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Γρίπη είναι, θα περάσει!

Δ

εν συμφωνώ με τις Κασσάνδρες που
προβλέπουν μεγάλη οικονομική
κρίση. Πρώτα απ’ όλα γιατί
η ελληνική οικονομία είναι υγιέστατη
και αυτό το οφείλει πρωτίστως στην…
παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή της!
(Παραοικονομία και τζόγος, “λαδώματα,
γράσα” και πετρέλαια, φακελάκια,
δίμετρες... αλφαδιασμένες ξανθιές κτλ.).
Δεύτερον έχει αποκτήσει ισχυρά
αντισώματα από ανάλογες ασθένειες του
παρελθόντος. Θυμίζω τι περάσαμε τα
τελευταία είκοσι χρόνια:
• Ειδικό δικαστήριο, 1989-90
Αντί για εμφύλιο και εθνικό διχασμό
που προέβλεπε το 50% των Ελλήνων,
δηλαδή βαρύ εγκεφαλικό, τη βγάλαμε
με… συνάχι!
• Μπαμπάς Μπους και Σαντάμ,
1991-92 Όλοι τότε με την εισβολή στο
Κουβέιτ διαβάζαμε τις προφητείες του
Νοστράδαμου για το τέλος του κόσμου.
Δηλαδή βαρύτατο πνευμονικό οίδημα.
Ήταν απλός ...πονοκέφαλος!
• Βομβαρδισμός Σερβίας 1999
Η Θεσσαλονίκη προέβλεπε ολική
ανάφλεξη στα βαλκάνια: «Αν πάρει φωτιά
ο γείτονας, θα καεί και το σπίτι σου»!
Αντί για ...εγκαύματα 3ου βαθμού στην
οικονομία, τη βγάλαμε με 2-3 γρατσουνιές!
• Γιος Μπους Β. Λάντεν & Σαντάμ, 2001-2
Ξανά ο εφιάλτης του 3ου παγκοσμίου
πολέμου, δηλαδή καρκίνος (μακριά
από ‘δω) και βάλε. Ήταν μια απλή
...γαστρεντερίτιδα!
• Οι βουλιμικοί του χρήματος οργίασαν.
«Μαύρος Οκτώβρης» 2008
Προβλέψεις για στρατιές ανέργων και
φτώχεια, όπως το 1929-32.
Δηλαδή σοβαράς μορφής... φυματίωση.
Μην ανησυχείτε όμως.
Γρίπη είναι... Θα περάσει!
Τ. Τζίμας
			
Υ.Γ.: Λέτε να μην είναι γρίπη;
Και οι γιατροί κάνουν λάθη...

Intersys AE.
Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής
Στις 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της Intersys AE επισήμου αντιπροσώπου
της CANON στη χώρα μας αλλά και πολλών άλλων εργοστασίων, στις νέες, ιδιόκτητες και
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Εκεί, σε λειτουργικό
χώρο συνολικού εμβαδού 8.200 τετραγωνικών μέτρων στεγάζονται ο Τομέας Καταναλωτικών
Προϊόντων και το Τμήμα Logistics της Intersys. Στο Μοσχάτο, στην Αθήνα, στο υφιστάμενο
κτίριο της εταιρείας επί της οδού Βόλου στεγάζονται η Διοίκηση, το Λογιστήριο, η διεύθυνση
ανθρώπινου δυναμικού, οι δημόσιες σχέσεις, το τμήμα After Sales και ο Τομέας Αυτοματισμού
Γραφείου. Τηλέφωνα και e-mail παραμένουν τα ίδια, ενώ το νέο φαξ είναι 210 4816640.
ΙΝΤΕRSYS A.E.
Γραφεία: Βόλου 7, 183 46 Μοσχάτο, Τηλ.: 210 9554000, Fax.: 210 4816640
Αποθήκη & διακίνηση: Μαρκόπουλο Μεσογαίας,
Θέση Ντοροβάτεζα, ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 8, Τ.Κ. 190 03
www.intersys.gr

Η ερώτηση της εβδομάδας

...έρχεται η ίδια η Canon στην Ελλάδα;
Απάντηση: “Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα”.
Πρόσφατα η Canon, εξαγοράζοντας την Πορτογαλική αντιπροσωπεία, κατοχύρωσε
δυναμικά την παρουσία της στην Ιβηρική Χερσόνησο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με
το ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που η Canon διαθέτει τα προϊόντα
της μέσω αντιπροσώπου, έκανε πολλούς να σκεφτούν ότι επίκειται σύντομα και η σειρά
της Ελλάδας. Ότι δηλαδή νομοτελειακά οι Γιαπωνέζοι θα ανακοινώσουν οσονούπω την
επίτευξη συμφωνίας με την Intersys A.E. εγκαινιάζοντας νέα εποχή Canon στη χώρα μας.
«Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα» μας τόνισε κατηγορηματικά ο κ. Διονύσης Ζήβας, Διευθυντής
Τομέα Καταναλωτικών προϊόντων της Intersys AE. Και συνέχισε: «Δεν υπήρξαν σοβαρές
συζητήσεις επ’ αυτού ούτε πολύ περισσότερο διαπραγματεύσεις με το εργοστάσιο».

ΟΓ∆ΟΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8η έκθεση
imaging
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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Synthesis Α.Ε.
Σε νέες εγκαταστάσεις
H Synthesis Α.Ε. με τη σημερινή μορφή της εταιρείας,
ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με Πρόεδρο
και Γενικό Διευθυντή τον κ. Άγγελο Αγγελόπουλο,
Εμπορικό Διευθυντή τον κ. Σπύρο Θανέλλα και σε
συντονιστικό ρόλο στις πωλήσεις τον κ. Μπάμπη
Ρηγόπουλο. Οι ιδρυτές της εταιρείας δεν ήταν άγνωστοι
στο φωτογραφικό χώρο. Απεναντίας είχαν έντονη
παρουσία ήδη από την δεκαετία του ’80 με καταστήματα
λιανικής στο Αίγιο, στην Πάτρα και στην Αρχαία
Ολυμπία. Η Synthesis Α.Ε. όπως μας δήλωσε ο κ. Σπ.
Θανέλλας, δημιουργήθηκε για να προτείνει λύσεις στο
σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα. Λύσεις εξοπλισμού
και αναλωσίμων όλων των εργοστασίων στις καλύτερες
τιμές της αγοράς. Τα χρόνια που ακολούθησαν βρήκαν
την εταιρεία σε δυναμική, ανοδική πορεία. Έτσι σήμερα
διαθέτει υποκαταστήματα στο Αίγιο, στην Πάτρα, στο
Ηράκλειο Κρήτης, στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη
και φυσικά στην Αθήνα. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η
μετεγκατάσταση της επιχείρησης στη Μεταμόρφωση
Αττικής, σε υπερσύγχρονο χώρο συνολικού εμβαδού
3000m2. Όπως μας δήλωσε ο κ. Σπ. Θανέλλας, εδώ θα
στεγάζεται το head office της εταιρείας, δηλαδή
η διοίκηση, το λογιστήριο, τα κεντρικά εργαστήρια
ολοκληρωμένων ψηφιακών εκτυπώσεων, οι κεντρικές
αποθήκες (logistics) απ’ όπου θα συντονίζεται σε εθνικό
επίπεδο η διανομή προϊόντων και θα στεγάζονται
όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες της εταιρείας
(πωλήσεις, service κλπ).
Στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με την Synthesis Α.Ε.
προστέθηκε πρόσφατα και η PLANO Α.Ε. με την οποία
θα υπάρχει ενιαίο δίκτυο διανομής, κοινές προωθητικές
ενέργειες και δράσεις marketing κ.α.
SYNTHESIS A.E.
Λυκοβρύσεως 6 και Ανδριανείου,
Μεταμόρφωση Αττικής τκ. 121 32
Τηλ.: 210 2838340-1-2, 210 5766610,
Fax: 210 5737676
www.synthesisb2b.gr

Όλα τα “λεφτά” στα δίκτυα
Αυτό που γνωρίζουν όλοι, το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα
Υπάρχει ένας χώρος στην Ελλάδα ο οποίος γνωρίζει εκρηκτική δραστηριότητα,
παρά τους «χαλεπούς» καιρούς της οικονομίας. Πρόκειται για την πώληση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μια αγορά ο τζίρος της οποίας
πλησιάζει το 1,5 δισ. ευρώ. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης έχουν μπει
για τα καλά στην κούρσα του ανταγωνισμού και φαίνονται διατεθειμένες να
κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να εδραιωθούν, να επεκταθούν και εν τέλει να
κερδίσουν την προτίμηση των καταναλωτών.
Η απάντησή τους, στην ακρίβεια που απομυζεί το εισόδημα των νοικοκυριών,
είναι η γνωστή και δοκιμασμένη συνταγή: πολλαπλές δόσεις, άτοκες ή μη, με
πρώτη δόση το επόμενο Πάσχα/Χριστούγεννα/Καλοκαίρι. Χωρίς υπερβολή,
μία αλυσίδα ηλεκτρονικών προσφέρει μέχρι 56 δόσεις, ήτοι 4 χρόνια και 8
μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό το ψυγείο, το πλυντήριο
ή οι εντοιχισμένες συσκευές της κουζίνας να χαλάσουν πριν ακόμα τις
αποπληρώσουμε εντελώς. Ταυτόχρονα, η νέα τάση της αγοράς φαίνεται
να είναι τα γιγαντιαία καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ορισμένα προϊόντα
σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές ως δέλεαρ (κράχτη) για τον καταναλωτή και
ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία λύσεων για κάθε τσέπη. Εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα είναι η διαμάχη χαμηλά στη Λεωφόρο Συγγρού, που θυμίζει,
σε αφαιρετικό επίπεδο, σύρραξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Την πλευρά
του Γερμανικού άξονα εκπροσωπεί το υπερκατάστημα της αλυσίδας Saturn
– που συγγενεύει με τον όμιλο της Media Markt. Το πρώτο αυτό κατάστημα
στην Ελλάδα, εγκατεστημένο σε ένα φρεσκοχτισμένο χώρο 9.300 τ.μ. ο οποίος
κόστισε 20 εκατ. ευρώ, απασχολεί περισσότερους από 150 υπαλλήλους και
είναι το μεγαλύτερο της αλυσίδας στην Ευρώπη, εκτός Γερμανίας. Στο αντίπαλο
στρατόπεδο των Άγγλων βρίσκουμε ακριβώς απέναντι στη Συγγρού ένα ακόμα
κατάστημα της αλυσίδας Electro World που ανήκει στο βρετανικό όμιλο DSGi
(Dixons). Στο κτήριο που γενιές και γενιές διασκέδαζαν τις νύχτες, παλαιότερα
σαν «Διογένης Παλλάς», έπειτα σαν «Απόλλων Παλλάς», άνοιξε το πέμπτο
συνολικά Electro World στην ελληνική αγορά. Μπορεί ο χώρος να είναι
σχεδόν της μισής έκτασης από τον χώρο του Saturn (4.200 τ.μ.) αλλά σε καμία
περίπτωση δεν είναι «λίγος» για να φιλοξενήσει μια τεράστια γκάμα ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών, «λευκών» και «μαύρων» συσκευών.
Αν τώρα αναρωτιέστε τι μας αφορούν τα καταστήματα που πωλούν πλυντήρια
και τηλεοράσεις, ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε πως, σύμφωνα με πρόσφατες
μελέτες της GFK, το 85% των πωλήσεων ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών στη χώρα μας γίνονται μέσω αυτών των δικτύων καταστημάτων
- ποσοστό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.
Φυσικά, ο μόνος σίγουρα κερδισμένος από τον ανταγωνισμό των αλυσίδων δεν
είναι άλλος από τον καταναλωτή, καθώς θα βρίσκει ολοένα και περισσότερες
προσφορές και γενικότερα χαμηλές τιμές. Αρκεί φυσικά να θυμόμαστε ότι εκτός
από τη δόση για τις ηλεκτρικές συσκευές, έχουμε τη δόση του αυτοκινήτου, του
δανείου, του διακοποδανείου, της πιστωτικής, του καταναλωτικού…
Αν πάμε να βάλουμε το χέρι πέρα από εκεί που τελειώνει η τσέπη, μόνο τρύπα
θα καταφέρουμε να ανοίξουμε, που μετά δεν θα κλείνει με τίποτα…

“Η μόρφωση πολλαπλασιάζει όπου τη βρει την ευφυΐα αλλά και όπου την βρει την βλακεία...”
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Συνέδριο της Π.Ο.Φ.

«Φωτορεπορτάζ και Περιοδικά Σήμερα»

Με θέμα την οικονομική κρίση

Διήμερο Σεμινάριο της Apeiron Photos.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
πραγματοποιεί το 16ο Συνέδριό της την
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008 στο PARK
HOTEL ATHENS, Λεωφόρος Αλεξάνδρας
10 και Ρεθύμνου, στην Αθήνα.
Το 16ο συνέδριο της ΠΟΦ έρχεται σε
μια δύσκολη περίοδο, τόσο για τον
κλάδο της φωτογραφίας όσο και για
την υπόλοιπη αγορά. Η οικονομική
δυσπραγία - σύμφωνα με το δελτίο τύπου
της Π.Ο.Φ. - οδηγεί στο κλείσιμο δεκάδες
επιχειρήσεις.
Επιπλέον, οι φωτογράφοι σαν
επαγγελματίες αιμορραγούν οικονομικά
τα τελευταία χρόνια από την συνεχή
εξέλιξη των ψηφιακών εργαλείων
που χρησιμοποιούν καθώς καλούνται
σε συνεχή αναβάθμιση αυτών. Αυτά

Στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2008 η Apeiron Photos διοργανώνει για τα 20 χρόνια λειτουργίας της
ένα διήμερο σεμινάριο με θέμα «Φωτορεπορτάζ και Περιοδικά Σήμερα».
Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου θα είναι αφιερωμένη σε διαλέξεις, παρουσιάσεις, και συζητήσεις.
Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί σε παρουσιάσεις και κριτική portfolio. Καλεσμένοι θα είναι
έλληνες και ξένοι φωτογράφοι, photo editors από πρακτορεία και περιοδικά. Το σεμινάριο
είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό αλλά κυρίως απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες του
φωτογραφικού χώρου.
Εισηγητές: Ayperi Karabuda Ecer, Vice President Pictures / Reuters • Neil Burgess, Director /
NB Pictures • Volker Lensch, Photo Editor / “Stern” Magazine • Γιάννης Δήμου, Φωτογράφος,
Διευθυντής / Apeiron Photos • Γιάννης Κόντος, Φωτοειδησεογράφος / Polaris Images
• Νίκος Αμανίτης, Διευθυντής / Περιοδικό «Ταχυδρόμος» • Νικάνδρη Κουκουλιώτη, Photo
Editor / Περιοδικό «Ε»
Τιμή εισιτηρίου: 16/12: 30€, 17/12: 50€, 16&17/12: 60€

είναι τα κυριότερα θέματα που θα
συζητηθούν στα πλαίσια του Συνεδρίου
που θα περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην
πρώτη θα ακουστούν οι εισηγήσεις των
προσκεκλημένων από την αγορά και στην
δευτερη “κεκλεισμένων των θυρών”
θα συζητηθούν αυστηρά ζητήματα του
κλάδου. Όσοι πιστοί προσέλθετε
Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20/11.

Διαγωνισμός φωτογραφίας για το περιβάλλον

Π.Ο.Φ.
Ιπποκράτους 13, 106 79, Αθήνα.
Τηλ. 210 3647257, fax 210 3610345.
Ekfa-pof@otenet.gr

Apeiron Photos
Παλαιολόγου 7α, Αγία Παρασκευή 153 42
Τηλ. 210 6007925, info@apeiron.gr, www.apeironphotos.com

Mε θέμα “Η γυάλινη συσκευασία στη ζωή μας και το περιβάλλον”
Η ιστοσελίδα www.thinkglass.gr, που προωθεί την ιδέα της γυάλινης συσκευασίας και τη
συμβολή της στο περιβάλλον, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα “Η γυάλινη
συσκευασία στη ζωή μας και το περιβάλλον”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έργα
σε μια ή περισσότερες κατηγορίες από τα ακόλουθα θέματα: η σχέση ανθρώπου και γυάλινης
συσκευασίας στην καθημερινή ζωή, η αγνότητα της γυάλινης συσκευασίας, μάρκες που
αγαπάμε σε γυάλινη συσκευασία, η ανακύκλωση και προστασία περιβάλλοντος με τη γυάλινη
συσκευασία ή ότι άλλο επιθυμούν. Θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα έργα, ενώ οι 3 πρώτοι
νικητές θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν τα έργα τους έως 31/12/2008.
www.thinkglass.gr

Damalas bros
Σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
H εταιρεία ειδικεύεται στην εισαγωγή και εμπορία κορνιζών και άλμπουμ για την φωτογραφία υπό την διεύθυνση του Γιώργου Δαμαλά από τον περασμένο Ιούλιο στις νέες ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις σε ένα χώρο 1600 τμ. – εκ των οποίων αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα 900 τμ.
– στο Ν. Ικόνιο, Πέραμα. Η νέα διεύθυνση είναι Μαρίας Κιουρί 167 & Σαμουήλ, τ.κ. 188 63,
ενώ στον χώρο υπάρχει άμεση πρόσβαση από τη Λ. Σχιστού Σκαραμαγκά, από τη Λ. Αθηνών
(πρώην Γρ. Λαμπράκη) και από το λιμάνι του Πειραιά μέσω περιφερειακού Δραπετσώνας.

ΔΑΜΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
210 4631971 www.damalasbros.gr

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400, fax: 210 8541485, www.photo.gr
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Αρχισυντάκτης: Άγγελος Κυρίτσης

www.photo.gr

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη
Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr

ΤΕΥΧΟΣ 1 • ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING

ΤΕΥΧΟΣ 1 • ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING

Mαρνέρος Α.Ε.
Nέες αντιπροσωπείες:
Ricoh, Minox & Rollei
H Photokina παραδοσιακά
συμπίπτει με κινητικότητα στο
χώρο των αντιπροσωπεύσεων,
μια πραγματικότητα μάλλον
αδιάψευστη στην πορεία των
φωτογραφικών μας δεδομένων.
Έτσι τρία ιστορικά εργοστάσιαRICOH, MINOX & ROLLEI
άλλαξαν χέρια και πλέον
εκπροσωπούνται για την Ελλάδα
από τη γνωστή στον χώρο των
επαγγελματιών εταιρία του
κ. Κ. Μαρνέρου. Καλές δουλειές!

K. ΜΑΡΝΕΡΟΣ A.E.
λεωφ. Καραμανλή 50, 136 71
Αχαρναί, τηλ.: 210 2402000

HP TouchSmart IQ800 PC
Ψηφιακή τεχνολογία αφής στις άκρες των δακτύλων μας
Μετά την επιτυχία και τα βραβεία του HP IQ500 TouchSmart PC, η HP λανσάρει το νέο μέλος
της οικογένειας TouchSmart, το HP IQ800 TouchSmart PC. Με τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό του
ενιαίου πλαισίου στο χρώμα του μαύρου και κομψούς ασημί τόνους στις άκρες, το HP IQ800
διαθέτει μία πρωτοποριακή τεχνολογία οθόνης αφής, που επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά
άμεσα με την οθόνη, με το άγγιγμα των δακτύλων του. Χάρη στην TouchSmart Software Suite,
είναι δυνατή η επεξεργασία των φωτογραφιών με ελαφρές κινήσεις των δακτύλων, μπορούμε
να σύρουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια στις λίστες αναπαραγωγής, να δούμε βίντεο και να
αφήσουμε χειρόγραφα σημειώματα κατευθείαν πάνω στην οθόνη.
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Οθόνη 25,5 ιντσών, full HD, με ανάλυση 1900x1200, οδηγό Blu-ray, hardware-encoded
TV tuner και προαιρετικό κιτ στήριξης στον τοίχο • Τέσσερα ηχεία ψηφιακής ενίσχυσης •
Ενσωματωμένο Pocket Media Drive bay το οποίο παρέχει επιπλέον χώρο στο φορητό δίσκο
• Ισχυρό επεξεργαστή Intel® Core™ 2 Duo και γραφικά NVIDIA® GeForce™ 9600M GS HD
με τεχνολογία PureVideo® HD • Δυνατότητα μετακίνησης προς τα πάνω ή κάτω και φωτισμός
πολλαπλών ρυθμίσεων.
Το IQ800 επίσης κάνει πραγματικότητα το οικιακό κομπιούτερ του ενός καλωδίου, καθώς
διαθέτει ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο χαμηλού προφίλ, όπως και ενσωματωμένες
τεχνολογίες Wi-Fi και Bluetooth®.

Hewlett Packard. Τηλ. 210 8091100, http://www.hp.com/

PHOTOVISION 2009
107 μέρες μέχρι τα εγκαίνια!
Πιστή στο ραντεβού της από το 1995, κάθε δύο χρόνια λίγους μήνες μετά τη Photokina,
η μεγαλύτερη έκθεση του φωτογραφικού χώρου στην Ελλάδα θα ανοίξει τις πόρτες της στις λυόμενες
εγκαταστάσεις («τέντες») του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών, στο Ελληνικό από τις 5 μέχρι τις
9 Μαρτίου 2009. Από τα τέλη Οκτωβρίου λειτουργεί και το site της PHOTOVISION 2009, στη διεύθυνση
www.photovision.gr. Στην ολοκαίνουρια σελίδα, σχεδιασμένη από την αρχή, θα μάθετε για τις PHOTOVISION του παρελθόντος, θα βρείτε πληροφορίες για τους εκθέτες, και θα ενημερωθείτε για τα σεμινάρια,
τις εκθέσεις φωτογραφίας και τις εκδηλώσεις των εταιρειών στα πλαίσια της διοργάνωσης. Για όσους θέλετε
να συμμετάσχετε με δικό σας περίπτερο στην έκθεση μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής.
Για όσους θέλετε να επισκεφτείτε την PHOTOVISION 2009, μπορείτε να συμπληρώστε τη φόρμα On Line
Εγγραφής στο site και να λάβετε δωρεάν πρόσκληση για όλες τις μέρες λειτουργίας της έκθεσης.

www.photovision.gr 5-9 Μαρτίου 2009 τηλ. 210 8541400
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Σύντομα νέα
• Η Fujjfilm ανακοίνωσε την

πρόθεσή της ν’ αναθεωρήσει τον
τιμοκατάλογο των συμβατικών
προϊόντων της βασισμένων σε
τεχνολογία αλογονιδίων του
αργύρου. Πρόκειται για την πρώτη
εδώ και αρκετά χρόνια επιβάρυνση
των τιμών στα αργυρούχα
προϊόντα και ο λόγος είναι ένας και
μοναδικός: η μεγάλη αύξηση στις
τιμές του αργύρου και γενικά των
πολύτιμων μετάλλων.
• Microsoft-Pentax. Mνημόνιο
συνεργασίας υπέγραψαν οι δύο
εταιρίες. Αφορά την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας σε θέματα
εφαρμογών που προστατεύονται
από ευρεσιτεχνίες (patent cross
licensing).

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Αναλυτικά το πρόγραμμα
στο www.photo.gr

Τεχνολογία Hollywood στα «Ματωμένα Χώματα»
Με το πρόγραμμα Εyeon Fusion5
Μετά το Hollywood, το ολοκληρωμένο πακέτο compositing eyeon Fusion κερδίζει και την
Ελληνική τηλεόραση. Για τη δημιουργία της τηλεοπτικής σειράς του Alpha «Ματωμένα Χώματα»
που προβάλλεται από τις 10 Οκτωβρίου, οι υπεύθυνοι ειδικών εφέ κ.κ. Αντώνης Νικολάου και
Χρήστος Κουτρουλός χρησιμοποίησαν την έκδοση 5 του Fusion. «Το Fusion5 απέδειξε τις ισχυρές
δυνατότητές και τη σταθερότητά του σε πολύ βαριά projects με δυναμικά trackers, keyers, animated masks και soft masks» όπως δήλωσε ο Αντώνης Νικολάου, συνεργάτης του ΑΜΥ Digital
Video. Το Fusion της eyeon Software Inc. έχει ξεχωρίσει στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή,
στον τομέα του post production. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία high-end οπτικών εφέ σε
περισσότερες από 500 παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι 300, Pan’s Labyrinth, Dreamgirls, Babel,
The Departed, The Number 23, Fast and the Furious Tokyo Drift και Pirates of the Carribean 2.
Το AMY Digital Video, αντιπρόσωπος της eyeon Software Inc. στην Ελλάδα, διαθέτει το Fusion5
στην ελληνική αγορά και τις δωρεάν αναβαθμίσεις του ενώ σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει τη
νέα έκδοση 6, με πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις.
ΑΜΥ Α.Ε. 210 6133000

Profoto PRO-8 AIR
Άφθονη ισχύ για τα φλας
Ύστερα από πολυετή έρευνα, και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες για ένα χρόνο, η Profoto
παρουσιάζει τη νέα ψηφιακή γεννήτρια φλας Pro-8 air, η οποία ξεχωρίζει για τις επιδόσεις και τη
σταθερότητά της. Η ταχύτητα ανακύκλωσης της νέας γεννήτριας φτάνει τα 0,9 δευτερόλεπτα στα 2400
Watt-sec. Σε χαμηλότερη ισχύ η Pro-8 παρέχει είκοσι λάμψεις ανα δευτερόλεπτο και μέχρι 1000 flash
στη μέγιστη ισχύ ανά ώρα. Η αστραπιαία διάρκεια λάμψης έως 1/12000 του δευτερολέπτου παρέχει
εξαιρετική οξύτητα και δίνει τη δυνατότητα λήψης αντικειμένου που βρίσκεται σε πολύ γρήγορη κίνηση.
Χάρη στη νέα τεχνολογία Pre-Ignition-Flash-Plasma (PiPE) η νέα γεννήτρια αποδίδει λάμψεις με ακρίβεια
1/50 (ένα πεντηκοστό) του f / stop και απόλυτα σταθερή θερμοκρασία χρώματος. Η ισχύς της Pro-8
μπορεί να διαμορφωθεί σε εύρος 10 f /stop, από 5 Watt-sec έως την μέγιστη ισχύ 2400 Watt-sec, και
η ισχύς μπορεί να διανεμηθεί στις 2 ασύμμετρες εξόδους σε αναλογία έως 1:9, κάνοντας την Pro-8 να
λειτουργεί σαν δύο ξεχωριστές γεννήτριες. Τέλος, ο δέκτης Profoto Air Remote, εκτός από την ασύρματη
πυροδότηση επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο της ισχύος της κάθε κεφαλής και των πιλότων.
ΑΓΚΟΠΙΑΝ - ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. 210 3250901

Sony
Νέα σειρά φορητών υπολογιστών VAIO T T
Τα νέα laptop της σειράς VAIO έχουν σχεδιαστεί για να ξεχωρίζουν. Κατασκευασμένα
με ανθρακονήματα, τα μοντέλα έχουν συμπαγή σχεδίαση, πάχος μόλις 23,5 χιλιοστά
στο λεπτότερο σημείο τους και βάρος περίπου 1,3 κιλά. Η οθόνη των 11,1 ιντσών
διαθέτει υψηλή ανάλυση (1366x768) με λόγο πλευρών 16:9. Επίσης η επιφάνειά της έχει
«σκληρυνθεί» για να έχει αντοχή και να αντιστέκεται στις γρατζουνιές. Ο επεξεργαστής
Intel® Core™ 2 Duo SU9300 έχει υψηλές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση, έτσι η
διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να φτάσει μέχρι τις 6,5 ώρες. Η μνήμη του είναι 4GB. Στη
σελίδα www.sonystyle.eu/VaiobyYou μπορούμε να παραγγείλουμε μια έκδοση του VAIO
T T όπως τη θέλουμε, π.χ. να προσθέσουμε οδηγό Blu-Ray ή Solid State σκληρό δίσκο.
SONY HELLAS 210 6782000
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Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες λιθίου BRAUN

B54 για Canon: BP-970G, 7.4V, 7.500mAh

Τιμή 38€*

B82 για Sony: NP-SF960, 7.4V, 7.800mAh

Τιμή 50€*

RAVL200

Battery video light με λυχνία LED χαμηλής
κατανάλωσης 3W. Φωτεινότητα 20/40 Lux.
Βάση προσαρμογής σχεδόν για κάθε
κάμερα. Ειδική βάση για SONY.

Τιμή 32€*

HAIDA

Βάση ώμου, έως 15 κιλά βάρος, εύκολη χρήση,
κατάλληλη για επαγγελματίες

Τιμή 100€*

Σετ Digi Pro 80 Led

Το σετ περιλαμβάνει: Digi Pro
80 LED light, 2 φίλτρα 3200Κ και
Diffuser, 2 μπαταρίες NP-550
Li-ion με φορτιστή, Μπρακέτα
βίντεο, θήκη μεταφοράς
Μέχρι 90 λεπτά συνεχούς λήψης
με την NP-550 Τιμή σετ 160€*
*(Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν 19% Φ.Π.Α.)

Κ. ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Παπαδιαμάντη 11, Άνω Πατήσια. Τηλ.: 210 2236690, 210 3213691 Fax: 210 2236698
e-mail: videopho@otenet.gr
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Nikon
Μέχρι τις 30/11 ο διαγωνισμός NPCI
Συνεχίζεται η υποβολή συμμετοχών για την
32η διοργάνωση του Διεθνούς Διαγωνισμού
Φωτογραφίας της Nikon 2008-2009.
Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές έως
30 Νοεμβρίου 2008. Το θέμα του διαγωνισμού είναι
At the Heart of the Image (Στην καρδιά της εικόνας),
που είναι επίσης η δήλωση εμπορικής ταυτότητας
της Nikon Imaging Company. Οι διαγωνιζόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν φωτογραφίες σε μία ή και
στις δύο θεματικές κατηγορίες: κατηγορία “Free Subject“ (Ελεύθερο θέμα, όπου οι φωτογράφοι μπορούν
να υποβάλουν μια φωτογραφία που πηγάζει από
τη φαντασία τους) και “My Planet” (Ο πλανήτης
μου, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
συμμετοχές που αφορούν το περιβάλλον ή σκηνές
από την καθημερινή ζωή).
Επαγγελματίες φωτογράφοι από ολόκληρο τον
κόσμο θα κρίνουν τις συμμετοχές. Για τον εορτασμό
της 75ης επετείου της επωνυμίας NIKKOR, θα υπάρχει
ένα επιπλέον βραβείο που θα δοθεί σε μια εξαιρετική
συμμετοχή, μαζί με τα 54 κανονικά βραβεία και το
Μεγάλο νικητή. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε
όλους όσους αγαπούν τη φωτογραφία –ερασιτέχνες,
καθώς και επαγγελματίες φωτογράφους– από
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι βραβευμένες
φωτογραφίες και τα ονόματα των νικητών θα
δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του NPCI, σε εκθέσεις
καθώς και μέσω δελτίου τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
κανόνες του διαγωνισμού NPCI και τη φόρμα
συμμετοχής, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.nikon-is-different.com/NPCI2008.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Τμήμα Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
38 νέοι, πτυχιούχοι φωτογράφοι
Γνωρίζετε ότι υπάρχει στη χώρα μας μία και μοναδική σχολή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση που παρέχει κρατικά διπλώματα φωτογραφίας; Πρόκειται για το τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας.
Η Εισαγωγή των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων
και η βάση εισαγωγής είναι αρκετά ψηλά συγκριτικά με άλλα τμήματα του ΤΕΙ
ανά την Ελλάδα (περίπου
στις 13.000 μονάδες).
Και κάτι ακόμα που είναι
άγνωστο. Οι περισσότεροι
καθηγητές στο τμήμα
φωτογραφίας διαθέτουν
διδακτορικά διπλώματα
και μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών από Πανεπιστήμια
του εξωτερικού. Αφορμή γι’
αυτό το σχόλιο μας το έδωσε
η ορκωμοσία πριν λίγες μέρες
τριάντα οχτώ (38) νέων πτυχιούχων φωτογράφων απ’ όπου και τα στιγμιότυπα.
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω, Τηλ: 210 5385411, Φαξ: 210 5385410
photography@teiath.gr, http://www.teiath.gr/sgtks/photography/index.htm

IKONA LAB
Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Ένα από τα πιο γνωστά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, το IKONA LAB που
διευθύνει ο κ. Ηλίας Παπαδόπουλος, ανανεώθηκε και επεκτάθηκε, διευρύνοντας
τις δραστηριότητές του στο χώρο της ψηφιακής φωτογραφίας και όχι μόνο.
Η επιχείρηση ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975, με την επωνυμία «Φωτοεπίκαιρα» και ως IKONA LAB το 1992. Πρόσφατα, λόγω της κάθετης αύξησης
των δραστηριοτήτων (όπως η ψηφιακή Offset τυπογραφία), η εταιρεία απέκτησε
ένα νέο ιδιόκτητο χώρο στην πιο νέα, πολεοδομικά, και αναπτυσσόμενη περιοχή
της πόλης. Η μεταφορά των διαδικασιών παραγωγής στον αυτόνομο αυτό χώρο
συνεπάγεται ακόµα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, καλύτερη διαχείριση της
ήδη καθετοποιηµένης παραγωγικής διαδικασίας, ευελιξία και ανεξαρτητοποίηση
τµηµάτων της παραγωγής για custom παραγγελίες. Μιλώντας σε αριθμούς,
η συνολική επένδυση έχει ξεπεράσει το 1.200.000 ευρώ, και η παραγωγική
ικανότητα, αν μιλήσουμε μόνο για ψηφιακά album, ξεπερνά τις 25.000 μονάδες
ετησίως. Η διεύθυνση του νέου χώρου είναι Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας,
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η παλιά έδρα του
ΙΚΟΝΑ LAB στην Αγίου Δημητρίου 154.
ΙΚΟΝΑ LAB 2310 383169, 2310 208772, 210 5622700
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Καμπανάος Α.Ε.Ε.
Σημαντική διάκριση
Μια μεγάλη διάκριση περίμενε στη Photokina
τους Έλληνες αντιπροσώπους της Champion
Photochemistry, Καμπανάος Α.Ε.Ε., που
βραβεύθηκαν ως “Photochemical Specialists” για
το 2008. Το βραβείο αυτό δίνεται από την εταιρεία
στους πιο επιτυχημένους αντιπροσώπους της ως
αναγνώριση της προσπάθειας τους σε μια εποχή
που η αγορά του φιλμ συνεχώς υποβαθμίζεται.
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
Σολωμού 47, 121 33 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218

Epson
Ξεπερνώντας το όραμα

Δεν λαμβάνετε το περιοδικό
Photobusiness;
Είσαστε επαγγελματίας φωτογράφος
ή βιντεολήπτης;
Στείλτε μας τα στοιχεία σας με το Α.Φ.Μ. σας στο mail:
info@photo.gr
Κάθε τέσσερις μήνες θα σας παραδίδεται με courier
στη διεύθυνσή σας χωρίς απολύτως καμία άλλη σας
υποχρέωση.

Exceed your vision είναι το μοτό της
Epson, η οποία παρουσίασε τους
νέους επαγγελματικούς εκτυπωτές της αλλά και τη σειρά των βιντεοπροβολέων.
Δύο από τα προϊόντα που ξεχώρισαν ήταν οι επαγγελματικοί inkjet Β-300 και
Β-500. Για πρώτη φορά έγχρωμες εκτυπώσεις με την ανώτερη ποιότητα του inkjet
έχουν κόστος ανά σελίδα ίσο με την εκτύπωση ασπρόμαυρου laser, και μάλιστα σε
ταχύτητα που φτάνει μέχρι τις 37 σελίδες το λεπτό. Το μοντέλο B-300 απευθύνεται
σε επιχειρήσεις που εκτυπώνουν κατά μέσο όρο 250-500 σελίδες, ενώ για 500
σελίδες και άνω συστήνεται ο Β-500. Επιπλέον, η τεχνολογία Micro Piezo εκτυπώνει
με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, πράγμα που δείχνει και την οικολογική
συνείδηση της εταιρείας.
Στον τομέα των προβολικών η εταιρεία παρουσίασε τόσο μοντέλα για
επαγγελματικές παρουσιάσεις όσο και για Home Cinema. Το επαγγελματικό μοντέλο
που ξεχώρισε ήταν ο EMP 400W. Ο συγκεκριμένος βιντεοπροβολέας διακρίνεται
από τον ανταγωνισμό λόγω του φακού πολύ μικρής εστίασης, που επιτρέπει την
προβολή καθαρής εικόνας 60 ιντσών από απόσταση μόλις 65 εκατοστών. Με
αυτόν τον τρόπο μπορεί να τοποθετηθεί πολύ κοντά στην οθόνη, αποφεύγοντας τη
δημιουργία σκιών από τον υπεύθυνο της παρουσίασης.
EPSON HELLAS 210 8099499, www.epson.gr

Samsung CLP-315
Ο μικρότερος και πιο αθόρυβος έγχρωμος λέιζερ στον κόσμο
Με διαστάσεις 388 mm x 313 mm x 243 mm, ο CLP-315 της Samsung είναι σημαντικά
μικρότερος από την πλειοψηφία των εκτυπωτών στην αγορά, τόσο των inkjet όσο και
των έγχρωμων laser. Επίσης, σύμφωνα με τις δοκιμές των εργαστηρίων BLI ο CLP-315
είναι ο πιο αθόρυβος εκτυπωτής που κυκλοφορεί, όσον αφορά τους κραδασμούς και τη
μέση εκπομπή θορύβου, εκπέμποντας λιγότερα από 45dΒΑ (ενδεικτικά ο θόρυβος σε ένα
γραφείο είναι 60-66dBA, ενώ κάθε 10dB η ένταση του ήχου διπλασιάζεται). Στον τομέα
των επιδόσεων, σύμφωνα με την εταιρεία είναι ταχύτερος στην ασπρόμαυρη εκτύπωση
από τον ανταγωνισμό (αποδίδει 16 σελίδες/λεπτό), με μέγιστη ανάλυση 2.400x600 dpi.
FOURLIS TRADE Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Νέο Ψυχικό
210 6293000, www.samsung.gr
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Έκθεση Josef Kudelka
Προλαβαίνετε μέχρι τις 23 Νοεμβρίου
Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των manager και
γενικά των υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς
imaging δεν διαθέτει καθόλου ελεύθερο χρόνο
για εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες. Όσος
χρόνος περισσεύει αναλώνεται για χαλάρωση
στον καναπέ μπροστά απ’ το χαζοκούτι
– κοινώς τηλεόραση – με λίγη κουβεντούλα
με τα παιδιά το βράδυ και κάποια εξόρμηση
σε κοντινό προορισμό την Κυριακή για
φαγητό με την οικογένεια, άντε και κάποιους
φίλους. Όμως κάποιες φορές στη μικρή μας
πόλη διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκθέσεις
και εκδηλώσεις που η επίσκεψη σε αυτές
θα σας ξεκουράσει πραγματικά. Μία τέτοια
έκθεση που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα
να επισκεφθείτε είναι η μεγάλη, αναδρομική
έκθεση φωτογραφίας του διάσημου Τσέχου
φωτογράφου Josef Kudelka στο Μουσείο
Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς. Η έκθεση
Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτή έως τις
10 το βράδυ. Στο χώρο λειτουργεί επίσης ένα
πολύ καλό cafe-restaurant.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Πειραιώς 138 , Αθήνα. Τηλ 210 3453111

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Apeiron
Η αναδρομική έκθεση του Josef Koudelka
στο Μουσείο Μπενάκη διοργανώθηκε από

Xerox
Τα πάντα για το Photobook (και όχι μόνο)
Ένα από τα πλέον «καυτά» concepts στο χώρο της φωτογραφίας είναι αυτό του Photobook. Η διάδοσή του αναμένεται εκρηκτική τα επόμενα χρόνια και οι μεγαλύτερες
εταιρείες του χώρου έχουν ήδη παρουσιάσει τα προϊόντα που θα βοηθήσουν τους
επαγγελματίες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία.
Η Xerox διαθέτει λύσεις για κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. Το Photo Kiosk
της εταιρείας είναι εύκολο στο χειρισμό και εξοπλισμένο με περισσότερα από εξήντα
φωτογραφικά πρότυπα, ώστε κάθε καταναλωτής να μπορεί εύκολα και απλά να σχεδιάσει
το δικό του Photobook. Το κιόσκι συνεργάζεται άμεσα με όλη τη γκάμα των έγχρωμων
επαγγελματικών εκτυπωτών της εταιρείας, από τον DocuColor 242 μέχρι το ψηφιακό
πιεστήριο iGen3. Για τα καταστήματα που θέλουν να παρέχουν online υπηρεσίες στους
πελάτες τους, η Xerox διαθέτει ειδικά λογισμικά, εύκολα στη χρήση, που επιτρέπουν τη
δυνατότητα αποστολής αρχείων ή προσωποποιημένων εφαρμογών για εκτύπωση καθώς
και πλήρεις δυνατότητες προεπισκόπησης, κοστολόγησης και ηλεκτρονικής πληρωμής.
Στον τομέα της εκτύπωσης, οι εκτυπωτές, οι plotter και τα πιεστήρια της Xerox καλύπτουν
ευρύ φάσμα αναγκών. Οι ταχύτητες κυμαίνονται από 42 έως 110 φύλα το λεπτό (μέχρι
22.1 τ.μ./ώρα για τους plotter), με ανάλυση 2.400 μέχρι 4.800dpi σε χαρτί βάρους έως
300gr. Τέλος, οι λύσεις Feeding & Finishing της εταιρείας εξυπηρετούν το τελευταίο
στάδιο για την ολοκλήρωση της ψηφιακής εκτύπωσης σε τελικό προϊόν (hard & soft cover
books, Reports & Proposals κοκ). Για εξειδικευμένες εφαρμογές (Photo Albums,
School year books, θήκες CD/DVD), η Xerox έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες
με εταιρείες του χώρου.
ΧEROX HELLAS A.E.E. Λεωφ. Συγγρού 127 Τ.Κ. 117 45 Αθήνα.
Τηλ.: 210 9307000, www.xerox.gr

την Apeiron Photos

Α-Data
Η πιο γρήγορη Compactflash στον κόσμο με 16GB!
H ταϊβανέζικη A-Data είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία DRAM και μια από τις
μεγαλύτερες σε flash μνήμες, με βραβεία iF Design, Reddot, Japan’s Good Design κλπ. Mάλιστα
παράγει την πιο γρήγορη Compactflash στον κόσμο, την Turbo 350x χωρητικότητας 16GB, την οποία
περιμένουμε εναγωνίως για ένα benchmark. Εκτός αυτών η Adata ανεκοίνωσε και SSD δίσκους
2,5 και 1,8in.σε χωρητικότητες ως 128Gigabytes και interfaces SATA/PATA που χρησιμοποιούν
τεχνολογίες SLC και MLC. Οι solid state αυτοί δίσκοι είναι κατάλληλοι για εφαρμογές όχι μόνον σε
Notebook υπολογιστές αλλά και σε Personal Media Players, camcorders κλπ.
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 25, 546 39 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 942000 Fax: 2310 942432 www.stamos.com.gr
Στουρνάρη 44, 104 33 Αθήνα. Τηλ.: 210 5231602, Fax: 210 5231603
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