali. Zkouší to znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu
se mění v rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili peníze za fotoaparát, který
prostě dobrou fotku neumí.
Mohu vás ale ujistit, že umí!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, a už tehdy to dovedl. Přesto, že
měl pro dnešní dobu směšné rozlišení 2,1 mil. pixelů.

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Instax SQUARE SQ6
Instax rozšiřuje svůj populární čtvercový formát a představuje Instax SQUARE
SQ6. Kromě toho instax uvádí nový film instax SQUARE Film BLACK se stylovým
černým rámečkem.

FUJIFILM Corporation (Prezident: Kenji Sukeno) představuje nový přírůstek do
řady instax - fotoaparátů s okamžitou fotografií, které umožňují tisk fotografií
přímo tam, kde byly pořízeny - instax SQUARE SQ6 (SQ6). Rozmanité funkce
fotografování, jednoduchý stylový design fotoaparátu a čtvercový formát fotek
se přizpůsobí jakémukoliv stylu. Díky kompaktním rozměrům je možné si vzít
fotoaparát kamkoliv s sebou a nepromeškat tak žádný vzácný okamžik.
Nový čtvercový film instax SQUARE Film BLACK se stylovým černým rámečkem
pak uživatelům umožní dát svým fotografiím osobitost a zdůraznit živost a
kontrast fotografií.
instax SQUARE

Instax SQUARE SQ6 nabídne uživatelům širokou škálu funkcí pro zachycení
všech okamžiků. Fotoaparát má automatickou úpravu expozice, jež je
aktivována stisknutím spouště. Tato funkce sama změří okolní jas a zajistí, aby
byla použita optimální rychlost závěrky a intenzita blesku. I v temném pokoji
tak mohou být focené objekty i pozadí vyfoceny autenticky a čistě.
Při focení selfie jednoduše vyberete přednastavený selfie mód a fotoaparát
upraví nastavení na optimální zaostření a jas. Selfie také vyfotíte vždy správně
díky zrcátku umístěnému vedle objektivu. Závit pro upevnění stativu na
spodní části fotoaparátu je společně s časovačem spouště ideální pro focení
skupinových fotografií.
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Toto číslo bylo distribuováno 51 773 odběratelům

Toshiba představuje Portégé Z30-E
Tenký odolný notebook s profesionálním výkonem. Prémiový design s důrazem na mobilitu a spolehlivost. Podniková
data chrání nejmodernější technologie zabezpečení a správy zařízení.Notebook podtrhuje závazek Toshiby pro
podnikatelský počítačový trh v Evropě

více na

Odstartoval projekt Creative Hub
Kreativce učí, jak čeřit vody marketingové komunikace. Creative Hub
představí moderní technologie a metody k zatraktivnění vizuální
komunikace

Nudným tištěným marketingovým materiálům už nadobro
odzvonilo. To je jedno z hlavních poselství nového projektu Creative
Hub, který odstartoval v dubnu 2018. Jeho cílem je vzdělávat a
informovat reklamní agentury, grafická studia a marketingová
oddělení o nových možnostech v oblasti tištěné marketingové a
vizuální komunikace. V následujícím roce je pro ně připravená série
bezplatných přednášek a workshopů se zajímavými hosty. Pod
projektem je podepsaná česká poradenská společnost GRAFIE CZ,
odborným garantem projektu je Konica Minolta.

více na

Samsung uvádí na trh paměťovou kartu PRO
Endurance
Karta vyznačuje vysokou životností a nově definuje celý tržní segment. Karta PRO Endurance byla vyvinuta pro náročné použití
v kamerových monitorovacích systémech a při úložné kapacitě 128 GB ji lze použít k pořizování nepřetržitého videozáznamu v
garantované délce dosahující bezkonkurenčních 43 800 hodin
Společnost Samsung Electronics představila kartu Samsung PRO Endurance microSDHCTM/microSDXCTM, která nabízí zcela
jedinečnou životnost a až 43 800 hodin nepřetržitého videozáznamu. Karta PRO Endurance je speciálně určena pro zákazníky
ve spotřebním a B2B segmentu, kteří používají náročné systémy s videonahráváním, jako jsou dozorové a bezpečnostní kamery,
osobní kamery či kamery do auta, a zaručuje rychlé a stabilní pořizování nepřetržitého záznamu. Podporuje rychlost čtení až 100
MB/s a díky vysoké rychlosti zápisu dovoluje pořizovat záznam v rozlišení Full HD.
více na
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VÝSTAVY

Galerie Celnice v Malé Úpě zve na výstavu fotografií
a Fotofest 2018
Horská krkonošská obec Malá Úpa bude 15. a 16. června hostit mezinárodní festival horské fotografie Fotofest 2018.
Pro amatérské i profesionální fotografy je Fotofest vítanou příležitostí setkat se s ostatními fotografy, jejichž vášní je fotit hory, přírodu a život v horách.
Fotofest 2018 v Galerii Celnice zahájí vernisáž výstavy fotografií Jana Pohribného, která bude v nejvýše položené galerii v Čechách k vidění až do půlky
srpna.
více na

Gabriel Urbánek
- Glass in Photography
Fotograf Gabriel Urbánek slaví nejen životní jubileum, ale také 50. výročí
svého zaměstnání v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Od konce 60. let si
vybudoval nezastupitelnou pozici mezi elitou českých fotografů skla.
Jeho jméno figuruje mezi autory nejlepších publikací o českém skle současném i
historickém, je nositelem ocenění Czech Grand Design.
Na jeho snímcích obdivujeme práci se světlem, smysl pro kompozici, přesné i
citlivé fotografické cítění. Bez Urbánkova působení by povědomí o české sklářské
tvorbě bylo o mnohé ochuzeno a ohodnocení jejích kvalit by bezpochyby nebylo
tak vysoké. Výstava přináší více než 160 fotografií z let 1990 až 2018, které
zachycují současné umělecké plastiky a design i historické poháry, vázy a další
delikátní artefakty zhotovené mistry svého oboru.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

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

HLEDÁM PRÁCI

Čí výstavou fotografií bude zahájen Fotofest 2018?
a) Gabriela Urbánka
b) Luďka Vojtěchovského
c) Jana Pohribného

 ID grafik - externě
 DTP operátor
 DTP pracovník/grafik praxe 12 let
 GRAFICKÉ PRÁCE JAN ŠUSTR

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 Hledáme pečlivého a zkušeného
grafika/čku

nápověda

 Grafik - Jsme fér
 Expedient-Logistik
 Operátor CTP – prepress a výroba

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Iveta Rýnská

tiskových forem

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Plotter MIMAKI C Goex
 MIMAKI JV3-160 SP
 MacBook Pro 15“ 2.4GHz
 Macbook Pro 15 retina mid 2015

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)
Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

BAZAR - KUPUJI
 Rip software
 Koupím Xerox Phaser 7760
 Koupím Koupím objektiv Pentax smc

OHLASY
Super novinky a užitečné návrhy na výstavy, díky.
Patrik/Jičín

DA SDM 50-135/2,8 ED IF

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

IZIN mi vždy zpříjemní konec týdne, děkuji.
Anežka/Praha

— inzerce —

Děkuji za týdenník plný novinek.
Ondřej/Liberec

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

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