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Canon - Océ Colorado 1650
Společnost Canon rozšiřuje řadu tiskáren s technologií UVgel o nový stroj Océ Colorado 1650.
Nový stroj bude používat flexibilní inkousty a technologii Océ FLXfinish. Přizpůsobí se potřebám náročných zákazníků a
nabídne univerzálnost v oblasti tiskových médií.
Nová 64palcová produkční tiskárna vychází z kvalit, kterými se pyšnily tiskárny Océ Colorado 1640. Zaručuje poskytovatelům
tiskových služeb optimální výkonnost při produkci velkých objemů. Poradí si s aplikacemi, jako jsou samolepicí vinyly,
tapety, plátna, soft signage dekorace a grafika osvětlovaná zepředu nebo prosvětlovaná zezadu, které vyžadují vysokou
flexibilitu pro rámování a montáž.
Tiskárny Océ Colorado 1650 využívají novou verzi inkoustů Canon UVgel, která je navržena pro maximální univerzálnost s
využitím zvýšené „roztažnosti“ každé vytvrzené kapičky inkoustu. Výstupy z tiskárny lze rychle ohýbat a skládat pro aplikaci
soft signage dekorací, aniž by hrozilo nebezpečí popraskání tisku. Je proto skvělou volbou pro poskytovatele tiskových
služeb, jejichž výstupům dominují plakáty, podlahová grafika a maloobchodní dekorace nebo potisky automobilů, které
vyžadují naprostou jistotu v oblasti výkonnosti. Výhodou je také zkrácení doby před následným zpracováním, protože
výtisky produkované technologií Canon UVgel jsou okamžitě zaschlé.
Tiskárny Océ Colorado 1650 kromě toho využívají i nový přístup k vytvrzování zářením diod LED s názvem Océ FLXfinish,
který uživatelům umožňuje volit mezi matným nebo lesklým tiskem při každém tisku. Dovolují tak dosáhnout různých
estetických povrchových úprav bez nutnosti měnit inkousty nebo média. Lesklá povrchová úprava zaručuje vizuální
působivost aplikací, jako jsou bannery nebo postery, matný vzhled je obzvláště atraktivní při vnitřních aplikacích vysoké
kvality osvětlovaných umělým osvětlením, jako jsou tapety nebo materiály pro reklamní stojany špičkové kvality.
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Toto číslo bylo distribuováno 52 282 odběratelům

Canon předvedl novou generaci
objektivu
Canon uvádí na trh novou generaci proslulého objektivu RF 85mm F1,2L USM s dosud nejvyšším rozlišením
Společnost Canon Europe, přední světový výrobce fotografické optiky, dnes představila novou generaci svého oblíbeného
objektivu 85mm f/1,2L s označením RF 85mm F1,2L USM. Tento objektiv nabízí dosud nejvyšší rozlišení ze všech skel značky
Canon a vyznačuje se mimořádně vysokou světelností a rychlostí ostření. Je proto ideální pro portrétní a svatební fotografii.
Canon v únoru oznámil vývoj šesti objektivů systému RF pro letošní rok a RF 85mm F1,2L USM je první, který přichází na
trh. Kvality tohoto objektivu oceňuje i známý český street fotograf a ambasador značky Canon Martin Schubert. Všech šest
nových objektivů RF nabídne mimořádný výkon a užitnou hodnotu všem, kdo usilují o dokonalé snímky.
Extrémně vysoké rozlišení zachytí sebemenší detail
Bajonet RF vyvinutý pro systém EOS R posouvá hranice možností fotografické a video tvorby. Poskytuje uživatelům
nástroje, které jim umožní zdokonalovat své dovednosti a tvořit bez omezení. Při vývoji objektivu RF 85mm F1,2L USM
byly zohledněny připomínky uživatelů a využity nejnovější technologie a pokročilé možnosti bajonetu RF, které zlepšují
obrazovou kvalitu a zrychlují komunikaci mezi objektivem a plnoformátovým bezzrcadlovým tělem.
Krátký teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 85 mm vykresluje lidské tváře ve věrné perspektivě, a je proto ideální pro
portrétní fotografii. RF 85mm F1,2L USM je po modelu EF 35mm f/1,4L II USM druhým objektivem Canon vybaveným
unikátní optickou technologií BR, která účinně potlačuje longitudinální chromatickou aberaci, kterou nelze zcela odstranit
kombinací tradičních optických prvků, a tím zlepšuje rozlišení a ostrost. Asférické optické prvky a prvky s velmi nízkým
rozptylem (UD) korigují zkreslení a zajišťují mimořádně kvalitní kresbu.
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Sony FE
Společnost Samyang doplňuje svou řadu objektivů s automatickým ostřením pro bezzrcadlové systémové fotoaparáty
Sony o objektiv 45 mm F/1.8, který je lehký a kompatibilní se snímači full frame.
Nový model Samyang AF 45 mm F/1.8 FE, s hmotností pouhých 162g, se stává dokonalým objektivem pro fotografy,
kteří chtějí udržet své fotografické vybavení co nejkompaktnější a nejlehčí, aniž by museli obětovat funkčnost nebo
optickou kvalitu. Nový objektiv je kompatibilní s full frame snímači (24 x 36 mm) a jeho ohnisková vzdálenost je ideální
pro fotografování všeho, od dětí po pouliční scény, krajiny, cestování a další dokumentární objekty. Samyang AF 45 mm
F/1.8 FE lze také použít s fotoaparáty Sony řady A6xxx s menším senzorem formátu APS-C, kde se 45 mm stane ideálním
portrétovým objektivem.
Tichý motor AF pro diskrétní fotografování
Motor automatického ostření v objektivu Samyang AF 45 mm F/1.8 FE je rychlý, přesný, ale zároveň velmi tichý. Spolu s
vysokou světelností je objektiv vhodný i pro situace, kdy nechcete být příliš mnoho slyšet nebo vidět, jako jsou svatby
nebo jiné obřady, kde zvuky fotoaparátu nebo použití blesku mohou být vnímány jako rušivé. 9ti lamelová kruhová clona
přispívá k tomu, že snímky mají jemný a krásný bokeh, což oceníte zejména při portrétní fotografii. Minimální zaostřovací
vzdálenost objektivu činí 45 mm, tudíž můžete zachytit zajímavé detaily, které můžete kombinovat mezi ostatními snímky
a vytvořit tak podmanivější příběh.
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„Ušetři s Nikonem“
Společnost Nikon CEE GmbH, odštěpný závod oznamuje, že od 15. května 2019 do 15. srpna 2019 bude probíhat u
vybraných prodejců akce Ušetři s Nikonem.
Zákazníci získají příjemné slevy na vybrané produkty značky Nikon přímo u prodejců bez nutnosti se registrovat a čekat
na vrácení peněz.
Akce se mohou zúčastnit koncoví zákazníci, kteří v daném období nakoupí níže uvedené produkty.
Veškeré ostatní výrobky, příslušenství a služby zakoupené online nebo od jakéhokoli nezúčastněného prodejce
nepředstavují Akční výrobky a nárok na Akční slevu se na ně tudíž nevztahuje.
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3 způsoby, jak se stát lepším
fotografem
Pociťujete v poslední době demotivaci, když přijde na focení? Zde jsou tři jednoduché způsoby, jak se v příštích několika
týdnech můžete stát lepším fotografem.
1. Vyčleňte si čas jen pro fotografii
Chápeme, že jste zaneprázdněni. Mnozí z našich fotografů pracují na plný úvazek, mají děti, rodinné povinnosti.... Může
být opravdu těžké, najít si čas na vaše hobby když máte dlouhý seznam dalších povinností, kterým je třeba věnovat čas.
Jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat, je si každý týden vyčlenit určitý čas, který budete věnovat fotografii. I když
je to jen jedna hodina každý víkend, ujistěte se, že ji přidělíte právě fotografii.
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OKI C800 - nejmenší barevné A3
tiskárny na trhu
Novou řadu barevných A3 tiskáren představila společnost OKI, specialista na profesionální kancelářský tisk.
Jedná se o nejmenší barevné tiskárny formátu A3 pro profesionální využití na trhu. Řada OKI C800, která využívá
úspornou LED technologii, umožní tisknout barevné propagační materiály přímo v kanceláři, a to až do velikosti A3,
včetně bannerů s délkou až 1,3 metru.
Tiskárny řady OKI C800 vybavené digitální LED technologií tisknou v HD barvách na širokou škálu médií, od předem
nařezaných etiket, přes brožury až po plakáty a dlouhé bannery. Díky kompaktní velikosti, vysoké rychlosti a kvalitě
tisku je řada C800 ideální volbou pro všechny typy firem, kde záleží na profesionální prezentaci, například pro
maloobchodní prodejny.

více na

VÝSTAVY

Czech Nature Photo 2019
Na začátku března zasedala odborná porota v čele s Michalem Krausem, dalšími členy poroty byli například - fotografka Ami Vitale, Petr Bambousek a
Přemysl Rabas.
Porota vybrala fotografie nominované na vítěze v osmi kategoriích.
Společnost Czech Photo letos poprvé udělila speciální grant – roční tvůrčí stipendium na fotografování projektu s tématikou dokumentace, monitoringu
nebo ochrany české přírody v hodnotě padesát tisíc korun. Tuto cenu získal projekt manželů Dolinayových aneb Living Zoology, kteří se zabývají výzkumem českých hadů.
Výstava všech oceněných a dalších vybraných fotografií Czech Nature Photo 2019 bude zahájena slavnostním vyhlášením výsledků 29. dubna v pražském
Karolinu a potrvá do poloviny června.
více na

Miroslav Hucek | DOMOVY
Miroslav Hucek (1934–2013) proslul jako fotograf, působící v letech 1960–1975 v týdeníku Mladý svět. Jeho tvorba se v očích většiny znalců fotografie
pojí se snímky ze života mladých lidí, jejich životního stylu, zachycuje rovněž jejich snahu se odlišit. Od druhé poloviny sedmdesátých let XX. století jako
fotograf na „volné noze“ se ve své tvorbě – častěji než v předchozím období – věnoval fotografiím ze sféry módy, architektury, reklamy, ale fotografoval
i plenér. Ústředním motivem pro něj však vždy zůstal člověk. Ve svých fotografických celcích vyhledával zejména platné lidské hodnoty. A právě proto
reprezentuje jeho cyklus Domovy nedílnou součást jeho tvorby, přestože se v něm člověk ukrývá jako téměř neviditelný.
Domovy tvoří snímky z návštěv bývalých obydlí známých osobností, jež v daných místech zanechaly svůj otisk, stejně jako toto místo zanechalo stopu v
jejich dílech.
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SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

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

HLEDÁM PRÁCI

Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?
a) Leica Gallery
b) Obecní Dům
c) Museum Kampa

 Kuzfri Atelier
 Grafik, DTP - spolehlivost
 Grafička jinak
 Externí GRAFIK

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 Hledáme zkušeného kreativce na
pozici Grafik, pro kancelář Brno

nápověda

 Account manager s obchodním
duchem

 Grafický/web designer
 Reklamní agentura hledá RETUŠÉRA

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

 Stohová řezačka IDEAL 3905
 Vybavení sítotiskové firmy
 Laserová profesionální tiskárna OKI

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

 Studiový set pro focení / nahrávání videí

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

ES3640a3

BAZAR - KUPUJI
 Adobe CS6 Standard
 Risograph
 Tiskárna MIMAKI JV5-160s NOVE

OHLASY
Díky všem co se podílí na přípravě IZINu, vždy se těším na nové číslo.
Jirka/Aš

ORIG. HLAVY

 Adobe Photoshop CS6
Je skvělé mít všechny aktuality ze světa fotografie a polygrafie na jednom místě, děkuji.
Matěj/Praha

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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