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Nová řada imagePRESS C10010VP 

proto nastavuje nové standardy 

produktivity, variability využití i 

nekompromisní kvality. Je tím pravým 

řešením pro prostředí s velkými 

ambicemi. Nabízí totiž nejen větší 

objemy, širší škálu aplikací, ale i lepší 

kvalitu a vyšší ziskový potenciál.

 

Díky vysokorychlostnímu archovému 

tisku zvládnou poskytovatelé 

produkčního tisku každý den plnit 

i ty nejnáročnější zakázky bez 

nutnosti přerušení. Naplno mohou 

využít maximální produktivity 

se dvěma novými modely, které 

nabízejí rychlosti tisku až 90 str./min 

(imagePRESS C9010VP) a 100 str./min 

(imagePRESS C10010VP). Zakázky díky 

nim dokáží odbavit tak rychle, jak je 

to jen fyzicky možné.

 

Toto vysoce výkonné digitální archové 

řešení nabízí automatický zakázkový 

tisk, který vyžaduje mnohem méně 

manuálních zásahů a přináší tak 

mnohem vyšší efektivitu produkce. 

Přichází s pokročilými vlastnostmi, 

mezi nimiž je ultrazvuková 

detekce dvojitě podaného papíru, 

aktivní registrace papíru a inline 

spektroskopický senzor (ILS) pro 

zachování barevnosti každé stránky.

Canon imagePRESS 
C10010VP posouvá 

standardy archového tisku
Dokonalé může být ještě dokonalejší, říká společnost Canon a jako důkaz nabízí novou řadu 
imagePRESS C10010VP. Přírůstek do oblíbené rodiny digitálních produkčních tiskových řešení 
staví na osvědčené a technologicky spolehlivé platformě, ale přidává navíc zdokonalenou 
automatizaci a rozšířené možnosti použitelné palety médií.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 53 728  odběratelům

https://www.printing.cz/clanky/novinky-v-polygrafii/canon-imagepress-c10010vp-posouva-standardy-archoveho-tisku-178067cz


Model Premiere je novým přírůstkem 

do úspěšné řady lifestových produktů 

značky Samsung.

 

Model Premiere bude k dispozici ve 

verzích s maximální úhlopříčkou 120 a 

130 palců (305 a 330 cm) s označením 

LSP9T a LSP7T, v obou případech s 

laserovou technologií a rozlišením 

4K. Premiere LSP9T je první projektor 

s podporou HDR10+ a technologií 

trojího laseru, výsledkem je převratný 

kontrast s maximálním jasem 2800 ANSI 

lumenů. Oba modely podporují režim 

Filmmaker, v němž obraz odpovídá 

původním představám autorů. Do 

výbavy inteligentního projektoru patří 

i platforma Samsung Smart TV, díky níž 

bude možné bez problémů streamovat 

video z většiny partnerských služeb. 

K dispozici je i připojení k mobilním 

zařízením pomocí technologie Tap 

View a mirroringu.

The Premiere laserový projektor
s krátkou projekční vzdáleností
Společnost Samsung Electronics na virtuální konferenci Life Unstoppable představila nový 
laserový projektor s krátkou projekční vzdáleností a rozlišením 4K, s názvem The Premiere. 
Díky němu si každý může užít zážitek jako v opravdovém kině, a přitom neopustit pohodlí 
vlastního obýváku – a ani k tomu nepotřebuje televizi.

více na

https://www.grafika.cz/rubriky/hardware/the-premiere-laserovy-projektor-s-kratkou-projekcni-vzdalenosti-178068cz


Swift 5 (SF514-55) je ultrapřenosný 

notebook zaměřený na výkon, s 

dotykovou obrazovkou vybavenou 

antimikrobiálním3 dotykovým2 sklem 

Corning® Gorilla® Glass s možností 

aplikování antimikrobiální vrstvy i na 

touchpad, klávesnici a všechny kryty 

zařízení (SF414-55TA). Také byl ověřen, 

že splňuje požadavky notebookové 

platformy Intel EvoDva modely Swift 3 

poskytují skvělý výkon: Swift 3 (SF313-

53) maximalizuje zobrazovací prostor a 

produktivitu díky 13,5“ 2K 3:2 displeji 

s vysokým jasem; Swift 3 (SF314-59) je 

elegantní, stylový a vybavený 14“ Full HD 

16:9 displejem

Nový notebook Acer Swift 5 je jedním 

z prvních na trhu, který byl ověřen1 

prostřednictvím inovačního programu 

Project Athena, že splňuje požadavky 

notebookové platformy Intel® Evo™   

a že byl navržen tak, aby poskytl 

neuvěřitelně vysoký mobilní výkon a 

podmanivé funkce, které zlepšují celkové 

zážitky z používání notebooku. Mezi 

tyto funkce patří okamžité probuzení, 

grafi ka Intel Iris Xe, zářivý displej a 

nejnovější konektivita.

Swift 5 a Swift 3 nové notebooky
Acer s procesory Intel® Core™

jedenácté generace
Oceňované tenké a lehké notebooky Acer Swift 5 jsou jedněmi z prvních na trhu, které byly 
testovány společnosti, vyladěny a ověřeny, že splňují požadavky platformy Intel® Evo™, což 
obnáší splnění hardwarových specifikací Intel a klíčových vlastností, jako je konzistentní 
odezva, okamžité probuzení, dlouhá výdrž na baterii a rychlé nabíjení.

více na

https://www.grafika.cz/rubriky/hardware/swift-5-a-swift-3-nove-notebooky-acer-s-procesory-intel-core-jedenacte-generace-178069cz


Společnost Canon se o tento post hlásí 

i díky aktualizaci software uniFLOW 

Online, řadě kompaktních barevných 

multifunkcí imageRUNNER ADVANCE 

DX a zcela nové modelové řadě 

tiskáren i-SENSYS X. Podniky díky těmto 

inovovaným technologiím mohou u 

svých zaměstnanců podporovat fl exibilní 

a produktivní způsoby práce bez ohledu 

na uspořádání pracovního prostoru.

Canon v reakci na současnou situaci 

aktualizoval uniFLOW Online, své 

cloudové řešení pro správu tiskových 

výstupů, které fi rmám umožňuje 

produktivnější workfl ow dokumentů bez 

ohledu na to, kde se jejich zaměstnanci 

zrovna nacházejí. Nové uniFLOW 2020.2 

nabízí perfektní řešení pro oddělení 

nákupu, HR, účtárnu či jakékoliv jiné 

oddělení v organizaci, které se snaží 

o zefektivnění fi remních pracovních 

procesů. Snižuje totiž administrativní 

zátěž zaměstnanců, omezuje možnost 

výskytu chyb, šetří cenný pracovní 

čas a zdroje. Firmy díky prostředkům 

uvolněným tímto softwarem mohou 

snadněji zkvalitnit nabídku a zůstat 

konkurenceschopné v měnícím se 

prostředí.

Aktualizace softwaru uniFLOW
i řady multifunkcí iRA

Evoluce pracovního prostředí probíhá v posledních měsících převratněji než kdy jindy. Firmy 
proto hledají partnera, který by jim pomohl se v nové situaci zorientovat, usnadnil jim podnikání 
a napnul své síly k získání nových a udržení stávajících zákazníků.

více na

https://www.printing.cz/clanky/novinky-v-polygrafii/aktualizace-softwaru-uniflow-i-rady-multifunkci-ira-178070cz


Vlčina Lenky Černoty

VÝSTAVA

Pětatřicetiletá vizuální umělkyně Lenka Černota, která je celoživotně fascinována vlky, 
nabízí v pražské Bold Gallery průřez svou tvorbou s akcentem na poslední velkoformátová 
plátna ale i například fotky z fotopastí. Ve

všech etapách její práci dominuje silný emoční náboj a výrazná, až světelná barevnost. 
Její výjimečné zacházení s obrazem dokládá i to, že některá svá „vlčí“ plátna umisťuje do 
nepřístupných míst beskydských lesů, kde je nechává i několik týdnů zvěři i přírodním 
podmínkám na pospas. Jejich osud pak dokumentuje prostřednictvím fotopastí.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/ta-ktera-maluje-s-vlky-umelkyne-lenka-cernota-pracuje-s-barvami-i-fotopasti-178071cz
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SOUTĚŽ INZERCE

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve 
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? 

a)      22x30cm
b)      30x21cm
c)      40x30cm
d)      45x60cm

HLEDÁM PRÁCI

  DTP operátorka – dlouhodobá praxe

  Externí grafi k

  hledam praci DTP/grafi k

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Externí - Grafi k/Webdesignér

  Hledáme operátora CTP

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

  Operátor - předtisková příprava / 
digitální tisk

BAZAR - PRODÁVÁM

  Laserová tiskárna Konica Minolta set 
bizhub C353 GATE

  tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA 
PRODEJ

  Saturn 1526

  MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space 
Gray Touchbar CZ

BAZAR - KUPUJI

  Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000

  LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6

  OKI 7411WT

  Stohová řezačka DUMOR 450Z

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).

Parádní grafi cké aktuality.

Milan/Tábor

Inspirativní čtení.

Pavla/Praha

Můj nejoblíbenější víkendový magazín.

Karel/Teplice

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

https://www.grafika.cz/bazar/
www.fotografovani.cz

