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ditorial
Το ξέρω, αρχίζω να κουράζω με
τις συνεχείς αναφορές μου στη
Photovision. Το κάνω όμως και θα
συνεχίζω να το κάνω υπερασπιζόμενος
την άποψή μου: Σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον
ο φωτογραφικός κλάδος θα πρέπει
να συνεχίσει να έχει μία σταθερά.
Την έκθεσή του. Εξηγούμαι.

Α

πό το 1995 που πραγματοποιήθηκε
η πρώτη Photovision και μέχρι
σήμερα η έκθεση διοργανώνεται
πεισματικά, με συνέπεια και ακλόνητη
σταθερότητα ανά διετία - ανεξαρτήτως
πολιτικού και οικονομικοκοινωνικού
περιβάλλοντος και μάλιστα την ίδια
εποχή του χρόνου. Ας δούμε για λίγο
τις δραματικές μεταβολές που έχουν
συντελεστεί γύρω μας όλα αυτά τα
χρόνια. Από το 1995 μέχρι σήμερα
ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν αλλάξει
δεκατρείς (13) πρωθυπουργοί και
αντίστοιχα κυβερνητικά σχήματα, κατά
μέσον όρο είκοσι (20) υπουργοί σε
κάθε υπουργείο και κάθε υπουργείο
έχει αλλάξει ονομασία κατά μέσον όρο
πέντε (5) φορές. Σε αυτό το περιβάλλον
προσθέστε το σπάσιμο της φούσκας της
εικονικής ευμάρειας που προκάλεσε
τον καταστροφικό ανεμοστρόβιλο
που σάρωσε την Ελληνική κοινωνία
τα τελευταία έξι (6) χρόνια με την
αρχή του στον φωτογραφικό κλάδο
το 2008 και το όνομα «SYNTHESIS
AE.» Αν αφήσουμε στην άκρη το
‘’πολιτικοκοινωνικοοικονομικό’’
περιβάλλον και πάμε να δούμε το
τεχνολογικό... εδώ οι μεταβολές τα
τελευταία είκοσι (20) χρόνια ήταν
τεράστιες, θυελλώδεις, ασύλληπτης
δυναμικής. Μιλάμε για την απόλυτη
ρευστότητα γέννημα της ψηφιακής
επανάστασης που άλλαξε άρδην το
φωτογραφικό τοπίο εντός και εκτός
Ελλάδος. Σε όλα αυτά προσθέστε
τελευταία και το κερασάκι στην
τούρτα δηλ. το άκρως συγκρουσιακό
περιβάλλον των τελευταίων ημερών που όλοι μας ευχόμαστε να έχει ευτυχή
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25.000 LANYARDS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ PHOTOVISION!
Με χώρα παραγωγής την μακρινή Κίνα, μόλις εκτελωνίστηκαν 25.000 lanyards.
Θα επιδίδονται στους επισκέπτες της έκθεσης αμέσως μετά την εγγραφή τους ανάλογα με
την ιδιότητά τους: Μπλε χρώμα καρτελάκια αυστηρά για τους επαγγελματίες του κλάδου
imaging και κίτρινο χρώμα για τους ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και όλους τους φίλους
της φωτογραφίας. Η διαφοροποίηση των επισκεπτών αποτέλεσε και παραμένει πάγια
απαίτηση των εκθετών μιας και το κοινό της έκθεσης είναι μεικτό αποτελούμενο τόσο
από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες. Το κόστος όλης αυτής της οργανωτικής
ενέργειας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο γιατί εκτός από τα 25.000 lanyards
απαιτείται πολυμελές ειδικευμένο προσωπικό στην είσοδο για την καταγραφή των
επισκεπτών, υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ τους με server για την αποδελτίωση,
εκτυπώσεις, άτομα για τον έλεγχο της εισόδου κλπ. Πρόκειται για μία χρήσιμη υπηρεσία
προς τους εκθέτες που τους διευκολύνει στην επικοινωνία τους με τους επισκέπτες.

To momentum
Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα η Photovision μένει!
κατάληξη - και ο καθείς αντιλαμβάνεται εύκολα σε τι δραματικά ρευστό περιβάλλον
καλείται να αναπτυχθεί η εγχώρια επιχειρηματική και -θα προσέθετα- εκθεσιακή
δραστηριότητα στη χώρα μας.
Το ερώτημα λοιπόν που αβίαστα προκύπτει είναι το ακόλουθο: Αξίζει κανείς να μάχεται
κόντρα σε όλα τα κακά της φύσης υπερασπιζόμενος με πάθος σταθερές αξίες -όπως την
έκθεση του κλάδου- σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον;
Ιδού το ερώτημα... και ιδού η απάντησή μας: Ναι! Στον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ πιστεύουμε
πως αξίζει τον κόπο. Γιατί η PHOTOVISION είναι η μόνη σταθερά, το μόνο σημαντικό
γεγονός, το μόνο μεγάλο διετές ραντεβού της Ελληνικής φωτογραφικής αγοράς των
τελευταίων είκοσι χρόνων. Ευτυχώς εκτός από μας το υπερασπίζονται με συνέπεια
πολλές σοβαρές επιχειρήσεις του χώρου και το τιμά με την παρουσία του η συντριπτική
πλειοψηφία των επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων της χώρας μας.
T. TZIMA
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Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 6/2
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.
Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, Fax: 210 9427058 e-mail: desk@damkalidis.gr www.damkalidis.gr
• NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3
Players, SSD • MITSUBISHI επαγγ. συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής
χρήσης κλπ. • VARTA μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις
χρήσεις • CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • THULE σακίδια πλάτης,
θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves • TDK εγγράψιμα CDs/DVDs, ακουστικά, ραδιόφωνα, ηχοσυστήματα, ηχεία •
ILFORD χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά • VELBON τρίποδα φωτ. μηχανών
• REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
• ARIETE ατμοκαθαριστές, συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX
προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου, ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικροσυσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, μικροσυσκευές • STANLEY λουκέτα όλων των τύπων

PHOTO SHOP Digital
Κατάστημα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082
Εργοστάσιο: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062 e-mail: info@photoshopdigital.gr www.photoshopdigital.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602
e-mail: info@stamos.com.gr www.stamos.com.gr
• DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ Westcott/Icelight
Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός
καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED
φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς & τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks • PRODISC
οπτικοί δίσκοι CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος & εικόνα
• HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY επαγγελματικές κάμερες &
αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS
Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680 Fax: 211 800 4481 www.ricoh-imaging.gr
• RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες
μνήμης και αξεσουάρ

EPSON Italia s.p.a.
Υποκατάστημα Ελλάδας Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 2108099499, Fax: 2106828615,
e-mail: info@epson.gr www.epson.gr
• EPSON Ink tank System: Έγχρωμοι, φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων, Εκτυπωτές laser και inkjet για
επιχειρήσεις, Εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, Βιντεοπροβολείς για επιχειρήσεις,
μεγάλες εγκαταστάσεις και την εκπαίδευση, Εκτυπωτές ετικετών και αποδείξεων, Σαρωτές εγγράφων
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E.
Ορμηνίου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7236847, Fax: 210 7249848, e-mail: alex4@otenet.gr, www.albapv.gr
• AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • BOWENS στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO
μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • FIDELITY φορείς φιλμ για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί
video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, ανακλαστήρες, αξεσουάρ στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO
CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα & στηρίγματα φωτιστικών για video, κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές
• METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD • POLARIS – SHEPHERD φλασόμετρα –
φωτόμετρα • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE φόντα • SCANDLES • TECNOLAB επαγγ. εμφανιστήρια φιλμ & χαρτιού •
ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO στούντιο μηχανές • WINDOWLIGHT φωτιστικά • VISIO φωτιστικά φθορισμού για video & φωτογραφία

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax.: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr, www.kabanaos.gr
• ILFORD Inkjet papers • TECCO Inkjet papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά Αξεσουάρ • ΗΡ Φωτ.μηχανές &
Βιντεοκάμερες • TEHN-O-TAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Lab • SAWGRASS Μελάνια • UNIVERSAL WOODS
(Chromalux Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) •TURA Φωτογραφικό χαρτί.
Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION Χημικά.

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, 210 3465575
e-mail: theobros@acci.gr, info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com
• ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης • BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ • BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης φωτ/
φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ • DΕCOR-DΕCOR κορνίζες • KENRO,
ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ • MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου • ZEP άλμπουμ κορνίζες

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. - ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε.
Σόλωνος 48, 564 31, Σταυρούπολη Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, e-mail: info@prolab.gr, www.prolab.gr
• Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package
etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning

ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ./Fax: 2310 240120, e-mail: photos@alboom.gr, www.alboom.gr,
Υπ/μα: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 471024, e-mail: alboom.gr@gmail.com
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

MYALBUMS.GR
Θουκυδίδη 16, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310384291, 2310456927 e-mail: info@myalbums.gr www.myalbums.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
Προέκταση Γαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 552052, Fax: 2310552072, e-mail: info@xaraxeis.gr,www.xaraxeis.gr
• Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε: γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις
Plotter, UV Εκτυπώσεις • Αναλώσιμα - Αναλώσιμα Sublimation
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 3

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.

Κομνηνών 24, 546 45, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 271003, Fax: 2310 271670, e-mail: tecnhio.sales@kouniogroup.com www.technio.com.gr
• COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - εξαρτήματα studio • NODAL NINJA πανοραμικές
κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για Studio Flash • VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite – Pantone
26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 554940, e-mail: info@developmentltd.gr, www.developmentltd.gr
• Εμπόριο ειδών πληροφορικής: Xrite, Pantone, AlwanColor, Bodoni Systems, Leneta, James Heal, ATF, Tandematic, FabCon, Projectina, Yorkdetection, Roaches Int Ltd.

ALBUMAKE
Δημ. Χρ. Μπέκα 91, 190 04, Σπάτα Αττικής,
• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Photolab |
printyourphotos.gr
Α) Αριστοφάνους 6, 155 61, Χολαργός, Τηλ.: 210 6535747, Fax: 210 6547365, Β) Θωμά Παλαιολόγου 35–37, 136 71, Αχαρναί,
e-mail: info@photolab.gr, info@printyourphotos.gr, www.photolab.gr, www.printyourphotos.gr
• Εκτυπώσεις Lambda C-print, Metal Print, Giclee Fine Art, Plexiglass, UV, ink jet μεγάλου format, Ψηφιακές εκτυπώσεις offset,
παρουσίαση σε υλικά επικόλλησης όπως plexiglass, dibond, forex, simona, αλουμίνιο, kapa και foam. Δημιουργικό τμήμα,
επεξεργασία εικόνας, ψηφιοποίηση, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χρώματος, e-shop εκτυπώσεων εμπορικών προϊόντων
(printyourphotos.gr).

GIATRAKOS HEXATEAM
Α) Λεωφ. Καλαμακίου 53, 174 55, Άλιμος, Β) Λεωφ. Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι,
• Επαγγελματικές λύσεις Αεροφωτογράφισης • Vulcan UAV, DJI innovations & CarbonCore Multicopters • DJI Autopilot & GPS
Systems • Camera Gimbals

PRESTIGE
Φλουτζή 17, 124 61, Χαϊδάρι,
• Ψηφιακό και αναλογικό άλμπουμ • Θήκες CD-DVD • Κορνίζες • Εκτυπώσεις • Ειδικές εκτυπώσεις σε τελάρο και καμβά.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ / ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα
• Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art , εκτυπώσεις σε καμβά με τελάρο,
πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kappa-fix, Foam, Forex, Dibond (αλουμίνιο), Plexiglas, Pvc • Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και
σκαναρίσματα απ’ολα τα φίλμ. • Εκτυπώσεις Frontier

Photo Wedding Stories
2310 452299 http://photoweddingstories.com/ http://wedseminars.com
• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους

Digital Art Photo Lab
Ικαρίας 21, 121 34 Περιστέρι
• Ψηφιακά άλμπουμ, Φωτογραφικές εκτυπώσεις
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ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.
Α’: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμιόροφος), εργαστήριο εκτυπώσεων, Τηλ.: 2310 269129, Fax: 2310 287709. Β’: Ερμού 19,
546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 261771, 2310 287893 Fax: 2310 287709, Γ’: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 26, Θεσ/
νίκη, τηλ.: 2310 519.336 e-mail: info@konchilakis.gr www.photoqueen.gr
• AnSMANN φορτιστές μπαταρίας • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN τρίποδα –τσάντες • GITZO
τρίποδα • HENSEL φλας studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τρίποδα • SUNPAK φλας • SEKONIC φωτόμετρα
• PRIOLITE • MULTIBLITZ

BLK Οπτικοακουστικά μέσα Ε.Π.Ε.
Έκτορος 115, 131 22, Ίλιον Αττικής,
• JVC • Panasonic • AJA • Datavideo • Teradek • Atomos • Beachtek • Wondlan • Genus • Secced τηλεοπτικός & επαγγελματικός
εξοπλισμός • Freefly MOVI • NextoDI

DK Video Production Company
Φ. Λίτσα 28α, Χαλάνδρι
• Ενοικιάσεις εξοπλισμού, post production, εναέριες λήψεις.

FOTOKLIK CAMERA SHOP (Fotoklik.gr )
Φαλήρου 6, 117 42, Κουκάκι, Τηλ.: 210 9231705, www.fotoklik.gr e-mail: info@fotoklik.gr,
• DYNAPHOS studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ • PELI θήκες & τσάντες • LCDVF DSLR viewfinder • SWIT μπαταρίες-monitors
• IFOOTAGE mini crane • KIETACAM crane, συστήματα στήριξης • MOVCAM DSLR rings, συστήματα στήριξης • FOTON video
accessories, συστήματα στήριξης • E-IMAGE τρίποδα & τσάντες • VARAVON sliders • Διανομή: ExDemo & μεταχειρισμένες Broadcast
κάμερες & ενοικιάσεις φωτ. εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9600702, Fax: 210 9600702, e-mail: info@jmsolutions.gr, www.jmsolutions.gr
• PERMAJET photo & fine art χαρτιά • MOORMAN υλικά βιβλιοδεσίας / ενδόφυλλα για άλμπουμ • DRYTAC υλικά
πλαστικοποίησης και κόλλες διπλής όψης • CANON-EPSON-HP-ROLAND μελάνια • Τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά •
HAHNEMUEHLE fine art papers

Montaz Lab – Video Art
Θερμοπυλών 15, 18120 Κορυδαλλός
• Υπηρεσίες μοντάζ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ)
Ιπποκράτους 13 (3ος όροφος), 106 79 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 3610345, e-mail: info@ekfa1916.gr, www.ekfa1916.gr,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ)
Ιπποκράτους 13, 106 79, Αθήνα, Τηλ.: 210 3647257, Fax: 210 3610345, e-mail: ekfa-pof@otenet.gr.

Lightcraft workshops
Ομονοίας 77, 65403 Καβάλα www.lightcraft.gr
Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



 271 •    9

  O YA 

2015

 5

ON LINE    O IMAGING - E  

 

   

æßîïäíð

  





&ĊĒĄĐĈĀĊýåúČđďčÛĄďĈĐđĄďüčĖ
ßĊďĈāĎĔăü}ċĀĀ}ýđćĐđëĐćæĄđďýrßČĒčÿ}čċćs

Συνέχεια από την σελίδα 5

Νέες συμμετοχές
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ A.E.
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα, Τηλ.: 210 3222626, 210 3231354-5, 210 8085032, Fax: 210 3217500, e-mail: info@giannatosfoto.gr, sales@giannatos-foto.gr www.giannatos-foto.gr,
• TAMRON φακοί • MINOX φωτ. μηχανές, κιάλια • ADOX α/μ χαρτιά, χημικά • DIGIFINDER λούπες, παρασολέιγ για DSLR •
GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα • MARUMI φίλτρα & αξεσουάρ • LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες • AP αξεσουάρ •
POINT τσάντες, θήκες & γιλέκα • SLS στούντιο φλας • PHOENIX φωτ. μηχανές, κιάλια

CARTOTECNICA TiCi
Via san Benedetto, 1, 73040, Aradeo (Lecce), Itally., Τηλ.: 0039 0836 554042, Fax: 0039 0836 550496
Site: www.cartotecnicatici.com, e-mail: info@cartotecnicatici.com
Εργοστάσιο κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ και photobook

EXPAND DIGITAL
Χαλκηδόνος 18, 115 27, Αθήνα, Τηλ.: 210 6833358, 211 8001844, Fax: 211 8001173,
www.expand.gr, e-mail: info@expand.gr,
• PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER • FARGO • KODAK Photo Scanning System μηχανήματα αντιγραφής
εκτύπωσης & συσκευασίας οπτικών μέσων

IKΑROS MEDIA PACKAGING
Ηρακλούs 16, 145 64, Νέα Κηφισιά, Τηλ.: 210 6857031, e-mail: imitris.fytas@ikmediapack.gr, www.ikmediapack.gr
• Eιδικές συσκευασίες & κατασκευές για cd, dvd, Blu Ray special packaging, deluxe packaging, θήκες dvd γάμου βάπτισης

IP HOST
Υπηρεσίες διαδικτύου
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα, 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727
Email: info@iphost.gr, www.ipdomain.net

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ SIGN Ε.Π.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α3, 570 22, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 524360-1, Υποκ.: Δημοφώντος 157-159 & Καλλιρρόης, 118 52, Αθήνα, Τηλ.:
210 3417280–3, e-mail: info@baxevanidis.gr,www.baxevanidis.gr
• Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά
εξαρτήματα • Εισαγωγές & κατασκευές διαφ/κών δώρων

RENTPHOTOVIDEO
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 116 33, Παγκράτι, Τηλ.: 211 7101105, e-mail: info@rentphotovideo.gr, www.rentphotovideo.gr
• Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & Video
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 5

MC MANIOS
Αραχναίου 12, 115 22 Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997, e-mail: info@mcmanios.gr, www.mcmanios.gr, Facebook
page MC Manios,twitter.com/mcmanios
• AMABILIA μεταλλικές θήκες • BLUE STAR προσοφθάλμια για κάμερες • CANON φακοί για video & κάμερες • Cartoni συστ.
στήριξης καμερών • CHROSZIEL συστ. mattebox, follow focus • CHIMERA αξεσουάρ φωτισμού • DEDOLIGHT φωτιστικά • EASYRIG
συστ. στήριξης • EWA MARINE υδατοστεγείς θήκες • F & V LED φωτιστικά, monitors, sliders • IKAN monitor, συστ. στήριξης
• HPRC άθραυστες Resin θήκες • KINO FLO φωτιστικά • MILLER συστ.στήριξης καμερών • P+S TECHNIK camera mounts,
tabletop dollies • PAG μπαταρίες, φορτιστές • PORTA JIB camera jibs, dollies • ROSCO φίλτρα, ζελατίνες, μηχανήματα καπνού,
Litepad, πατώματα για studio χορού • SCHNEIDER OPTICS φακοί, γυάλινα φίλτρα • STEADICAM συστ. σταθεροποίησηςστήριξης • STEADYTRACKER camera jibs, γερανοί • TIFFEN γυάλινα φίλτρα • TRANSVIDEO monitors, συστ. ασύρματης
μετάδοσης • VOCAS συστ. mattebox και συστ. στήριξης • ZACUTO DSLR viewfinders, στήριξη • Formatt γυάλινα και resin
φίλτρα • Smartsystems slider, dolly, motion kit • BD φόντα χαρτιού και βινυλίου • Evoc φωτογραφικές θήκες • Think Tank,
φωτογραφικές θήκες • SmallHD μόνιτορ • Tilta συστήματα στήριξης κάμερα, follow focus • Vibesta, LED φωτισμός • Alphatron,
viewfinder • Miggo ιμάντες καμερών

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ENESSIS
Λευκωσίας 79, 121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5730886, 6934929656, Fax: 210 5730834,
www.enessis-co.gr, e-mail: info@enessis-co.gr,
• ENESSIS συστήματα βιβλιοδεσίας • Αναλώσιμα

VK Χειροποίητα άλμπουμ
Digital.album.vk@gmail.com

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

2013

2011



Virtual,
πολυεπίπεδη περιήγηση

Video &
στιγμιότυπα

Όλη η έκθεση σε λήψεις 360ο

Όλη η έκθεση σε λήψεις ΗD
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Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει προκράτηση χώρου
Canon Europa N.V
Greece Representative Office, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210 7454651 www.canon.gr
• CANON

INTERSYS A.E.
Αποθήκη – Έδρα: Θέση Ντοροβάτεζα, 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02, Παιανία, Τηλ. Κέντρο: 210 9554000,
Fax: 210 9554373 e-mail: intersys@intersys.gr www.intersys.gr www.opshop.gr
• OLYMPUS ψηφιακές φωτ. μηχανές & κιάλια • PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi, Home Entertainment Systems,
profess • TomTom προϊόντα πλοήγησης • DURACELL μπαταρίες • HAIER ηλεκτρικές συσκευές • NEC monitors • CANON &
OCE (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά & εκτυπωτικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax,
πολυμηχήματα, σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters.

FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397,
e-mail: fujifilm@fujifilm.gr www.fujifilm.gr www.fujifilm.eu/gr
• FUJIFILM • Φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά) • Μηχανήματα εκτύπωσης φωτογραφιών • Ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (wide format) • Ψηφιακοί εκτυπωτές
μεγάλου μεγέθους (wide format) • Προϊόντα γραφικών τεχνών (μηχανήματα & αναλώσιμα) • Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης •
Περιφερειακά προϊόντα Η/Υ και κινητής τηλεφωνίας • Προϊόντα ιατρικής απεικόνισης • Service & ανταλ/κα

DIVITEC Α.Ε.
Παραμυθιάς 4, 153 54, Γλυκά νερά, Τηλ.: 210 2855080, Fax: 210 2834367, email: info@divitec.gr, www.divitec.gr
• ΚΟDAK ερασιτεχνικά και επαγγελματικά φωτ/κά προϊόντα • Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας • Θερμικοί εκτυπωτές
Dry Labs & αναλώσιμα Inkjet χαρτιά και καμβάδες • Ακτινογραφικά προϊόντα • Κινημ/φικά φιλμ • HITACHI projectors •
ΤΕΤΕΝΑL φωτογραφικά χημικά • VENECCIA inkjet χαρτιά και καμβάδες • SINFONIA (Shinko) - CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές
& αναλώσιμα • ΙΝΤΕNSO κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι USB Flash • ΤΑBLET PC, ψηφιακές κορνίζες, πλήρης γκάμα CD DVD •
LENCO Tablet PC συστήματα ήχου • ΒΙG BEN Gaming software, Accessories συστήματα ήχου • BENQ Projectors, Monitors, Digital
Cameras • RIVACASE θήκες μεταφοράς δίσκων, tablets, laptops ψηφιακών μηχανών • INTEGRAL usb flas drivers, κάρτες μνήμης
• ΤRACEBOARD διαδραστικοί πίνακες • Διανομή προϊόντων: Fujifilm, Epson

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. – PANODIA
Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310 552450, On line χονδρική: eshop.spondilidis.gr, www.spondilidis.
gr, e-mail: info@spondilidis.gr
• PANODIA εισαγωγές φωτ/κών & ειδών δώρου • WALTHER άλμπουμ, κορνίζες • Χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.
Δ. Μουτσοπούλου 115, 185 41, Καμίνια Πειραιάς, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844, e-mail:info@theobros.gr, www.theobros.
gr,www.facebook.com/afoitheodorou
• NCL, GOLBUCH, BIELLE άλμπουμ • DECO CONCEPT κορνίζες • CECAMI, ART OF CARDS, REGENT, DISNEY ευχετήριες κάρτες
• EUREKA, ZOWIE υλικά συσκευασίας • E-BOX θήκες CD/DVD & ψηφιακών μέσων • WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Χαρ. Τρικούπη 23, 106 81, Αθήνα, Τηλ.: 2103841772, 2103833478, Fax: 2103835303, e-mail: info@efstathiou.com.gr,www.
efstathiou.com.gr
• PRAKTICA Digital φωτ. μηχανές, βιντεοκάμερες HD, ψηφιακές κορνίζες, film scanner, κιάλια, Card readers, κιάλια, τηλεσκόπια
• INTEGRAL, Take MS κάρτες μνήμης, USB sticks, Card readers/writers • MULTIBLITZ, studio flash, φωτιστικά, γεννήτριες •
SPORTS CAM, action camera Wifi και αξεσουάρ • VILTROX, flash units, mini flash για mirorless, επαγγελματικά flash guns
για CANON E-TTL, NIKON I-TTL • HDMI MONITORS • Foton aceesories.dorr, φωτογραφικά προϊόντα • TAMAX βάσεις ώμου
για επαγγ. βιντεοκάμερες & DSLR μηχανές, τρίποδα επαγγ., ερασιτεχνικά & επιτραπέζια, video light stand, μονοπόδια • Dolly,
αξεσουάρ καπάκια, φίλτρα UV & CPL από 25mm-82mm, σετ καθαρισμού, μπράτσο μεταλλικό στήριξης μηχανής & flash • ΤΑΜΑΧ
εξοπλισμός - studio flash, ραδιοσυχνότητες μπαταρίας & ρεύματος, επαγγ. light stand & τριπόδια. Φωτιστικά συνεχόμενης ροής
για video καλύψεις 800W. Video light led & tungsten. Εξοπλισμός studio, οθόνη τοίχου & δαπέδου, σύστημα φωτισμού φόντου.
Ρολά φόντων μεγέθους 2,75x11μ. & 1,37x11μ. Συστήματα στήριξης για 4 & 3 φόντα. Ανακλαστήρας φωτισμού προσώπου.
Παντογράφοι • Αξεσουάρ για smartphones iphones • Τσάντες επαγγελματικές Foto/Video & μεταφοράς studio flash. Τσάντες
ερασιτεχνικές foto/video. Compact θήκες. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ. Φορτιστές για όλες τις LI-ION μπαταρίες ψηφ.
μηχανών, camcorders, τηλεφώνων, παιχνιδιών & για επαναφορτιζόμενες ΑΑ & ΑΑΑ • TAMAX επαγγ. μικρόφωνα για DSLR
μηχανές & βιντεοκάμερες. Είδη δώρων για φωτογραφία, στυλό, μπρελόκ, ρολόι, χιονόμπαλες, χριστουγεννιάτικες μπάλες & φακοί
Led.

MERKOURI
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax: 2310 948767, κιν 6944204754, e-mail: info@merkouri.gr, www.
merkouri.gr • Κατασκευή χειροποίητων ψηφιακών & αναλογικών άλμπουμ • Θήκες DVD • Bαλίτσες • Photobook & USB γάμουβάπτισης

INOBILI
• Επαγγελματικά ψηφιακά album (Italia)

PHOTOSTATION IKE
Μοναστηρίου 254 & Δ. Γληνού 5Β, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 554663-4,
e-mail: sales@photostation.gr www.photostation.gr
• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών

Σπύρος & Μίλτος Γιαννούλης
Ψηφιακό φωτογραφικό εργαστήριο
Οδός Γούναρη 35, Πάτρα, Ελλάδα, Τηλ.: 2610 226 198, info@photogiannoulis.com www.photogiannoulis.com
Χειροποίητα Ψηφιακά Άλμπουμ

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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PWS Convention 2015
Δυναμική επιστροφή στη Photovision!
Συνεχίζουμε την παρουσίαση του σεμιναριακού προγράμματος του PWS Convention
που θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Μαρτίου 2015 στους χώρους της Photovision και του
Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου.

O

Salvatore Dimino γεννήθηκε
στην Αμερική το 1979.
Ξεκίνησε να ασχολείται με
τη φωτογραφία από μικρή
ηλικία δίπλα στον πατέρα του.
Παρακολούθησε τα πρώτα του
φωτογραφικά μαθήματα στην
ηλικία των 15 με καταξιωμένους
φωτογράφους στην Ιταλία και
σε όλο τον κόσμο. Το 2011
βραβεύτηκε στον διαγωνισμό Fiof
Awards Contest, ένα από τους
μεγαλύτερους της Ιταλίας. Το 2014
το διεθνές περιοδικό Rangefinder
τον συμπεριέλαβε στη λίστα με
τα 30 ανερχόμενα αστέρια της
φωτογραφίας. Τα τρία τελευταία
χρόνια έχει πραγματοποιήσει
workshop και σεμινάρια στην
Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία,
την Ισπανία και την Αυστραλία.
http://wedseminars.com/ www.salvatoredimino.it
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Selfie stick
Tώρα και για μεσαίο φορμά...

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: Τάκης Τζίμας, ! "#$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
%&'(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου &! )*'!%$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

#+,.': Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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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Tο γεφύρι της Πλάκας (πριν πέσει...)

Όπως το φωτογράφησε πριν λίγα χρόνια ο ζωγράφος Δημήτρης Γέρος, ο οποίος έχει, από τον παππού του, καταγωγή από το χωριό Πλαίσια των Τζουμέρκων. Από το ίδιο χωριό καταγόταν και ο Ζάν Μωρεάς.
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Kodak
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Olympus OM-D E-M5 II
7296x5472pixel
61,7x46,3cm (300dpi)
114 ΜΒ ΤΙFF

Canon EOS 5Ds
8688x5792pixel
73,5x49cm (300dpi)
144ΜΒ ΤIFF

Megapixel wars
Στο κυνήγι των υπερυψηλών αναλύσεων
Mετά από μια χαμηλών τόνων
Photokina 2014 που δεν
μας εντυπωσίασε, έπρεπε να
πλησιάσει η ιαπωνική έκθεση
CP+ στη Υokohama για να
αποκαλύψουν οι κατασκευαστές
μερικά καινοτομικά μοντέλα που
θα συζητηθούν. Ίσως να υπάρχει
και μια μικρή δόση σωβινισμού,
ίσως κάτι άλλο. Πάντως
και η Olympus και η Canon
επεφύλασσαν τα δυνατά τους
χαρτιά για το Φεβρουάριο που
φέτος μοιάζει συναρπαστικός.

Η

μεγαλύτερη έκπληξη προήλθε
από την Olympus. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η σειρά ΟΜ-D έχει
αποδειχθεί πολύ δυνατό χαρτί που
κρατάει ζωντανή την εταιρία η οποία
προσπαθεί πολύ μετά το σκάνδαλο
Woodford που την έπληξε καίρια.
Στην Photokina η Olympus δεν
είχε δείξει τίποτε καινούργιο και
μάλλον είχαμε ανησυχήσει. Όμως
τώρα με τη OM-D E-M5 II το
ιαπωνικό εργοστάσιο παίρνει την
-τεχνολογική- ρεβάνς με την πιο
εντυπωσιακό τρόπο.
Aυτή η μικρή CSC μηχανή θα
συζητηθεί όσο οποιαδήποτε
άλλη μέσα στο 2015. Η Ε-Μ5 ΙΙ
κατάφερε να κρατήσει το θρόνο
των Megapixel (με την εξαίρεση
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των medium format digital) για μόλις ένα 24ωρο - αφού την ακολούθησε η Canon EOS 5Ds/
Ds R. Όμως εφάρμοσε με έξυπνο τρόπο μια ιδέα που είχαμε πρωτοσυναντήσει αρκετά χρόνια
πριν στις medium format ψηφιακές πλάτες. Δηλ. με ένα μικρομετρικό μηχανισμό ακριβείας να
μετακινούν τον αισθητήρα με ακρίβεια μισού Pixel και με τεχνική hardware interpolation να
ανασύρουν πραγματική πληροφορία δίνοντας τετραπλάσια ανάλυση. Εξυπακούεται ότι σε αυτές
τις περιπτώσεις η λήψη έχει ορισμένη διάρκεια, οπότε περιοριζόμαστε σε στατικά αντικείμενα και
περιβάλλον στούντιο για να έχουμε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού κλπ.
Οι μηχανικοί της Olympus λοιπόν δεν εφηύραν ακριβώς την Αμερική αλλά με έξυπνο τρόπο
υλοποίησαν την ιδέα στο περιβάλλον του αισθητήρα Micro 4/3 εκμεταλλευόμενοι την ακρίβεια
των κινήσεων του συστήματος οπτικής σταθεροποίησης. Κατά κάποιο τρόπο, κάτι ανάλογο είχαν
κάνει και οι μηχανικοί της Pentax με το anti-aliasing σύστημα της K3 για την αποφυγή του moire.
Και εκεί είχαν χρησιμοποιήσει το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης που επιδρά στον αισθητήρα
(sensor shift).
Στην Οlympus η ανάλυση των 40Megapixel επιτυγχάνεται με πιο προχωρημένο τρόπο απότι
στις ψηφιακές πλάτες. Γίνεται με 8 διαδοχικές λήψεις σε διάστημα λιγότερο του 1sec. και
χρησιμοποιείται ειδικός hardware αλγόριθμος για την ανασύσταση της πληροφορίας εξ ου και
η κατά 2,5x αύξηση ανάλυσης στα 40Megapixel σε σχέση με τα ονομαστικά 16Megapixel του
Micro 4/3. Όσο για το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δείγματα
λήψεων που δείχνουν πειστικά υψηλή ποιότητα. Σίγουρα η Olympus δεν θα διεκύβευε την φήμη
της για να κυκλοφορήσει ανώριμο προϊόν – γι αυτό άλλωστε δεν το ανεκοίνωσε νωρίτερα.
Την ίδια σχεδόν στιγμή με μια κίνηση ρουά ματ, η Canon εκθρόνισε σε μόλις μία μέρα την πιο
βραχύβια βασίλισσα των αναλύσεων Οlympus OM-D E-M5 II παρουσιάζοντας την EOS 5Ds
και βάζοντας τον πήχυ στα 50Megapixel. Λεπτομέρειες για το σημαντικό αυτό επίτευγμα θα
διαβάσετε σε άλλες σελίδες του Photobusiness Weekly. H Canon λοιπόν για μια ακόμη φορά
στηρίχθηκε σε δικό της αισθητήρα και όχι Sony όπως ήθελαν οι φήμες. Επίσης διατήρησε το
σώμα της 5D Mk III. Αυτό μας επιτρέπει να προβλέψουμε ότι θα ακολουθήσει και κάποιο πιο
εύρωστο και σκληροτράχηλο μοντέλο. Ίσως η EOS 1Ds ΜkIV για να αποκατασταθεί η σειρά
διαδοχής από την Ds MkIII του 2008 που ποτέ δεν αντικαταστάθηκε επίσημα.
Μένει να αποδειχθούν βέβαια κάποια πράγματα. Όπως ποιοί πραγματικά χρειάζονται τέτοιες
αναλύσεις, με τι computer θα δουλεύονται τα κτηνώδη RAW format αρχεία, και αν οι υπάρχοντες
φακοί έχουν τέτοια διακριτική ικανότητα για να ανταποκριθούν σε τόσες γραμμές ανάλυσης.
Η άλλη ανάγνωση του ζητήματος είναι ότι με τις μεγαλύτερες αναλύσεις τα εργοστάσια στέλνουν
περίπατο τις παλιότερες σειρές φακών και δημιουργούν νέα ζήτηση για ακριβότερους φακούς
υψηλών απαιτήσεων. Ίδωμεν...
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Οlympus OM-D Ε-M5 II
Τεράστιες αναλύσεις με pixel shift για όλους...
Είναι αλήθεια ότι για κάποιο λόγο, οι αισθητήρες των μηχανών
Micro 4/3 έχουν καθηλωθεί στην ανάλυση των 16Megapixel.
Ίσως γιατί είναι το όριο, το sweet spot, πέρα από το οποίο το
μέγεθος του pixel μικραίνει τόσο ώστε να υποφέρει η ευαισθησία.
Η Οlympus με τη σειρά OM-D έχει κάνει αίσθηση, και ως design με
ρετρό καταβολές και ως τεχνολογική πρωτοπορία.

Τ

ώρα ανανεώνει την πρώτη του είδους, την εξαιρετική Ε-M5 με
ένα μοντέλο που θα συζητηθεί πολύ φέτος, την E-M5 II, που θα
γίνει γνωστή ως η μικρή μηχανή με τη μεγαλύτερη ανάλυση. Σαράντα
(40) ολόκληρα Megapixel εντυπωσιάζουν ως είδηση και τεχνολογικό
επίτευγμα, έστω κι αν επιτυγχάνονται με την προσέγγιση sensor shift
(ή pixel shift) δηλ. μετατοπίζοντας μικρομετρικά τον αισθητήρα και
συνδυάζοντας διαδοχικές λήψεις. Μόνο που η E-M5 ΙΙ είναι κάτι
περισσότερο, αφού περιλαμβάνει πολλές από τις δυνατότητες της
κορυφαίας E-M1.
H ονομαστική ανάλυση του αισθητήρα είναι 16Megapixel και τα
40Megapixel προκύπτουν από τις 8 διαδοχικές λήψεις που γίνονται
σσχεδόν αστραπιαία με μετατόπιση μόλις μισού pixel σε κάθε
ενδιάμεσο καρέ με τη βοήθεια του ακριβέστατου μικρομετρικού
μηχανισμού IS Voice Coil. Στις ψηφιακές πλάτες μεσαίου φορμά όπου
πρωτοεφαρμόστηκε η τεχνική, προϋπόθεση για τη σωστή λήψη είναι
η τοποθέτηση σε τρίποδο. Η Οlympus στις πρώτες της διευκρινήσεις
αναφέρει ότι απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κινούμενα αντικείμενα.
Εννοείται ότι τα σύγχρονα CMOS chip είναι πολύ πιο γρήγορα σε frame
rates από τους αντίστοιχους αισθητήρες μεσαίου φορμά, οπότε ίσως
σύντομα δούμε το pixel shift να αυξάνει δραματικά την ανάλυση και να
μην έχει πρόβλημα με οποιοδήποτε θέμα.
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Με τη συνεργασία της εφαρμογής (app) Olympus
Image Share που τρέχει σε περιβάλλον Αndroid/
iOS oι χρήστες μπορούν να ελέγχουν από
απόσταση τη λήψη, να μοιράζονται φωτογραφίες
και να εφαρμόζουν Art Filters. Mάλιστα το
smartphone και το tablet μπορούν να παίξουν
τον ίδιο ρόλο με το εξάρτημα remote release
(ντεκλανσέρ) Olympus RM-UC1. Σε περιβάλλον
PC/Mac το ρόλο του remote control παίζει το
πρόγραμμα Olympus Capture.
Δωρεάν στη
συσκευασία
της Ε-Μ5 II
περιέχεται το
αδιάβροχο
φλασάκι
Οlympus FLLM3 με Guide
No 9 (ΙSO 100).

Ας δούμε όμως από κοντά την άκρως ενδιαφέρουσα νέα εκπρόσωπο της
οικογένειας OM-D. Φοράει και αυτή το λίαν αποτελεσματικό σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης πέντε αξόνων που “δεν καταλαβαίνει” από κραδασμούς σε λήψεις
στο χέρι μέχρι 1/4sec. kάτι που πιστεύουμε απολύτως, κρίνοντας από δοκιμές
με την E-M1. Επίσης είναι αδιαβροχοποιημένη και προστατευμένη splashproof/
dustproof που σημαίνει ότι αντέχει την βροχή και το πιτσίλισμα αλλά και τη σκόνη
της ερήμου και της πόλης.
O κεντρικός επεξεργαστής είναι ίδιος με της Ε-Μ1 δίνοντας πολύ καλές επιδόσεις
σε λειτουργία ριπής και συγκεκριμένα 10fps σε Single shot AF ή 5fps σε
Continuous AF και video full HD 1080/60p. Αξίζει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες
του video που υποδηλώνουν μια στροφή σε πιο επαγγελματικές προδιαγραφές
όπως για παράδειγμα intra frame συμπίεση 77Mbps, ασυμπίεστη έξοδο στο
HDMI, υποστήριξη timecode, έξοδο μικροφώνου μέσω προαιρετικού grip και
εξελιγμένους αλγόριθμους λειτουργίας του contrast detect AF που έχουν λάβει
σοβαρά υπόψη την εστίαση στο video.
Παραπέρα συναντάμε και άλλα αξιοπρόσεκτα τεχνολογικά στοιχεία όπως
την πλήρως αρθρωτή επαφικού τύπου πλάτη, το πολύ καλό EVF ανάλυσης
2,36Megapixel, το ενσωματωμένο WiFi, τον ηλεκτρομηχανικό φωτοφράκτη
που χρονίζεται ως 1/8000sec. - και τελείως ψηφιακά ως 1/16.000sec. δηλ.
στα ίδια επίπεδα με top επαγγελματικές μηχανές, το focus peak χρήσιμο όταν
προσαρμόζουμε φακούς άλλων κατασκευαστών με αντάπτορα κάτι αρκετά
συνηθισμένο στις mirrorless κλπ.

Με την E-M5 II είναι συμβατά
διάφορα grip/power
pack όπως τα HLD-8., ΗLD-8G,
HLD-6P και ECG-2.

Το module του αισθητήρα με το μικρομετρικό
μηχανισμό voice coil

Βασικές προδιαγραφές
Aισθητήρας Micro 4/3 17,3x13mm CMOS
με ανάλυση 16Megapixel 4608x3456pixel
και Ηigh Resolution 9216x6912pixel
μέγεθος pixel 3,75micron
Επεξεργαστής TruePic VII
Oθόνη αφής 3in. 1037Κ pixel
Hλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο
2,36K pixel μεγέθυνση 1,30-1,48x κάλυψη
100% και διόρθωση διοπτρίας -4 ως +2
eyepoint 21mm
Autofocus 81 σημείων
Interfaces: Micro HDMI type D, USB2.0,
miniDIN, AV
To video εξηγεί πως λειτουργεί το HiRes mode στην Ε-Μ5ΙΙ



 271 •    9

  O YA 

2015

 20

O N L I N E Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Γ Ι Α Τ O I M A GO
I NNGL-I NEEΠ ΙΕΧΝΕΗΙ ΡΜΕΕΙ Ν
ΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το ετήσιο convention του PWS θα γίνει στούς χώρους της PHOTOVISION από τις 20-23 Μαρτίου 2015
Οι ομιλητές

Για
περισσότερες
πληροφορίες
πατήστε
εδώ

Διατίθεται
μόνο μία
αίθουσα και οι
θέσεις θα είναι
περιορισμένες
Cm Leung

Keda Z.Feng

Νίκος Παπαδόπουλος Γκόγκας

Online κρατήσεις
www.wedseminars.com

Κόστος
συμμετοχής

200€+ΦΠΑ

Τηλ. κρατήσεων
2310452299
Μπάμπης Τσουκιάς

Άκης Δουσλατζής

Salvatore Dimino

Οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και άλμπουμ θα γίνουν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 19 Μαρτίου 2015

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό πατήστε εδώ ή στο www.pws.gr
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Canon ΕΟS 5Ds και 5Ds R
Όχι μία αλλά δύο παραλλαγές της 5D MkIII με 50 ολόκληρα Megapixel!
Η σειρά Ds της Canon αντιπροσώπευε την
αιχμή τεχνολογίας στις επαγγελματικές μηχανές
με θωρακισμένες κατασκευές και αισθητήρες
full frame. H πρώτη του είδους στάθηκε η
EOS1Ds 11.1Megapixel (2002) και ακολούθησε
η ΜkII 16.7Megapixel το 2004 και τέλος η
MkIII 21.1Megapixel το 2008. Σήμερα στην
επαγγελματική βαθμίδα των Canon έχουν
μείνει η heavy duty EOS 1Dx 18.1Megapixel
προσανατολισμένη κυρίως στο ρεπορτάζ και η
πολύ πετυχημένη EOS 5D MkIII 22.3Megapixel.

μεγεθύνσεων. Oι φήμες υπέβοσκαν από καιρό (από τον και αρκετοί
μιλούσαν για την επικείμενη ΕΟS 5D MkIV. Μόνον που οι άνθρωποι της
Canon είχαν άλλες προθέσεις. Με μια απρόσμενη κίνηση επανέφεραν
από το χρονοντούλαπο τη σειρά Ds αυτή τη φορά ως υβρίδιο με τη σειρά
5, xωρίς βέβαια να καταργείται η “νορμάλ”EOS 5D MkIII. Ιδού λοιπόν το
δίδυμο 5Ds/DsR με ή χωρίς φίλτρο antialias στα πρότυπα της Sony A7/
A7R. Ο CMOS αισθητήρας 50,6Megapixel αποτελεί σχεδίαση της ίδιας της
Canon και θα παράγεται σε δύο εκδόσεις κανονικά με antil alias φίλτρο
(5Ds) ή χωρίς (5Ds R). Εξάλλου η εταιρία έχει μακροχρόνια παράδοση
στο R&D αισθητήρων και προτιμά την inhouse παραγωγή, πιθανότατα
για λόγους ανεξαρτησίας αλλά και μη ταύτισης των προϊόντων με άλλα

Α

ν και η γενικότερη απόδοση και των δύο
είναι εξαιρετική, εν τούτοις στην πολυάριθμη
ομάδα των οπαδών της φίρμας πλήθαιναν
συνεχώς τα αιτήματα να κυκλοφορήσει ένα
μοντέλο πολλών megapixel, ως αντίβαρο της
Nikon D810 και της Sony A7R, που να ικανοποιήσει
τις ανάγκες για εμπορικές φωτογραφίες μεγάλων
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του ανταγωνισμού. Επειδή τα 50,6Megapixel σε αρκετές περιπτώσεις θα
είναι πολλά και δεν θα χρειάζονται, προβλέπονται δύο crop mode 1,3x
και 1,6x με ωφέλιμη ανάλυση 30,5Megapixel και 19,6Megapixel. Η νέα
Canon σειράς EOS 5 έχει την εξωτερική εμφάνιση της 5D MkIII και εκτός
του αισθητήρα, τον επεξεργαστή Dual Digic 6 και το σύστημα autofocus
iTR της πρόσφατης EOS 7D MkII που πιστώνoνται την σπουδαία ταχύτητα
και απόκριση.
To βήμα κουκκίδας (pixel pitch) είναι 4.14micron έναντι 6.25micron
της 5D MkIII και πιο κοντά στο αντίστοιχο μέγεθος της EOS 7D ΜkII
προδιαθέτοντας για ανάλογη συμπεριφορά σε θέματα ψηφιακού
θορύβου και ευαισθησίας. Πάντως στο μενού η ονομαστιική κλίμακα
ευαισθησίας έχει “περιοριστεί” στα ISO 6400 (και με ενίσχυση ως
ISO 12800), φανερώνοντας τις προθέσεις της Canon να απευθυνθεί
με το συγκεκριμένο μοντέλο σε εφαρμογές στούντιο, πορτραίτου,
αρχιτεκτονικής, τοπίου κλπ. και όχι σε hi speed καταστάσεις.
Στους αντίποδες, μιλάμε για state of art απόδοση του επεξεργαστή Dual
Digic 6 και του autofocus iTR (Ιntelligent Tracking and Recognition
AF) με τα 150.000 RGB pixel που συνεργάζεται με 252 περιοχές του
πολυζωνικού υπερέχοντας από το σύστημα της EOS 5D MkIII με
τα 100.000pixel το οποίο αναγνωρίζει 63 περιοχές πολυζωνικού.
Σημειωτέον όμως ότι ισχύουν τα 61 σημεία εστίασης της 5D MkIII και
όχι τα περισσότερα της 7D MkII. Καινοτομία αποτελεί και το τελείως
αυτοματοποιημένο time lapse video ορίζοντας πόσα frame και το
μεσοδιάστημα ανάμεσα στα καρέ. Η ριπή (burst mode) είναι στα συνήθη
πλαίσια των full frame δηλ. 5Fps. Επίσης προστίθεται έξοδος USB 3.0
ενώ γνωστοποιήθηκε η καλύτερη συμπεριφορά του μηχανισμού του
αναδιπλούμενου καθρέπτη μέσω ειδικού μοτέρ που έχει αναλάβει
την κίνηση αντί για το συνηθισμένο σύστημα όπλισης με ελατήριο. Η
αποθήκευση των αρχείων γίνεται σε δύο κάρτες μία Compactflash και
μία SD. Θετικό γεγονός αποτελεί και η συμβατότητα με όλα τα αξεσουάρ
της 5D MkIII δηλ. μπαταρίες, grips κλπ. Η εμπορική διάθεση αναμένεται
στο δεύτερο τρίμηνο του 2015.
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Βασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας CMOS 24x36mm με ανάλυση
8688x5792pixel βήμα κουκίδας 4.14micron αναλογία
3:2
Σκόπευτρο πενταπρισματικό 100% μεγέθυνση 0.71x
eyepoint 21mm διόρθωση διοπτρίας -3 ως +1
Oθόνη 3in. 1.044K
Εστίαση: αυτόματη phase detect 61 σημείων εκ των
οποίων 41 σταυροειδούς τύπου
Κλείστρο: 1/8000-30sec. Πιστοποιημένο για 150.000
καρέ
Interfaces: miniHDMI type C, stereo, PC-sync, remote
control, USB 3.0
Mπαταρία: LP-E6N/LP-E6
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αποτελεί προνομιακό χώρο για την
διπλάσιας τιμής NX1, το τμήμα video
μοιάζει πληρέστατο με 4K λήψη, δηλ.
Ultra HD 3840x2160pixel και Cinema
4K 4096x2160pixel στα 24fps, και
βεβαίως Full HD στα 60, 30 και 24p
xρησιμοποιώντας το μοντέρνο codec
H.265 HEVC με ίδια και καλύτερη ποιότητα
αλλά μισό αποθηκευτικό χώρο από το
προηγούμενο Η.264.
Μια εσωτερική διαφορά, μάλλον
ασήμαντην από πρακτικής πλευράς,
είναι ο φωτοφράκτης που εδώ έχει πιο
γρήγορη ταχύτητα 1/6000sec. και ταχύτητα
συγχρονισμού 1/200sec. αντί για 1/250sec.
‘Όπως και στην ΝΧ300 δεν έχει βρεθεί
χώρος για αναδιπλούμενο εσωτερικό
φλασάκι αλλά ο κατασκευαστής
αναπληρώνει την έλλειψη δίνοντας στη
συσκευασία χωρίς παραπάνω χρέωση ένα
μικρό εξωτερικό φλασάκι – το οποίο θα
πρέπει να προσέξει ο κάτοχος γιατί εύκολα
...εξαφανίζεται.
Πακέτο με τη μηχανή έρχεται ο φαικός 1650mm f/3,5-5,6 OIS.

Βασικά χαρακτηριστικά

Samsung NX500
Μετενσάρκωση της NX1 με supercompact σώμα
Τί μπορεί να χωρέσει στο σώμα και τις διαστάσεις μιας Samsung NX300 αν την
αναβαθμίσουν οι Κορεάτες;
Oρθή απάντηση: Μια ΝΧ1 σε προσιτή τιμή. Αν θυμάστε η top of the range
Samsung NX1 αναγγέλθηκε επίσημα στη Photokina τον Σεπτέμβριο και η εμπορική
καριέρα της ξεκίνησε στις αρχές του 2015. Δεν είναι λίγο να έχεις στη γκάμα σου την
APS-C με την μεγαλύτερη ανάλυση 28Megapixel και την καλύτερη ταχύτητα 15fps,
εντυπωσιακά μπροστά από τον ανταγωνισμό.
Μόνο που οι μηχανικοί της Samsung δεν επαναπαύτηκαν. Προχώρησαν στην
επόμενη κίνηση, φέρνοντας τις προδιαγραφές και δυνατότητες της NX1 κοντά στις
δυνατότητες του απλού καταναλωτή στην μισή τιμή από την NX1, θυσιάζοντας
το EVF, το αδιαβροχοποιημένο σώμα από ελαφρό μεταλλικό κράμα και κάποια
επιμέρους στοιχεία. Όμως οι βασικές συνιστώσες είναι όλες εδώ. Ο εντυπωισακός
σε ανάλυση αισθητήρας BSI CMOS APS-C size με τα 28,2Megapixel συνεργάζεται με
τον επεξεργαστή PRIMe V για να δώσουν παρόμοιες επιδόσεις με την ΝΧ1, με την
εξαίρεση ίσως του υποδεέστερου burst mode (μόλις ...9fps) και κάποιων περικοπών
σε χαρακτηριστικά όπως ασυμπίεστη έξοδος αποκλειστικά 1080p μέσω HDMI
και όχι 4Κ, απουσία εξόδων miniDIN για ακουστικά και μικρόφωνο, παράλειψη
ασύρματου 802.11ac. Ας μην παραπονιόμαστε όμως γιατί το ακριβέστατο υβριδικό
σύστημα autofocus, συνδυασμός 205 σημείων phase-detect AF και 209 σημείων
contrast-detect AF είναι εδώ εξασφαλίζοντας την ταχύτατη απόκριση.
Οι εξωτερικές διαφορές από την NX300 δεν έιναι τεράστιες με πιο εμφανείς τις
αλλαγές στη λαβή και στην διάταξη κάποιων χειριστηρίων. Εκτός από το autofocus
η ΝΧ500 κληρονόμησε τη λειτουργία Samsung Auto Shot (SAS). Tι κάνει ακριβώς;
Παρακολουθεί συνεχώς μια σκηνή, αυτόματα ανιχνεύει τα κινούμενα αντικείμενα
και αναγνωρίζει την αποφασιστική στιγμή π.χ. όταν ο μπασκεμπωλίστας καρφώσει
τη μπάλα στο καλάθι. Εκτός από την έξοδο ασυμπίεστου 4Κ μέσω ΗDMI που
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Aισθητήρας APS-C 28,2Megapixel
6480x4320pixel
Mέγεθος pixel 3,63micron
Eπεξεργαστής DRIMe V
Υβριδικό σύστημα autofocus NX
AF III με συνδυασμό 205 σημείων
phase detect εκ των οποίων 153
σταυροειδούς τύπου που καλύπτουν
το 93% της επιφάνειας του αισθητήρα
και 209 σημείων contrast detect
Oθόνη αρθρωτή OLED 1036K
Kλίμακα ευαισθησίας ISO 100-25600
Video 4K με codec H.265
Συνδεσιμότητα WiFi με NFC,
bluetooth, Multifunction

 25

ON LINE    O IMAGING - E  

   



  !

. > # )%&,#

x2

ελίδες, 17

μο, 228 σ

Tετράχρω

704-13-9

78-960-7
4, ISBN 9

€ 12

           .  ,  €12

 



 271 •    9

: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books

  O YA 

2015

 26

ON LINE    O IMAGING - E  

Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards 2015
Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στον Elliott Erwitt
Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης θα
είναι ο φημισμένος φωτογράφος του πρακτορείου
Magnum, Elliott Erwitt. Ο γνωστός φωτογράφος
θα τιμηθεί με το Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς
στη Φωτογραφία στο ετήσιο δείπνο-γκαλά των
Βραβείων στο Λονδίνο, την Πέμπτη 23 Απριλίου.
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Π

ρος τιμήν του φωτογράφου διοργανώθηκε μια προσωπική του έκθεση, με
γνωστά και λιγότερα γνωστά έργα του Erwitt, κατά την 60χρονη πορεία
του. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Somerset House, Λονδίνο, στο πλαίσιo της
έκθεσης Sony World Photography Awards Exhibition, από τις 24 Απριλίου
μέχρι τις 10 Μαΐου. Στις 24 Απριλίου, θα διεξαχθεί μία μοναδική συζήτηση
μεταξύ του Erwitt και του σχεδιαστή των βιβλίων του, Stuart Smith.
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Sony World Photography Awards
Mε την ευκαιρία, αναδημοσιεύουμε μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης που είχε δώσει ο Elliott Erwitt στον ΦΩΤΟγράφο
(Νο. 173) το 2008 στα πλαίσια και πάλι των Sony World Photography Awards στις Κάννες της Γαλλίας.
• Τα ασπρόμαυρο φαίνεται να είναι το
αγαπημένο σας εκφραστικό εργαλείο.
Ποια ακριβώς είναι η δύναμη της
γκρίζας κλίμακας σε σύγκριση με το
χρώμα;
Το ασπρόμαυρο ταιριάζει καλύτερα
στην προσωπική μου δουλειά και
περιστασιακά στην εμπορική και
διαφημιστική φωτογραφία. Το χρώμα
είναι καλύτερο και πιο χρήσιμο για την
εμπορική φωτογραφία. Βέβαια, αυτή
είναι μόνον μία υποκειμενική άποψη...

M A   
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•
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1 7 3

TEST DSLR

Nikon D3
Full frame 
   !  

A
• Η άνθηση της καριέρας σας στις
μυθικές δεκαετίες του ‘60 και ‘70
συμπίπτει με ένα παραγωγικό
αποκορύφωμα στις εικαστικές τέχνες.
Εν τούτοις, η φωτογραφία στην αρχή
του 21ου αιώνα δεν μοιάζει εξίσου
αισιόδοξη ούτε απολαμβάνει της ίδιας
εκτίμησης…
Διαφωνώ. Εξαρτάται από το είδος και την
αξία κάθε φωτογραφίας. Υπάρχει πολύ
περισσότερος “οπτικός θόρυβος” εκεί
έξω και λιγότερος χώρος αφιερωμένος
σε έργα με ποιότητα και περιεχόμενο.
Αλλά αν και λιγότερος, υπάρχει ακόμη.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η ποιοτική
φωτογραφία θα επιβιώσει, αντίθετα από
προσωρινές τάσεις και μόδες.
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• Η ψηφιακή επανάσταση έχει
επηρεάσει τη φωτογραφία, θετικά ή
αρνητικά;
Η ψηφιακή τεχνολογία είναι θαυμάσια
για την εμπορική φωτογραφία, με
λιγότερη κούραση. Το μόνο πρόβλημα
που διαπιστώνω είναι ότι η ευκολία
στην επεξεργασία οδηγεί στην
προχειρότητα. Μαζί με πολύ λίγους
συναδέλφους μου, πιστεύω ότι
η ενδεχόμενη εξάλειψη της
φωτογραφικής τέχνης θα οφείλεται
κατά μεγάλο μέρος στην ψηφιακή
“χειραγώγηση” που εμφανίζεται ως
πραγματική φωτογραφία.

8/4/2008 11:18:21 

• Εάν είχατε μια δεύτερη ευκαιρία στη
ζωή, θα κάνατε τα ίδια ή κάτι άλλο;
Η ζωή μου δεν έχει τελειώσει
ακόμη! Θα πρέπει κάποια στιγμή να
επανέλθουμε...
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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Βenq
Ασύρματοι επιχειρηματικοί βιντεοπροβολείς MW665+ και ΜΧ666+
Αξιοποιώντας την τάση ασύρματης
προβολής μέσω τεχνολογίας NFC

NFC για παρουσίαση μέσω έξυπνης συσκευής που υποστηρίζει τεχνολογία NFC. Ακόμα
παρέχουν τη λύση του προσαρμογέα VGA ασύρματης σύνδεσης-QPro που μετατρέπει τον

και με ασύρματη συνδεσιμότητα,
τα ψηφιακά προβολικά Benq

ενσύρματο βιντεοπροβολέα σε ασύρματο, για μεγαλύτερη ελευθερία στις παρουσιάσεις.
Άλλα αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά των MW665+ και MX666+ περιλαμβάνουν:

MW665+ και MX666+ δίνουν την
δυνατότητα στους επιχειρησιακούς

• Εύκολη και ευέλικτη διόρθωση εικόνας: Οι βιντεοπροβολείς προσφέρουν διόρθωση
τραπεζοειδούς παραμόρφωσης 2D, καθώς και υποστήριξη πλευρικής προβολής και

χρήστες για εξυπνότερες, ταχύτερες
και πιο ευέλικτες παρουσιάσεις, με

τη λειτουργία Corner Fit (γωνιακής προσαρμογής) για προβολή σε περιορισμένο ή μη
ομοιόμορφο χώρο.

μεγάλη επιλογή λύσεων ασύρματης
προβολής, με την αξιοποίηση του

• Υψηλή αποδοτικότητα ενέργειας και κόστους: Περιλαμβάνονται πρόσθετες λειτουργίες
εξοικονόμησης , όπως οι τεχνολογίες SmartEcoTM και ελέγχου μέσω LAN της BenQ, ώστε

κιτ Γρήγορης ασύρματης σύνδεσης

να διασφαλίζεται η μέγιστη οικονομία ενέργειας με τις μικρότερες απαιτήσεις συντήρησης

SJcam
Προσιτές και μοντέρνες actioncam
Οι actioncam είναι οι πιο δημοφιλείς συσκευές imaging της εποχής μας. Με
τον απλούστατο χειρισμό και την αντοχή τους όπως και με την ευελιξία να
τοποθετούνται οπουδήποτε, έχουν κερδίσει την προτίμηση των νέων, των
φίλων των σπορ και της δράσης και έχουν σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων. Η
εταιρία SJcam προτείνει actioncam σε πολλές παραλλαγές καλύποντας όλο
το φάσμα χρήσεων. Για παράδειγμα, η Sjcam SJ5000 WiFi είναι ένα πολύ
καλά εξοπλισμένο μοντέλο με WiFi με φακό 170°, ανάλυση 14Megapixel
στη στατική φωτογραφία και full HD 1080p video, μεγάλη οθόνη 2in.
αδιάβροχη θήκη, αποσπώμενη μπαταρία κλπ. Η Sjcam M10 Cube Mini
αδ
υιοθετεί κυβόσχημο design με τέσσερα μοντέρνα χρώματα (μπλε, κόκκινο,
υ
μα
μαύρο και κρεμ) και έχει υπερευρυγώνιο φακό, οθόνη 1,5in. Video full
HD κια αποσπώμενη μπαταρία. Η SJ1000 έρχεται με τρία ζωηρά χρώματα
H
και αδιάβροχο κάλυμμα, η Sjcam 4000 είναι μια πιο οικονομική εκδοχή
κα
της κορυφαίας SJ5000 και η SJ2000 είναι η helmet cam 12Megapixel με
τη
αποσπώμενη μπαταρία. Γενικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πολλά
α
εξαρτήματα και συστήματα στήριξης για actioncam σε ιδιαίτερα ευνοϊκές τιμές.
εξ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΕΥ
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Canon 11-24mm f/4L
Λίγο πριν την επίσημη
παρουσίαση
Τα σχέδια της ιαπωνικής εταιρίας για
τον νέο υπερευρυγώνιο ζουμ έχουν
γίνει ήδη γνωστά από τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Ωστόσο μια εβδομάδα
πριν την ανακοίνωση του επανέρχεται
στο προσκήνιο καθώς διέρρευσαν στο
διαδίκτυο τα κύρια χαρακτηριστικά του.
Στα οπτικά στοιχεία του περιλαμβάνονται
τέσσερα ασφαιρικά, ένα UD και ένα
super UD. Επιπλέον έχει επιστρώσεις
SWC (Subwavelength Structure
Coating), ASC (Air Sphere Coating) για
την ελαχιστοποίηση των φαινομένων
ghosting-flaring, αλλά και Fluorine για
ευκολότερο καθαρισμό. Ακόμα, θα είναι
ανθεκτικός στη σκόνη και την υγρασία.

Apple
Καθυστερεί η κυκλοφορία του “Photos” για OS X
Τον περασμένο Ιούνιο η Apple ανακοίνωσε τη διακοπή της υποστήριξης του
Aperture, γεγονός που δεν αιφνιδίασε το κοινό της καθώς μερικές εβδομάδες
νωρίτερα είχε γνωστοποιήσει τη μελλοντική κυκλοφορία νέου λογισμικού
οργάνωσης και επεξεργασίας φωτογραφιών, του Photos. Το εν λόγω
πρόγραμμα που προορίζεται για αντικαταστάτης των iPhoto και Aperture,
ηταν προγραμματισμένο να γίνει διαθέσιμο στο ευρύ κοινό στις αρχές του
2015. Απρόσμενα ωστόσο η Apple αφαίρεσε όλες τις αναφορές σ’ αυτό από
την επίσημη ιστοσελίδα της δημιουργώντας ερωτηματικά για την ημερομηνία
κυκλοφορίας. Παρά την απομάκρυνση αυτών των πληροφοριών, ο CEO της
Apple, Tim Cook σε πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του, ανακοίνωσε ότι το
Photos βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης και θα κυκλοφορήσει στα τέλη
Απριλίου. Παρόλο που τα iPhoto και Aperture υποστηρίζονται και δέχτηκαν
ενημερώσεις από το πρόσφατο Yosemite, μόλις τεθεί σε κυκλοφορία το Photos
αναμένεται να ζητηθεί από τους χρήστες να μεταφέρουν τις βιβλιοθήκες τους
στη νέα εφαρμογή. Για εκείνους που δεν επιθυμούν τη μεταφορά των αρχείων
τους από το Aperture στο Photos η εταιρία προσφέρει την εναλλακτική λύση της
μετάβασης στο αντίστοιχο λογισμικό της Adobe, το Lightroom.

Lightroom 6
Θα υποστηρίζεται μόνο από λειτουργικά 64-bit
Η επόμενη έκδοση του δημοφιλούς προγράμματος επεξεργασίας της Adobe θα
μπορεί να «τρέξει» μόνο σε λειτουργικά συστήματα αρχιτεκτονικής 64-bit και όχι σε
32-bit, όπως οι προηγούμενες εκδόσεις.
Σύμφωνα με την εταιρία, πρόκειται για βήμα προόδου που θα επιτρέψει
την αξιοποίηση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών και ταυτόχρονα ταχύτερη
ανταπόκριση του λογισμικού, προσφέροντας ισχυρά εργαλεία στους δημιουργούς.
Συγκεκριμένα, οι χρήστες mac θα χρειαστούν τουλάχιστον την έκδοση OS X
10.8 Mountain Lion για να το χρησιμοποιήσουν, ενώ οι χρήστες Windows από
λειτουργικό έκδοσης Win7 64bit και μετέπειτα.
H Αdobe προχωράει σε μια αναμενόμενη κίνηση καθώς τα συστήματα 32-bit
χάνουν συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των φωτογράφων, αφού αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου editing. Το Lightroom 6
αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.
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Kolor Panobook

Έκθεση φωτογραφίας του Στράτου Καλαφάτη

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Άθως/ Τα χρώματα της πίστης

Kolor Panobook είναι ο μεγαλύτερος
διαγωνισμός πανοραμικής φωτογραφίας
μέσω συρραφής, ο οποίος είναι ανοιχτός
για όλους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφους. Οι κριτές θα επιλέξουν
τις 150 καλύτερες φωτογραφίες ανάμεσα
στις υποβληθείσες, οι οποίες και θα
βιβλιοθετηθούν σε ένα φωτογραφικό
λεύκωμα, το Kolor Panobook. Οι τρεις
καλύτεροι φωτογράφοι θα βραβευτούν
και με άλλα δώρα, όπως φωτογραφικό
εξοπλισμό και software.
Η γκάλερι με τις υποβληθείσες στον
διαγωνισμό φωτογραφίες είναι
διαθέσιμη online στο
http://www.panobook.org/gallery/1/
και ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο.
Πάρτε μέρος στο
http://www.panobook.org/

Η έκθεση του Στράτου Καλαφάτη εγκαινιάζεται την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
2015, στις 8 μ.μ. (Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου).
H φωτογραφική εργασία του Στράτου Καλαφάτη «Άθως, Τα χρώματα της
πίστης» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 και ολοκληρώθηκε το 2013. Συνολικά
χρειάστηκαν εικοσιπέντε επισκέψεις στην Αθωνική Πολιτεία και ένα σύνολο
διακοσίων ημερών φωτογράφισης, για να παρουσιάσει μια σύγχρονη εκδοχή για
το τοπίο και τους ανθρώπους σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο. Ο Στράτος Καλαφάτης
γεννήθηκε στην Καβάλα το 1966. Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζει,
διδάσκει και οργανώνει δράσεις που αφορούν τη δημιουργική φωτογραφία. Έχει
ολοκληρώσει μακροχρόνιες φωτογραφικές εργασίες όπως οι Αρχέτυπες Εικόνες,
το Ημερολόγιο 1998 – 2002, η Saga, το Αρχιπέλαγος, ο Άθως –
Τα χρώματα της πίστης. Από τις εκδόσεις Άγρα κυκλοφορούν τα βιβλία του
Αρχέτυπες εικόνες (1999), Ομόνοια 2000 – Ταξίδι στον ομφαλό της Αθήνας (με
τον συγγραφέα Φίλιππο Φιλίππου – 2000), Ημερολόγιο 1998 – 2002 (με πρόλογο
του Christian Caujolle – 2004) και Άθως – Τα χρώματα της πίστης (2014).
Διάρκεια έκθεσης: 19 Φεβρουαρίου – 28 Μαρτίου 2015
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 10 π.μ. – 2 μ.μ.
Τετάρτη & Παρασκευή 6 – 8 μ.μ., Σάββατο 12 – 2 μ.μ.

Fujifilm
Διαδραστικό site για την δοκιμή των φακών X-mount
H Fujifilm δημιούργησε ένα νέο site όπου οι επισκέπτες
πισκέπτες του δύνανται να δοκιμάσουν
τις δυνατότητες κάθε φακού της σειράς Χ-Μount
nt μέσα από ένα διαδραστικό
περιβάλλον, κάτι που ήδη προσφέρουν οι τρειςς μεγάλοι
ανταγωνιστές της. Ο χρήστης κάνει κλικ στο φακό
ακό της
αγμα και
επιλογής του, «ρυθμίζει» το επιθυμητό διάφραγμα
έρωσης
ύστερα πατώντας το εικονικό κουμπί απελευθέρωσης
φία με τις
κλείστρου αποκτά πρόσβαση σε μία φωτογραφία
ύς ζουμ
επιλεγμένες ρυθμίσεις. Όσο αφορά τους φακούς
μπορούν να επιλεγούν τρεις έως πέντε βασικές
εστιακές αποστάσεις (π.χ. στον XC 1650mm f3.5-5.6 οι διαθέσιμες τιμές είναι τα
16mm, 35mm και 50mm). Για τη λήψη του
συνόλου των φωτογραφιών (με ίδιο κάδρο)
χρησιμοποιήθηκε μια ΧΤ-1 τοποθετημένη
σε τρίποδο. Να σημειωθεί ότι ανάλογες
ιστοσελίδες προσομοίωσης προσφέρουν ήδη
οι τρεις μεγάλοι ανταγωνιστές, Canon, Nikon
και Sony. Για τους ενδιαφερόμενους:
http://fujifilmxmount.com
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«Λέξεις φωτός»
Ένα βιβλίο με θέσεις για τη
φωτογραφία της ιστορίας
Ένα βιβλίο με θέσεις για τη φωτογραφία της
ιστορίας από τον καθηγητή του πανεπιστημίου
του Πρίνστον, Εντουάρντο Καντάβα
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «νήσος».
Μεταφρασμένο πλέον και στα ελληνικά από
το Μανόλη Αθανασάκη, έχει αποσπάσει
μέχρι στιγμής άψογες κριτικές. Έχοντας
χαρακτηριστεί ως ένα βιβλίο εξαιρετικά
ευφυές, προσεκτικά αρμολογημένο και
υποβλητικό για τη φωτογραφία αποτελεί
επιπλέον μια από τις σημαντικότερες
συνεισφορές στην κατανόηση του ύστερου
έργου του Βάλτερ Μπένγιαμιν.
Μετάφραση, επίμετρο: Μανόλης Αθανασάκης
Εισαγωγή: Αριστείδης Μπαλτάς
• Τιμή: €20 • Εκδόσεις: νήσος
ISBN 978-960-9535-99-1
www.nissos.gr info@nissos.gr

Canon
Και νέες compact
Από τον καταιγισμό των
ανακοινώσεων αυτής της
εβδομάδας δεν έμειναν
παραπονεμένες οι compact
της εταιρείας. Μαζί με τα
εντυπωσιακά μοντέλα EOS
5Ds, 5Ds R, 750D και 760D,
ανακοινώθηκε η κυκλοφορία
των PowerShot SX 410
IS και IXUS 275 HS αλλά και
0 HS έχει φακό 24τα σχέδια για την G3 X. Η SX410
960mm, αισθητήρα 20MP CCD, δυνατότητα λήψης video 720p και το σύστημα
σταθεροποίησης εικόνας της Canon Intelligent IS. H IXUS 275 HS έχει πιο
μικρό σώμα, ακολουθώντας την παράδοση των IXUS και έχει φακό 25-300mm,
αισθητήρα 20.2MP CMOS, ενσωματωμένο Wi-Fi με NFC και δυνατότητα λήψης
video 1080p. Τεχνολογικά βέβαια μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
είδηση περί της επικείμενης G3X. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το νέο
μοντέλο, με αισθητήρα μιας ίντσας και φακό με εστιακή απόσταση 24-600mm.
Δεν δόθηκαν περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά στη δημοσιότητα αλλά όπως
φαίνεται από τις εικόνες η G3X θα συνεχίσει την παράδοση των PowerShot G7
X και G1 X Mark II. Οι επισκέπτες της CP+ θα έχουν την ευκαιρία να δουν από
κοντά ένα πρωτότυπο της μηχανής.

photo.gr
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Olympus
Σημαντικές βελτιώσεις στη σειρά TG
Η Olympus παραμένει πιστή
στην κατηγορία των compact
που της έχει προσφέρει
απλόχερα φήμη και δημοφιλία
στους χρήστες και δεν είναι
άλλη από την σειρά Tough.
Ανανέωσε λοιπόν την TG-850,
η οποία μετονομάστηκε σε
TG-860. Η TG-860 εξωτερικά
μοιάζει με την προκάτοχο της

αλλά έχει αρκετές βελτιώσεις εσωτερικά. Διατηρεί την αρθρωτή οθόνη που περιστρέφεται κατά
180°, την πρώτη αρθρωτή οθόνη που είδαμε σε αδιάβροχη μηχανή και διατηρεί επίσης και τον
φακό 21-105mm f/3.5-5.7, τον επεξεργαστή και τον αισθητήρα backside-illuminated CMOS των
16MP. H Olympus επικεντρώθηκε στα “περιπετειώδη” της χαρακτηριστικά αυξάνοντας τις αντοχές
της. Η TG-860 είναι αδιάβροχη μέχρι τα 15 μέτρα, σε σχέση με τα 5 μέτρα της προηγούμενης,
σημαντική η διαφορά από γενιά σε γενιά. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν το ίδιο. Η
μηχανή λειτουργεί σε θερμοκρασίες μέχρι τους -10°C και αντέχει σε πτώσεις από τα 2.1 μέτρα.
Μαζί θα κυκλοφορήσουν και μια αδιάβροχη θήκη για να φτάνει η μηχανή μέχρι τα 45 μέτρα,
ένα flash για μέσα στη θάλασσα, μία θήκη για την ξηρά που προστατεύει από τις γρατζουνιές και
μία ειδική θήκη για δένεται η μηχανή σε τσάντα ή ζώνη.

Ricoh/Pentax
Επίκειται full frame
Οι φήμες μηνών
επιβεβαιώθηκαν και η
εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα
πως εξελίσσει μια full frame
DSLR Pentax. Νωρίτερα
είχε ανακοινώσει δύο νέους
φακούς που έχουν κύκλο
κάλυψης full frame. Για
τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της μηχανής δεν δόθηκαν
περισσότερες λεπτομέρειες
αλλά ένα πρωτότυπο θα
κάνει την εμφάνιση του στην
φωτογραφική έκθεση CP+
στη Yokohama της Ιαπωνίας
στα μέσα του μήνα.
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Οlympus
Superzoom 14-150mm f/4-5,6 II
Η δεύτερη γενιά του superzoom φακού
micro 4/3 που ισοδυναμεί με 28-300mm
έρχεται με αρκετές βελτιώσεις που
δικαιολογούν την αντικατάσταση. Ο φακός
προορίζεται για γενική χρήση ακόμη και
κάτω από σκληρές και αντίξοες συνθήκες
όπως βροχή, υγρασία, σκόνη κλπ. και
με την εκτεταμένη αδιαβροχοποίηση του
προστατεύεται επαρκώς από τα στοιχεία της
φύσης. Μάλιστα το εργοστάσιο τον προτείνει
ως κατάλληλη προσθήκη σε ένα σύστημα
βασισμένο στις δύο ΟM-D E-M1 και OM-D
E-M5 II. Eκτός της στεγανοποίησης ισχυρό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του φακού είναι
η η ειδική πολλαπλή επίστρωση Zuiko Extra
Low Reflection Optical (ΖΕRO). O super
telephoto zoom της Olympus περιλαμβάνει
στη δομή του 15 οπτικά στοιχεία (μεταξύ
των οποίων ορισμένα ασφαιρικά, χαμηλής
διάχυσης ED και χαμηλού διαθλαστικού
δείκτη HR) σε 11 ομάδες. O φακός
εστιάζει ως τα 50cm δίνοντας μέγιστο
λόγο αναπαραγωγής 0.22x για closeup. Xάρη στο νέο αθόρυβο μηχανισμό
εσωτερικής εστίασης η λήψη είναι πάντα
διακριτική ακόμη και σε περιβάλλοντα όπως
θεατρικές παραστάσεις, άγρια ζωή κλπ. που
παρουσιάζουν ανάλογες δυσκολίες.
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Epson
Συνεργασία με την ομάδα MERCEDES
AMG PETRONAS Formula One
Η Epson ανακοίνωσε την μακροπρόθεσμη
συνεργασία της με την ομάδα MERCEDES
AMG PETRONAS Formula One, την
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της Formula One
για το 2014. H Epson θα γίνει Επίσημος
Συνεργάτης της ομάδας MERCEDES AMG
PETRONAS, παρέχοντας την τεχνογνωσία της
στις κατηγορίες των εκτυπωτών inkjet, των
σαρωτών, των βιντεοπροβολέων 3LCD και
των συσκευών που μπορούν να φορεθούν,
συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων γυαλιών
και των αισθητήρων υγείας/άθλησης. Το
λογότυπο της Epson θα εμφανίζεται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα της MERCEDES
AMG PETRONAS, αλλά και στα αλεξήλια των κρανών και τις αγωνιστικές στολές
τις ομάδας των οδηγών Lewis Hamilton και Nico Rosberg. Πρόκειται για τη νέα
εμφάνιση της ομάδας για το 2015, που παρουσιάστηκε από την MERCEDES AMG
PETRONAS την 1η Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη των δοκιμών της Formula
One.
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Pentax
Λανσάρισμα της νέας σειράς FA HD με δύο φακούς
Για πρώτη φορά στην ψηφιακή εποχή η Pentax/Ricoh υποδηλώνει τα σχέδιά της
να προχωρήσει στον κόσμο του full frame. Η νέα σειρά φακών HD Pentax-D
με κύκλο κάλυψης που αντιστοιχεί σε full frame 24x36mm το αποδεικνύει με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Οι δύο telezoom εκτός από την κάλυψη 35mm είναι
στεγανοποιημένοι για υγρασία και σκόνη αν και δεν φέρουν το πρόθεσμα WR
όπως η αντίστοιχη σειρά ΑPS-C. O γρήγορος HD Pentax D FA* 70-200mm f/2.8
είναι ο πρώτος φακός της Pentax με αστέρι (παραπομπή στη σειρά T* της Zeiss;)
ενώ ο δεύτερος HD Pentax D FA 150-450mm f/4,5-5,6 ΕD DC AW παίρνει τον
τίτλο του φακού της εταιρίας με την πιο tele γκάμα εστιακών αποστάσεων. Ο FA
70-200mm f/2,8 περιλαμβάνει 4 ασφαιρικά στοιχεία και δύο χαμηλής διάχυσης
ED καθώς και δύο Super ED για κατά το δυνατόν εξάλειψη των γεωμετρικών
παραμορφώσεων και οπτικών εκτροπών. Επίσης έχει τις ειδικές επιστρώσεις
AeroBright ΙΙ και Pentax HD που αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα αναλαμπών,
ειδώλων και θάμβωσης.

Canon EOS M3
Ανακοινώθηκε η κυκλοφορία σε
Ασία και Ευρώπη
Μια πιο σαφή δέσμευση της Canon στην
κατηγορία των mirrorless φανερώνει η
EOS M3, αν και ακόμα η εταιρεία φαίνεται
να είναι με το ένα πόδι έξω και το ένα
μέσα, αφού μάλλον δεν θα κυκλοφορήσει
στην Αμερική. Οι βελτιώσεις από το
προηγούμενο μοντέλο είναι εμφανείς. Η
EOS M3 έχει αισθητήρα 24.2MP APS-C
CMOS, νέο περιστροφικό επιλογέα,
υβριδικό σύστημα AF και αρθρωτή
οθόνη 3.2" LCD. Μεγαλύτερο είναι και το
grip της μηχανής σε σχέση με το πρώτο
μοντέλο ενώ εκσυγχρονίστηκε και ο
επεξεργαστής που πέρασε στη γενιά DIGIC
6, προστέθηκε επιλογέας αντιστάθμισης
έκθεσης και WiFi με NFC. Στα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται
η λήψη video 1080/30p και το
ενσωματωμένο flash. Η κυκλοφορία
της σε Ευρώπη και Ασία αναμένεται τον
Απρίλιο.

Συνδεθείτε μαζί μας
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