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EMIRATES AIRBUS A-380
3  ...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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
E+&*$8: Τάκης Τζίμας, !?%(8 ,%@$8: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
/!'%#+!8: Κωνσταντίνα Γκιτάκου /%!+( )'(!@$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

!$"'!8: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò 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.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Sony World Photography Awards 2014
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© %(8 '6>$8, shortlist '% %!/* &!%!'"* '$% +$ 8 " /"$3* !'"*, 2014 Sony World Photography
Awards

© 9 >%, shortlist '% %!/* &!%!'"* '$% +$ )%"!+(8 8, 2014 Sony World Photography Awards
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© '3$8 +,3$8, 33#&, shortlist '$% +$ $8 /!+%!+(8 8  %!/, &!%!'",, 2014 Sony World
Photography Awards
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© Anurag Kumar, %&, shortlist '% %!/* &!%!'"* '$% +$ Smile, 2014 Sony World Photography Awards

© Kacper Kowalski, 3%, finalist '$% )3"!+( +$  ), 2014 Sony World Photography Awards/Panos
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© George Logan, 3, shortlist '$% )3"!+( +$ $8 &!$"!'!+(8 8, 2014 Sony World Photography Awards

©Simone Sapienza, 3, '% %!/* &!%!'"* '$% +$ @!&!!+( , 2014 Sony World Photography Awards
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© Ata Mohammad Adnan, )+3%>8, shortlist '$% +$ SplitSecond  %!/, &!%!'",, 2014 Sony World Photography
Awards

© Luis Angel Mart%nez Hernndez, ')%, shortlist '% %!/* &!%!'"* '$% +$ Smile, 2014 Sony World Photography Awards
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PIXMA MG2450 - MG2550

PIXMA MG3550

PIXMA MX455

PIXMA MX525

Μικρών διαστάσεων, οικονομικό, πολυμηχάνημα με design που
αναδεικνύεται από το λευκό χρώμα και τις μοντέρνες γραμμές.
Καλύπτει όλους τους ρόλους εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικού
και scanner, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο στο γραφείο.
Προαιρετικά δέχεται κασέτες μελανιών XL υψηλότερης
χωρητικότητας για μεγάλη αυτονομία. Τυπώνει σε ανάλυση ως
4800dpi ενώ το υποσύστημα scanner αναλαμβάνει την σάρωση
στα 1200x600dpi.

Πολυμηχάνημα για το σπίτι και το γραφείο με ενσωματωμένο
αυτόματο τροφοδότη (ως 30) πρωτοτύπων και WiFi. H μονάδα ADF
διευκολύνει την εργασία για το σκαράρισμα, τα φωτοαντίγραφα
ή την αποστολή πολλαπλών φαξ. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης
του σκαναρισμένου υλικού σε μορφή αρχείων PDF/JPEG απευθείας
σε φλασάκια (USB memory). Παραπέρα προσφέρει δυνατότητα
εκτύπωσης μέσω Google Cloud Print. Παρέχεται δυνατότητα
χρησιμοποίησης κασετών μελανιών υψηλής χωρητικότητας ΧL Fine.



 227 •    10



 

2014

Μοντέρνο, πολυμηχάνημα με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα WiFi
σύνδεσης και απευθείας εκτύπωσης από συσκευές όπως κινητά και tablets
μέσω της ειδικής δωρεάν mini εφαρμογής (app) Pixma Printing Solutions για
λειτουργικά iOS και Android. Τυπώνει με εξαιρετική ποιότητα στα 4800dpi
με δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης εγγράφων διπλής όψης. Συνοδεύεται
όπως και οι άλλοι εκτυπωτές της Canon από το software My Image Garden
που αναλαμβάνει εργασίες όπως αυτόματη οργάνωση των φωτογραφιών,
δημιουργία κολλάζ, καρτών, ημερολογίων κλπ.

Πληρέστατο πολυμηχάνημα που βρίσκει εξίσου εφαρμογές και στο
σπίτ και σε επαγγελματικό περιβάλλον, με άπειρες δυνατότητες. Τα
χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπο με το PIxma MX455 αλλά με
δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως για πρόσθετη οικονομία και
αναπααγωγή εντύπων με επαγγελματική εμφάνιση.
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Panasonic DMC-GH4
$      video 4K
Oι διαρροές τελικά επιβεβαιώθηκαν. Η Panasonic παίρνει πολύ στα σοβαρά τις

ευαισθησίας autofocus είναι εντυπωσιακά

υβριδικές βιντεοκάμερες και το αποδεικνύει με τη νέα GH4, την πρώτη στο format

χαμηλό μόλις -4EV (δηλ. σχεδόν αδιαπέραστο

Micro 4/3 με video 4K. Το θετικό στοιχείο με την Panasonic είναι ότι συνδυάζει τους δύο

σκοτάδι). Τα σημεία εστίασης έχουν ανέβαις

κόσμους, της φωτογραφίας και του video, έχοντας αντίστοιχα πολύ καλές επιδόσεις.

τα 49 από 23 στην προκάτοχο GH3 με την
δυνατότητα μάλιστα χειροκίνητης δημιουργίας



χει επανασχεδιασμένο αισθητήρα: LiveMOS που αντιμετωπίζει επιτυχώς το φανόμενο

Έ

γκρουπ στοιχείων.

Rolling Shutter, 4πύρηνο επεξεργαστή Venus Engine 9AHD και …τρελό bitrate

Video. Πέρα από τις φανερές βελτιώσεις στη

στο video ως 200Mbps. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Panasonic ο αισθητήρας έχει

φωτογραφική λήψη (still image) oι μεγάλες

διιπλάσια ταχύτητα καταγραφής/μεταφοράς δεδομένων στα 50millisec. και γι αυτό το

αναβαθμίσεις αφορούν το video. Eκτός από

λόγο δεν είναι αισθητό το rolling shutter. Επίσης η εξελιγμένη σχεδίαση του επεξεργαστή

τη μεγαλύτερη ανάλυση 4Κ δηλ. Cinema 4K

ευθύνεται για την βελτιωμένη ευαισθησία που ανεβαίνει ως ISO 25600, τη λειτουργία ριπής

(4096x2160) και 4Κ Ultra (3840x2160) εντύπωση

12fps (συνεχώς μέχρι να συμπληρωθούν 100 αρχεία JPEG) ή 7fps σε Continuous AF, την

κάνουν τα bitrates που θυμίζουν επαγγελματική

εκτεταμένη δυναμική περιοχή και τη χρωματική ακρίβεια. Ενσωματώνεται δε γρήγορο AF

βιντεοκάμερα. Και οι δύο αναλύσεις 4Κ παίζουν

Contrast Detect που χρησιμοποιείται για την λειτουργία “Depth from Defocus” η οποία

σε bitrate 100Mbps και συμπίεση ΙΡΒ ενώ στο

αξιοποιεί την πληροφορία από το φακό για να προσδιορίσει την απόσταση αντικειμένου

Full HD (1920x1080pixel) ανεβαίνει στα 200Mbps

σε σχέση με τις μη εστιασμένες περιοχές του ειδώλου. Τα δεδομένα μετά συνδυάζονται με

και συμπίεση All-Intra. Επιπλέον υποστηρίζεται

την εστίαση μέσω Contrast AF για μικρομετρική πλέον ρύθμιση και όλα αυτά με μέγιστη

κανονικά το φορμά AVCHD με τις ίδιες αναλύσεις

υστέρηση μόλις 0.07millisec. Αν πιστέψουμε τους τεχνικούς της Panasonic δεν προκύπτει

και συμπιέσεις όπως και η GH3. Aντίθετα όμως

ανάγκη για να ενσωματωθούν pixel Phase Detect στον αισθητήρα ενώ και το κατώφλι

με την GH3 προσφέρεται ενιαίο μοντέλο για
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όλες τις χώρες αντί για ξεχωριστά

Το σύστημα
αυτόματης εστίασης
DFD (Distance From
Defocus) υπολογίζει
σχεδόν σε πραγματικό
χρόνο την απόκλιση
και κατεύθυνση της
λανθασμένης εστίασης
και μετακινεί το φακό
στη σωστή απόσταση.

μοντέλα για χώρες με σύστημα PAL
και χώρες με NTSC. Ως προς τα frame
rates το Cinema 4K προσφέρεται στα
24fps ακριβώς και το Ultra 4K στα
29,97p, 23.9p και στο Cinema 4K. Τον
επαγγελματία θα συγκινήσει η έξοδος
καθαρού (ασυμπίεστου) HDMI 4.2.2
10 bit για κατευθείαν αποθήκευση σε
HD capture συσκευές.
Προαιρετικά θα παρέχεται δυνατότητα
αγοράς της βάσης AG-YAGH
attachable interface unit που παρέχει
έξοδο 4Κ ΗD-SDI με timecode, XLR
και σύνδεση με μετασχηματιστή.
Γενικά η GH4 δείχνει πιο
επαγγελματική σε λεπτομέρειες όπως
η κατάργηση των σκηνών από τον
περιστροφικό επιλογέα ο οποίος
επιπλέον κλειδώνει με ασφάλεια,
η υποστήριξη του στερεοφωνικού
μικροφώνου DMW-MS2 με τη
ρυθμιζόμενη κατευθυντικότητα (ο
χρήστης μπορεί να ορίσει τη γωνία του
ήχου), τη λειτουργία ιντερβαλόμετρου
κλπ.
Αλλά και στο τομέα της σκόπευσης, το
EVF δέχθηκε αναβάθμιση ανάλυσης
από 1744Κ σε 2360Κ και η πλήρως
αρθρωτή οθόνη της πλάτης που
έγινε πλέον OLED 1036Κ με κοντράστ
10.000:1 (σε σύγκριση με τα 610Κ της
GH3).

Panasonic GH4 Video (αρχεία MOV ή ΜP4)

59.94Hz



 

Frame- rate

Bitrate    



29.97p

100Mbps (IPB)

Linear PCM/AAC*

23.98p

100Mbps (IPB)

Linear PCM

59.94p

200Mbps (All-I) 100Mbps
(IPB) 50Mbps (IPB)

Linear PCM

29.97p

200Mbps (All-I) 100Mbps
(IPB) 50Mbps (IPB)

Linear PCM

200Mbps (All-I)

23.98p

200Mbps (All-I) 100Mbps
(IPB) 50Mbps (IPB)

Linear PCM

4K (3840 x 2160)

25p

100Mbps (IPB)

Linear PCM

Full HD (1920 x 1080)

50p

200Mbps (All-I) 100Mbps
(IPB) 50Mbps (IPB)

Linear PCM

25p

200Mbps (All-I) 100Mbps
(IPB) 50Mbps (IPB

Linear PCM

Cinema 4K (4096 x
2160)

24p

100Mbps (IPB)

Linear PCM

4K (3840 x 2160)

24p

100Mbps (IPB)

Linear PCM

Full HD (1920 x 1080)

24p

200Mbps (All-I) 100Mbps
(IPB) 50Mbps (IPB)

4K (3840 x 2160)

Full HD (1920 x 1080)

50.00Hz

24.00Hz
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Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά νέους ταλαντούχους φωτογράφους - χωρίς φυσικά να εξαιρεί
τους παλιούς και καταξιωμένους - για συνεργασία σε κοινή επιχειρηματική δράση: την προώθηση
φωτογραφιών στο ελληνικό και διεθνές κοινό από το e-shop του www.photo.gr που ανανεωμένο
και με πλούσιο περιεχόμενο θα ανέβει στις 14 Φεβρουαρίου στο διαδίκτυο.
Υποβάλετε άμεσα τη δουλειά σας στο ειδικευμένο επιτελείο συντακτών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Θα έχετε
μόνον οφέλη! Εάν η αίτησή σας εγκριθεί θα τύχετε δωρεάν προβολής από το site και το κυριότερο
θα λαμβάνετε ένα σημαντικό ποσοστό από κάθε φωτογραφία σας που θα πωλείται!
Η μεγάλη καινοτομία του ανανεωμένου site θα είναι η πλούσια on line gallery του: ένα δίγλωσσο
ελληνικά/αγγλικά e-shop πώλησης φωτογραφιών. Από εδώ θα διατίθενται στο ελληνικό και διεθνές
κοινό, έργα ελλήνων φωτογράφων κάθε είδους και θεματολογίας: από τοπία και άγρια ζωή μέχρι
αρχιτεκτονικά θέματα και από φωτογραφίες δρόμου μέχρι πορτραίτα και κάθε είδους συνθέσεις.
Οι φωτογραφίες θα πωλούνται αποκλειστικά και μόνον τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί με πολλές
δυνατότητες επιλογής κάδρου. Θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να επιλέξει είτε μια απλή, οικονομική
κορνίζα σε τέσσερα χρώματα, είτε μοντέρνα ξύλινα κάδρα σε πολλές αποχρώσεις είτε ακόμη
επικόλληση της φωτογραφίας σε πλαίσιο αλουμινίου. Οι διαστάσεις θα ποικίλουν:
Aπό 20x30cm μέχρι ένα μέτρο και ακόμη μεγαλύτερες.
Όλες οι εκτυπώσεις θα φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας.
Η παράδοση των φωτογραφιών με ή χωρίς κάδρο θα γίνεται με κούριερ σε ειδική ανθεκτική
συσκευασία στην διεύθυνση του παραλήπτη σε όλη την Ελλάδα και σε 184 χώρες ανά την Υφήλιο!
Για να λάβετε τον πλήρη φάκελο με τους όρους συμμετοχής σας στην on line gallery του photo.gr θα
πρέπει να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με email στο eshop@photo.gr επισυνάπτοντας (σε χαμηλή
ανάλυση 72dpi) τριάντα καλές φωτογραφίες σας (με οποιαδήποτε θεματολογία). H ποιότητα του
υλικού θα αξιολογηθεί από το περιοδικό και εφόσον κριθεί θετικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για
τις λεπτομέρειες της συνεργασίας.
Μην το αμελήσετε! Φροντίστε να είσαστε ανάμεσα στους πρώτους φωτογράφους που θα
αναρτηθούν στην online gallery του ανανεωμένου www.photo.gr

14 Φεβρουαρίου 2014
Ανοίγουμε και σας περιμένουμε!
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Pentax &!#6/
Converter
 "  DA AF 1,4x AW
Πάνω απόλα στεγανοποιημένο και
σχεδιασμένο για μέγιστη συμβατότητα
είναι το νέο teleconverter thw Pentax.
Προσαρμόζεται ανάμεσα στο σώμα και το
φακό και μπορεί να εστιάσει με φακούς που
έχουν δικό τους μηχανισμό οδήγησης ή το
autofocus οδηγείται από ειδικό μηχανισμό
με αξονάκι στη μοντούρα. Επεκτείνει την
εστιακή απόσταση κατά 40% μειώνοντας
συνάμα τη φωτεινότητα κατά 1stop κάτι
που είναι στα πλαίσια του αποδεκτού. Από
οπτικής πλευράς περιλαμβάνει τέσσερα
στοιχεία σε τρεις ομάδες και μάλιστα με
προσεγμένη πολλαπλή επίστρωση για
διατήρηση της φωτομεταδοτικότητας
και αποφυγή φαινομένων ghosting
(φαντασματωδών ειδώλων).
Είναι συμβατό με τα εξής σώματα PentaxQ
K-3, K-5, K-5II, K-01, K-7, K-50, K-500 και με

Nikon '!# CoolPix P

τους φακούς:
SMC PENTAX-DA 12-24mm F4 ED AL[IF]
SMC PENTAX-DA 16-50mm F2.8 ED AL[IF]

/ tal redesign

SDM

H σειρά Ρ3x0 της Νikon αντιπροσωπεύει τις slimline compact γοήτρου δηλ. λεπτές μηχανές

SMC PENTAX-DA 17-70mm F4 AL[IF] SDM - 1*

αλλά με πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που ικανοποιούν τους

HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited

ενθουσιώδεις φωτογράφους. Στο προκείμενο έχουμε τη διάδοχη ενσάρκωση της Ρ330 με

DC WR

παρεμφερείς προδιαγραφές αλλά υποστήριξη WiFi που γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητο,

SMC PENTAX-DA 50-135mm F2.8 ED[IF] SDM

στη θέση του GPS που η υλοποίησή του κατά κανόνα υποφέρει στις φωτογραφικές μηχανές.

SMC PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED - 3*H

Η P330 μας προσφέρει δυνατότητες μεγαλύτερες απ’ ότι μας προϊδεάζει το μικρό μέγεθος.

HD PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED WR - 3*

Παραμένει ο αισθητήρας ΒSI CMOS 1/1,7in. 12Megapixel και ο φακός ισοδύναμος με το 24-

SMC PENTAX-DA 60-250mm F4 ED[IF] SDM

120mm πολύ φωτεινός στα 24mm (f/1,8) αλλά με τη φωτεινότητα να υποχωρεί στα 120mm

SMC PENTAX-DA 14mm F2.8 ED[IF]H

στο f/5,6. Eκτός από τη φωτογραφική διάσταση το video είναι Full HD με 1080p/i με frame rate

SMC PENTAX-DA 35mm F2.4 AL

60/30fps. Στη σειρά των superzoom εκπροσωπούνται οι νέες CoolPix Ρ600 και Ρ530. Η πρώτη

SMC PENTAX-DA 35mm F2.8 Macro Limited

έχει το κορυφαίο zoom (60x) απ όλες τις Nikon με φακό zoom αποτελούμενο από 16 στοιχεία

HD PENTAX-DA 35mm F2.8 Macro Limited

σε 11 ομάδες, εκ των οποίων ένα SuperED και 4ED χαμηλής διάχυσης. Ο αισθητήρας είναι

SMC PENTAX-DA 40mm F2.8 Limited

ένας τυπικός για compact ΒSI CMOS 1/2,3in. 16ΜP και η σκόπευση γίνεται με EVF και αρθρωτή

HD PENTAX-DA 40mm F2.8 Limited

οθόνη. Τέλος η πιο προσιτή CoolPix P530 έχει παρόμοιο αισθητήρα 1/2,3in. 16Μegapixel αλλά

SMC PENTAX-DA 50mm F1.8

zoom «περιορισμένο» στο 42x και βέβαια όλες τις ευκολίες έκθεσης Program, Aperture/Shutter

SMC PENTAX-DA 55mm F1.4 SDM - 2*

Priority και Manual που συνσντάμε συνήθως στις superzoom.

SMC PENTAX-DA 70mm F2.4 Limited
HD PENTAX-DA 70mm F2.4 Limited
SMC PENTAX-DA 200mm F2.8 ED[IF] SDM
SMC PENTAX-A 300mm F4 ED[IF] SDM
HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW - 3*
SMC PENTAX-D FA MACRO 50mm F2.8
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Photophhysis
K    10  
  
Θετικές εντυπώσεις μας προκάλεσε το
νέο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού
“Photophysis” που κυκλοφόρησε
πρόσφατα. Περιλαμβάνεται μεγάλο
αφιέρωμα στην φωτογραφία τοπίου με
πολλές συμβουλές ενώ στα portfolio που
φιλοξενεί μπορείτε να απολαύσετε την
μαγεία της ελληνικής φύσης από τους:
Σταύρο Χαρισόπουλο, Σάκη Ιατρόπουλο,
Κωνσταντίνο Βασιλάκη, Γιάννη Γκόγκο,
Σταύρο Λαμπράκη & Κώστα Πετρόπουλο.
Την έκδοση της όμορφης αυτής
προσπάθειας έχει ο Τάσος Σακούλης και
ο οποίος προς το παρόν το φιλοξενεί στην
προσωπική φωτογραφική ιστοσελίδα

#"8 

www.photophysis.gr (σελίδα στο

&"  Sony HXR-NX3/VG1.

facebook https://www.facebook.

Η HXR-NX3/VG1 είναι μια επαγγελματική κάμερα της Sony που εμπλουτίζει την επιτυχημένη

com/Photophysis). Συνεργάτες είναι είναι

οικογένεια καμερών NXCAM. O ολοκαίνουργιος 1920x1080 full HD 3x Exmor CMOS

άνθρωποι με μεράκι και αγάπη για την

αισθητήρας παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής 2.07 Mpixel σε αναλογία 16:9. Οι κόκκινες,

ελληνική φύση.

μπλε και πράσινες (R,G,B) συνιστώσες του φωτός καταγράφονται ανεξάρτητα και με μεγάλη

Δείτε το τεύχος εδώ: http://issuu.com/

ακρίβεια από τον κάθε ένα από τους 3 αισθητήρες, συμβάλλοντας στην ποιότητα, οξύτητα και

tassossakoulis/docs/photophysis_issue10_

δυναμικό εύρος της καταγραφόμενης εικόνας. Ο φακός Sony G της HXR-NX3 είναι ταυτόχρονα

final/1?e=5847506/6551935

αρκετά ευρυγώνιος (28.8mm ισοδύναμο στα 35mm) αλλά και εξαιρετικά zoom (20x optical).
Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενοι την πρωτοποριακή τεχνολογία Clear Image Zoom μπορείτε
με ουσιαστικά καμία παραμόρφωση της εικόνας σας να επιτύχετε zoom 40x. Η HXR-NX3 δίνει
τη δυνατότητα εγγραφής Full HD υλικού χρησιμοποιώντας την τελευταία εκδοχή AVCHD 2.0.
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να καταγράφετε εικόνες ανάλυσης 1920x1080 στα 28 Mbps σε
framerate 50fps. Παράλληλα, η HXR-NX3 είναι η δεύτερη μόλις κάμερα NXCAM (η άλλη είναι
η NEX-EA50EH) που επιτρέπει την εγγραφή ποιοτικού Standard Definition DV υλικού στα 25
Mbps.
Επιπλέον επιτρέπει την ταυτόχρονη ανεξάρτητη εγγραφή σε 2 κάρτες μνήμης. Πρακτικά, δίνει τη
δυνατότητα να έχετε κορυφαία αξιοπιστία εγγραφής δεδομένων σε οικονομικό μέσο εγγραφής
(SDHC/SDXC/MS) χωρίς καμία επιπλέον επένδυση. Διαθέτει ενσωματωμένο LED φωτιστικό,
ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη σας για χρήση επιπλέον εξοπλισμού και τη δυνατότητα
απομακρυσμένου έλεγχου της κάμερας και μεταφορά αρχείων μέσω Wi-Fi. Τα αρχεία MP4
χαμηλού bitrate που μπορούν να καταγράφονται ταυτόχρονα με τα κανονικά AVCHD αρχεία
μπορούν να μεταφέρονται μέσω Wi-Fi σε συνδεδεμένα smartphones ή tablet για λόγους
preview ή εύκολου upload στο internet. Επίσης με χρήση της εφαρμογής PlayMemories
μπορείτε να ελέγχετε βασικές λειτπυργίες της κάμερας (record start/stop, zoom, iris, touch AF)
μέσω του smartphone σας. Τέλος, υποστηρίζονται λειτουργίες NFC για λόγους authentication.

Ricoh
0  



Η Ricoh συνεχίζει την παράδοση που κληρονόμησε από την Pentax παρουσιάζοντας τη νέα γενιά
αδιάβροχων μηχανών. Η Ricog WG-20 είναι μια entry level αδιαβροχοποιημένη μέχρι τα 10 μέτρα
μηχανή, που αντέχει θερμοκρασία μέχρι -10 βαθμούς Κελσίου και πτώση από το 1,5 μέτρο. Είναι
συνέχεια της παλιότερης WG-10 που κυκλοφορούσε με επωνυμία Pentax. Έχει αισθητήρα 14MP,
φακό 28-140mm, 5x οπτικό zoom και οθόνη 2.7”. Μαζί ανακοινώθηκαν οι Ricoh WG-4 και WG-4
GPS, δύο πανομοιότυπα μοντέλα με μόνη διαφορά το GPS. Πρόκειται για τις νέες ναυαρχίδες της
σειράς WG με αισθητήρα 16MP, φακό 25-100mm f/2-4.9 με σταθεροποίηση. Εξωτερικά θυμίζουν
τις παλιότερες WG-3 και WG-3 GPS. Είναι αδιάβροχες μέχρι τα 14 μέτρα, αντέχουν σε θερμοκρασίες
μέχρι τους -10 βαθμούς Κελσίου και παραμένουν ανθεκτικές σε πτώσεις από τα 2 μέτρα.
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Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΜΕ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα ‘Ο Τύπος

Tο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα

στην Ψηφιακή Εποχή’, με στόχο την ανάδειξη των εξειδικευμένων προβλημάτων που

Τούντα φιλοξενεί από την Πέμπτη 6

αντιμετωπίζει τη σημερινή εποχή ο Περιφερειακός Τύπος στην Ελλάδα και των προοπτικών

Φεβρουαρίου 2014, στις 19:30, τη

που διανοίγονται από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

νέα ατομική έκθεση του Μανώλη

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Μέσων

Μπαμπούση με τίτλο «Εκτός Σχεδίου». Ο

Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 &

Μανώλης Μπαμπούσης στη νέα ατομική

Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα) την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου και οι εργασίες θα διαρκέσουν

του έκθεση, με τίτλο “Εκτός Σχεδίου”,

από τις 9:30 έως τις 16:15.

παρουσιάζει ένα σύνολο έργων το

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Μέσων

οποίο αποτελείται από μια εγκατάσταση,

Ενημέρωσης, κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.

σχέδια, φωτογραφίες, κείμενα του ίδιου

Στην εκδήλωση, κατά την οποία θα γίνει, μεταξύ άλλων, παρουσίαση των νέων τεχνολογιών

του καλλιτέχνη και μια βιντεοπροβολή.

σχεδιασμού εκτύπωσης και θα συζητηθούν ζητήματα εκπαίδευσης, marketing και νέων

Τα έργα αφορούν σκέψεις γύρω από

πηγών χρηματοδότησης, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ενώσεων Περιφερειακού

τη μνήμη, την απώλεια, το περιβάλλον,

Τύπου, εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας, καθηγητές Πανεπιστημίου, καθώς και εκπρόσωπος

τα εκτός σχεδίου, την αθην-απολη,

περιφερειακού εντύπου της Νορβηγίας, το οποίο απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο της

τη φανταστική πόλη Μπαμπου – city

Χρονιάς στην κατηγορία των τοπικών εφημερίδων του σημαντικού θεσμού European National

και μια σειρά από μνημεία, όπως αυτό

Awards.

του νεκροταφείου των ανώνυμων

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι «Περιφερειακός Τύπος: Εμπειρία και

καλλιτεχνών.

Προοπτικές στην Ψηφιακή Εποχή», «Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία του Τύπου» και

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 22

«Διεθνής Εμπειρία, Σύγχρονες Πρακτικές & Νέες Πηγές Χρηματοδότησης».

Μαρτίου 2014

Τις εργασίες της ημερίδας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει σε live streaming μέσα από τον

Επιμελητής έκθεσης: Αλέξιος

δικτυακό τόπο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (http://www.amna.gr).

Παπαζαχαρίας.
Τρίτη - Παρασκευή 11:00 – 20:00,
Σάββατο 12:00 – 16:00
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα
Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, 114
71, www.art-tounta.gr

Canon EOS
-

!  70 . 

Όχι λιγότερες από 70 εκ.
ρεφλέξ EOS έχουν παραχθεί
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις
της Canon από το 1987 όταν
κυκλοφόρησαν οι πρώτες EOS.
Oι μηχανές που εγκατέλειψαν
την manual focus μοντούρα FD
προκειμένου να υιοθετήσουν την
ριζοσπαστική για τα δεδομένα της
εποχής, την τελείως ηλεκτρονική
EF με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές
επαφές. Η επέτειος έρχεται λίγο
καιρό μετά την συμπλήρωση των
60εκ. μηχανών τον Οκτώβριο
του 2012 δείχνοντας τους
επιταχυνόμενους ρυθμούς ζήτησης
DSLR στην παγκόσμια αγορά.
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Really Nice Images
81 

   Lightroom

Η εταιρεία Really Nice Images ετοίμασε δύο
διαφορετικά σετ φίλτρων, σε χαμηλές τιμές,
για το Lightroom που αναβιώνουν το στυλ
κλασσικών φιλμ. Το πακέτο Iconic Films
αντιγράφει την αισθητική 47 κλασσικών
φιλμ ενώ το Fade Films έχει 34 διαφορετικά
presets που αντιγράφουν περισσότερο
συγκεκριμένα στυλ παρά φιλμ. Ανάμεσα
στα φιλμ που αναβιώνουν με τα presets
είναι το Kodakchrome, το Agfa Chrome, το
Fuji Fortia κ.α. Λεπτομέρειες στο http://
reallyniceimages.com/

Sony
O firmware   QX
Για το νέο firmware αξοποιήθηκαν οι γνώμες που έδωσαν οι πελάτες της Sony ως προς τις
αναβαθμίσεις που θα ήθελαν να δουν στα QX100 και QX10.
Η QX100 παρέχει, πλέον, τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών με τη λειτουργία Shutter
Priority Προτεραιότητα Κλείστρου (σε βήματα ±1/3 EV από 30-1/2000sec). Επίσης μεγάλωσε
το εύρος των ρυθμίσεων ISO που είναι, τώρα πια, επιλέξιμες από το χρήστη. Στις λειτουργίες
Programmable Auto, Aperture Priority και Shutter Priority, το εύρος ISO έχει επεκταθεί ώστε
να καλύπτει ISO160 έως ISO12800. Τέλος οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να γυρίζουν
βίντεο σε Full HD (1920 x 1080 στα 30p) όταν εγγράφουν σε αρχεία MP4. Στην QX10 στη
λειτουργία Program Auto ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από όλο το εύρος ISO100-3200,
αποκτώντας περισσότερο έλεγχο στο είδος των λήψεων. Επιπλέον προστέθηκε η εγγραφή
βίντεο MP4 (1920x1080 στα 30p). Επιπλέον έχει βελτιωθεί και η συνδεσιμότητα αφού ο
χρήστης μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία προεπισκόπησης χωρίς να διακόπτεται η σύνδεση
στο WiFi, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη σύνδεση στο WiFi έχει μειωθεί στο μισό.
Μπορείτε να κατεβάσετε την αναβάθμιση από την τοποθεσία http://www.sony.gr/, η λήψη
είναι ήδη διαθέσιμη.

Tamron
&   
Ακάθεκτη συνεχίζει η Tamron σε ότι αφορά τον
εμπλουτισμό της γκάμας, με δύο νέους φακούς.
Ο 16-300mm f/3.5-6.3 είναι ένας νέος superzoom
για μηχανές APS-C με εύρος zoom 18.8x. Έχει
ultrasonic autofocus motor, αδιαβροχοποιημένο
περίβλημα και οπτική σταθεροποίηση. Θα
κυκλοφορήσει για μοντούρα Canon και Nikon
αλλά όχι για Sony.
Ο δεύτερος καινούργιος φακός είναι ο 28-300mm
f/3.5-6.3 για full frame για DSLR. Διαφοροποιείται
σε σχέση με το υπάρχoν μοντέλο αναφορικά με το
Piezo Drive, το υπερηχητικό μοτέρ του autofocus
και την αδιαβροχοποιημένη κατασκευή.
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Nikon
"  
compact



Οι πρόσφατες ανακοινώσεις (7 Φεβρ.)
της ιαπωνικής εταιρείας περιελάμβαναν
και τις ανανεώσεις των αδιάβροχων
μηχανών. Η Nikon Coolpix AW120,
έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με
την προκάτοχο AW110 με μια μόνο
σημαντική διαφορά που καταφέραμε
να εντοπίσουμε, τον πιο ευρυγώνιο
φακό. Η Nikon Coolpix AW110 έχει
28-140mm ενώ η AW120 υιοθετεί
πιο ευρυγώνιο φακό 24-120mm.
Είναι αδιάβροχη μέχρι τα 18 μέτρα
και γενικά συγκαταλέγεται στις
πιο ανθεκτικές μηχανές αφού
αντέχει πτώσεις από τα 2 μέτρα και
θερμοκρασίες μέχρι τους -10 βαθμούς
Κελσίου. Έχει GPS, αισθητήρα 16MP,
οθόνη τριών ιντσών και σταθεροποίηση
εικόνας. Η πιο οικονομική Nikon
Coolpix S32, αναβάθμιση της Coolpix
S31, πλασάρεται ως “family friendly”
και έχει αισθητήρα 13.2MP, 3x οπτικό
zoom και οθόνη 2.7in. Είναι αδιάβροχη
μέχρι τα 10 μέτρα, ενώ η προ\κάτοχος
έφθανε το πολύ ως τα 5 μέτρα, και
ανθεκτική σε πτώσεις από το 1,5
μέτρο. Είναι εύκολη στη χρήση και
οπωσδήποτε προσιτή στην τιμή.

Lightcraft
%  

  

     

Mετά από τρία sold out σεμινάρια φωτογραφίας, η Lightcraft διοργανώνει ξανά στη
Θεσσαλονίκη το μονοήμερο σεμινάριο φωτογραφίας για αρχάριους, την Κυριακή 16
Φεβρουαρίου στο Grand Hotel Palace. Διδάσκει ο βραβευμένος φωτογράφος Στράτος
Αγιάνογλου. Το σεμινάριο είναι γεμάτο πρακτικές συμβουλές για χρήστες DSLR αλλά και
compact, σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Παρέχεται σημαντική υποστήριξη δωρεάν μετά από
το τέλος του σεμιναρίου με video tutorials και online εκπαίδευση. Για φοιτητές, συμμετοχές δύο
και άνω ατόμων αλλά και φωτογραφικών ομάδων γίνονται ειδικές τιμές. Το κόστος είναι 60
ευρώ ανά άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής στο 6958051065. www.lightcraft.gr
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Η ενημέρωσή σας για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographer.mag
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