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FUJIFILM cashback na 
vybrané XF objektivy

Epson laserový projektor Pro AV

Sharp - nová řada barevných MFP PRO
technologicky vyspělá pracoviště

TRANSCEND MTE220S – disk SSD PCIe NVMe
pro náročné

BenQ představí na veletrhu ISE 2019 zobrazení 
budoucnosti

Rollei Actioncam 560 Touch



Až do 31. března 2019 poběží v rámci české pobočky společnosti FUJIFILM Europe GmbH cashback akce, ve které mohou 

zákazníci získat zpětnou slevu na vybrané XF objektivy ve výši až 15 000 Kč.

Zákazníci mohou o zpětnou slevu žádat pomocí formuláře na fujifilm-connect.com mezi 30. a 60. dnem od nákupu 

objektivu. Nejvyšší zpětnou slevu ve výši 15 000 Kč zákazníci získají při zakoupení objektivu FUJINON XF200mmF2 R LM 

OIS WR. 

více na

FUJIFILM cashback na vybrané XF 
objektivy

Toto číslo bylo distribuováno 52 106 odběratelům

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/fujifilm-cashback-na-vybrane-xf-objektivy-176920cz


Sharp dnes oznámil 2 nové řady barevných systémů pro řízení dokumentace formátu A3 pod názvy Advanced a 

Essential Series. Jedná se o zařízení pro technologicky vyspělá pracoviště. Čtrnáct nových barevných MFP s rychlostmi 

od 30 do 60 str./min. Nabízí cenami ověnčený, snadno ovladatelný dotykový displej Sharp, jenž je společný napříč celou 

řadou Sharp MX. Nově jsou k dispozici vylepšené funkce zabezpečení a cloudové integrace.

Nové řady barevných zařízení Advanced a Essentials Series nabízí robustní funkce zabezpečení jako je prevence útoku na 

firmware a schopnost jeho automatické obnovy, jež mohou identifikovat škodlivé narušení a obnovit firmware zařízení 

do původního stavu. Nová funkce důvěryhodných aplikací pomáhá chránit souborový systém stroje před neoprávněným 

přístupem. Administrátoři mohou dále centrálně spravovat vybraná nastavení zařízení pomocí Active Directory® Group 

Policy.

Nové barevné modely se snadno integrují do dnešních komplexních síťových prostředí a nabízí rychlý přístup k 

rozšířenému okruhu cloudových služeb, mimo jiné ke službám Box a Dropbox. Adobe Embedded Print Engine navíc 

uživatelům umožňuje přímý tisk PDF souborů s vyšší výkonností a přesností. Výkonnostní testy společnosti Adobe zjistily 

v mobilních a cloudových prostředích oproti předchozím možnostem přímého tisku PDF až 80% nárůst rychlosti.

Nový aplikační portál Sharp, jenž bude k dispozici od jara 2019, umožní správcům přímo z dotykové obrazovky snadno 

přidávat nové aplikace a aktualizovat ty stávající.

Rachel Dean, Product Business Manager, uvedla: „Nová řada barevných MFP nabízí vyšší míru integrace a vylepšené 

schopnosti v oblasti workflow pro splnění požadavků dnešních technologicky vyspělých pracovišť. Naším cílem je i nadále 

poskytovat kvalitní MFP, jež přináší špičkovou produktivitu a snadné použití bez jakýchkoli kompromisů ve smyslu 

zabezpečení.“ 

Sharp - nová řada barevných 
MFP PRO technologicky vyspělá 
pracoviště

více na

http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/sharp-nova-rada-barevnych-mfp-pro-technologicky-vyspela-pracoviste-176889cz


Společnost BenQ, mezinárodně uznávaný poskytovatel inovativních řešení zobrazování, ukáže na veletrhu ISE 2019 svá 

nejmodernější softwarová a hardwarová řešení pro AV průmysl.

K vidění bude kompletní řada laserových projektorů, interaktivní panely (IFP), chytré velkoformátové displeje a 

představení se dočká také nové bezdrátové řešení InstaShow WDC20.

InstaShow WDC20, navazující na předchozí model WDC10, je zařízení spolupracující s notebooky, chytrými mobilními 

telefony a tablety, přinášející bezinstalační bezdrátovou prezentaci, nově včetně interaktivity, a možnost práce až na 

čtyřech rozdělených obrazech. Toto unikátní řešení umožňuje několika uživatelům spustit prezentace bezdrátově z 

jednoho zařízení a představuje tak významný krok k lepší spolupráci na pracovišti.

Na poli displejů vyzdvihne BenQ několik produktů potvrzujících závazek poskytovat nejlepší možné služby zákazníkům. 

Příkladem může být cloudové řešení ve spojení s velkoformátovými displeji (IFP), stejně jako Google Jamboard s 

možností vytvářet, prezentovat a ukládat projekty na reprezentativním monitoru. Interaktivní přednosti produktů BenQ 

budou na první pohled zřejmé také u projektorů s ultra krátkou projekční vzdáleností (označení UST) pokrývající trh od 

vzdělávání přes zasedací místnosti až po muzea.

Inovativní softwarová řešení budou k vidění také ve velkoformátových chytrých displejích, respektive displejích BenQ 

barového typu, které nabízí vlastní systém BenQ X-Sign CMS se schopností ovládat několik displejů najednou, včetně 

správy právě zobrazovaného obsahu na každém z nich. Aplikace EZWrite 5 umožnuje v řadě interaktivních panelů RP 

vytvářet obsah v cloudovém prostředí a sdílel jej napříč dalšími zařízeními včetně dalších BenQ IFP panelů, což vede k 

rychlé, plynulé kooperaci. Tyto a další přednosti softwarových řešení budou hlavní náplní účasti BenQ na veletrhu ISE 

2019. Již desátá presentace společnosti v řadě bude k vidění na stánku 1-N10 v hale 1.

BenQ představí na veletrhu ISE 
2019 zobrazení budoucnosti

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/benq-predstavi-na-veletrhu-ise-2019-zobrazeni-budoucnosti-176861cz


Společnost Epson v den zahájení veletrhu ISE 2019 předvedla svůj nový laserový projektor EB-L30000U s jasem 30 000 

lumenů, který bude oficiálně uveden na trh až v roce 2020.

Špičkový instalační laserový projektor je zaměřen na společnosti zabývající se pronájmem a inscenacemi, pohostinstvím a 

turistickými atrakcemi.

Epson rovněž odhalil svou nejnovější řadu kompaktních instalačních laserových projektorů, EB-L1075U, EB-L1070U a EB-

L1050U, které stačí namontovat a dále už se o ně nemusíte starat. Jedná se o nejdostupnější a nejvšestrannější instalační 

projektory společnosti Epson s obrazovou technologií 4K a podporou vyměnitelných objektivů. Jsou navrženy pro použití 

na velkých událostech: od turistických atrakcí po posluchárny, od muzeí po zasedací místnosti, protože vytvářejí jasné (až 

7 000 lumenů), detailní, živé a působivé snímky. Díky minimalistickému, nenápadnému designu a tiššímu zvuku ventilátoru 

se skvěle hodí do různých druhů prostředí.

Společnost Epson na veletrhu ISE dále představila stylový a pevný signálový projektor EB-U50 s nízkými celkovými náklady na 

vlastnictví. Prostorově přívětivý a nenápadný projektor EB-U50 byl navržen tak, aby upoutal pozornost publika osvětlením 

a projekcí prakticky na každý povrch. Lze ho použít jako projektor nebo reflektor a je ideální do výloh, předváděcích 

místností, pro dynamický nebo experimentální obsah digitálního umění, obchodní značení, jako dekorace, ke vzdělávacím 

účelům nebo na firemní prezentace.

více na

Epson laserový projektor Pro AV

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/epson-laserovy-projektor-pro-av-176921cz


Firma TRANSCEND představuje nový disk SSD MTE220S formátu 2280, využívající protokol NVMe a interfejs PCI Express. 

Disk poskytuje maximální rychlost sekvenčního čtení do 3 500 MB/s a zápisu do 2 800 MB/s. Dostupný bude ve třech 

kapacitních verzích od 256 GB do 1 TB.

Médium je určeno pro náročné uživatele, kteří se zabývají prací se zvukem a obrazem, ale také k hraní her. Disk 

využívá paměťové chipy 3D NAND TLC, které nabízejí vyšší životnost než modely využívající klasické TLC. Díky použití 

vyrovnávacích pamětí DRAM a SLC, je disk schopen dosáhnout rychlosti až 3500 MB/s u sekvenčního čtení a až 2 800 MB/s 

u zápisu. Náhodné 4K čtení dosahuje 360 000 IOPS, a zápis 425 000 IOPS, což je značné navýšení o proti 

starším modelům M.2.

více na

TRANSCEND MTE220S – disk 
SSD PCIe NVMe pro náročné

Společnost Rollei rozšiřuje pátou generaci populárních akčních kamer Actioncam o nový model s intuitivním dotykovým 

ovládáním a nahráváním videa v plném rozlišení 4k s rychlostí snímání 60 fps, Rollei Actioncam 560.

Snadné ovládání

Nová kamera Rollei Actioncam 560 Touch s rozlíšení 4k a snímkovací frekvenci 60 fps, je neodolatelným doplňkem 

pro sportovní aktivity nabízejícím zpomalené záběry v tomto úžasném rozlišení zachycujícím i ty nejmenší detaily. Pro 

extrémně rychlé sporty jako je sjezdové lyžování, nabízí kamera dokonce dvojnásobnou snímkovací frekvenci 120 fps pro 

Full HD rozlišení, zaručující plynulé zpomalené záběry i v těch největších rychlostech. Aby byl filmový zážitek dokonalý, 

je obraz zachycený 160° širokoúhlým objektivem, elektronicky stabilizován (EIS) pomocí vysoce citlivého 6osého 

gyroskopu. Stabilizaci obrazu pak maximálně snižuje nechtěné otřesy a vibrace, na které reaguje v zlomku vteřiny, a to i 

při mimořádně rychlých pohybech.

více na

Rollei Actioncam 560 Touch

http://www.grafika.cz/rubriky/zpravy/transcend-mte220s-disk-ssd-pcie-nvme-pro-narocne-176890cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/rollei-actioncam-560-touch-176862cz


Unikátní výstava velkoformátových fotografi í nejlepších českých sportovních fotografů za rok 2018.

LIVI´N je rozsáhlým souborem Matěje Derecka Harda, který získal ocenění Grant 
Prahy v soutěži Czech Press Photo v roce 2017. Představuje bydlení zajímavých 
lidí v Praze. Jedná se zejména o hudebníky, sportovce, vizuální umělce, tanečníky, 
herce, modelky a mnohé další. Jednotlivé story pravidelně vychází na webu Red 
Bull.
Autor se věnuje lifestylové inscenované fotografi i, v niž pracuje s příběhy či 
tématy, které v některých případech kritizují společnost. Své volné tvorbě se začal 
věnovat během studií a často je označována za fotografi cký pop-art (POPHOTO). 
Mezi léty 2010 až 2016 byl vydavatel a hlavní fotograf vizuálního street culture 
magazínu Are We BASTARDS?! vycházejícího zdarma v tištěné a elektronické 
podobě.

Sportovní fotografi e roku 2018

Jak bydlí celebrity - Matěj 
Dereck Hard 

více na

více na
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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

  Kuzfri Atelier

  Grafi k, DTP - spolehlivost

  Grafi čka jinak

  Externí GRAFIK

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme zkušeného kreativce na 
pozici Grafi k, pro kancelář Brno

  Account manager s obchodním 
duchem

  Grafi cký/web designer

  Reklamní agentura hledá RETUŠÉRA

BAZAR - PRODÁVÁM

  Stohová řezačka IDEAL 3905

  Vybavení sítotiskové fi rmy

  Laserová profesionální tiskárna OKI 
ES3640a3

  Studiový set pro focení / nahrávání videí

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS6 Standard

  Risograph

  Tiskárna MIMAKI JV5-160s NOVE 
ORIG. HLAVY

  Adobe Photoshop CS6

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).

Díky že stále pokračujete s IZINem v novém roce.

Pavla/Hradec Králové

Moc děkuji všem, co se podílí na tvorbě IZINu, vždy se těším na další číslo.

Jitka/Brno

Parádní články a design!

Aleš/Praha

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/



