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Στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ που κυκλοφορεί 

δημοσιεύουμε στις πρώτες πενήντα 

σελίδες του περιοδικού φωτογραφίες 

χαράς, διακοπών & ξεγνοιασιάς, 

ξεκούρασης, έρωτα και ευτυχίας με 

αγαπημένα πρόσωπα, με φίλους και 

συγγενείς. Όλες τους είναι από το 

θέμα ‘’Ελληνικό καλοκαίρι’’ το οποίο 

απέδωσαν με τον φακό τους δεκάδες 

Αναγνώστες του περιοδικού μας.

Δεν αναφέρω το παραπάνω για να 

διαφημίσω την έκδοση αλλά για 

να τονίσω τις αντιδράσεις των ξένων 

συνεργατών μας και συναδέλφων στις 

διεθνείς ενώσεις τύπου που ανήκουμε  

(π.χ. ΤΙΡΑ) σε διάφορες χώρες ανά την 

υφήλιο αλλά και δεκάδων συνδρομητών 

του εξωτερικού, μόλις ξεφύλλισαν το 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ. Ένιωσαν πραγματικό σοκ 

από την αντίφαση! Από τη μια μεριά να 

βομβαρδίζονται καθημερινά από τα ΜΜΕ 

της χώρας τους με εικόνες δυστυχίας, 

ταλαιπωρίας και εξαθλίωσης από μία 

χρεοκοπημένη Ελλάδα με κλειστές τις 

τράπεζες, με τους συνταξιούχους σε 

ατελείωτες ουρές στα ΑΤΜ για λίγα ευρώ 

και από την άλλη να κρατούν στα χέρια 

τους ένα Ελληνικό περιοδικό με σελίδες 

γεμάτες με μια εντελώς αντίθετη εικόνα:  

Την ευημερούσα Ελλάδα με τους 

κατοίκους να απολαμβάνουν τις χαρές 

των διακοπών τους στις ακροθαλασσιές, 

ανέμελα, ήρεμα κι ευτυχισμένα! 

Ήταν πολλοί αυτοί που δεν άντεξαν και 

μεταξύ αστείου και σοβαρού σχολίασαν 

ποικιλότροπα την έκδοση: ‘’Τρώτε τα λεφτά 

μας στις παραλίες, δεν σας φτάνουν και 

ζητάτε κι άλλα!!!’’, ‘’Θέλω να ζήσω σαν 

Έλληνας, βαριέμαι στη μούχλα της χώρας 

μου!!!’’, ‘’Καλά πως μπορείτε αυτή την ώρα 

να προβάλλετε αυτή την εικόνα προς τα 

έξω;’’ Κι άλλα πολλά... 

Τη ζήτηση των ξένων μέσων για εικόνες 

δυστυχίας από την Ελλάδα τροφοδοτούν 

οι επιλογές από το φωτορεπορτάζ.  

Οι photo editors του διεθνούς έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου εδώ και πέντε χρόνια 

επιλέγουν ό,τι πιο αρνητικό, άσχημο και 

δυστυχές περιστατικό βρουν από την 

ελληνική πραγματικότητα.  

Το brand Ελλάδα έχει σίγουρα υποστεί τεράστια ζημιά τα τελευταία χρόνια κι όμως  

παρ’ όλα αυτά πουλάει ακόμα! Παρά τον κατακλυσμό αρνητικής ενέργειας εκατομμύρια 

τουρίστες θα ‘ρθουν και φέτος στη χώρα μας. Φαντασθείτε τι θα γινόταν αν όλα δούλευαν 

λίγο καλύτερα! Αθεράπευτα αισιόδοξοι συστήνουμε υπομονή, ψυχραιμία και νηφαλιότητα. 

Και αυτό γιατί πάντοτε μετά τη φουρτούνα έρχεται ξαστεριά και καλός καιρός.  

Ας προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις μας γι’ αυτό! 

                                                                                                                            Τ.ΤΖΙΜΑΣ

ΥΓ.: Ζημιές και προβλήματα στον κλάδο θα απαριθμήσουμε μόλις ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα...

Η εικονογραφία της δυστυχίας
Διεθνή ΜΜΕ & Ελλάδα

�'()*+(,-

Μία πονεμένη Ελληνίδα συνταξιούχος στην 
πρώτη σελίδα των Νew York Times. 
Φωτ.: Άγγελος Τζωρτζίνης

Μια ‘‘μέση’’ ελληνική οικογένεια ανέργων 
πρωτοσέλιδο στη γαλλική ‘‘Le Monde’’.  
Φωτ.: Δημ. Μιχαλάκης

‘‘Ευρώπη χωρίς Ελλάδα είναι σαν πάρτι χωρίς ναρκωτικά!’’  
Η ευτράπελη πλευρά των πραγμάτων... Φωτ.: Ορέστης Παναγιώτου/ ΕΡΑ
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-237/
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Ταξιδεύουμε όλοι μαζί! 
Μια πολύ έξυπνη διαφημιστική καμπάνια

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

�./01234�Τάκης Τζίμας, �5678791:3��;91<=234�Παναγιώτης Καλδής  +)�>(+?@)*+4�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�AB5C791D.1534�Κωνσταντίνα Γκιτάκου  )?-(?+4�Mαρία Ιωάννου

�5<E2FGC6534�Άννα Μανουσάκη HHHIJK*)*IL+
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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 η Μ.Ι. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=MNSdUEkZsf0
www.photo.gr
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I AM THE NIKON D5500. «3...2...1…
Τώρα!» Φωτογραφίζεις τον φίλο σου να κάνει ένα
άλμα πάνω από το skateboard που απεικονίζεται

στην αφίσα του street-artist και φωτογράφου με Νikon μηχανές
#2n4sv. Υπέροχη λήψη, αλλά μήπως θα μπορούσε να είναι
ακόμη καλύτερη; Είτε επιλέξεις εκείνη την απίστευτη προοπτική
που εντόπισες με την πτυσσόμενη οθόνη αφής είτε ακολουθή-
σεις με ευκολία ένα εντυπωσιακό άλμα χάρη στα 39 σημεία
εστίασης του συστήματος αυτόματης εστίασης, οι φωτογραφίες
σου θα είναι πάντα πολύ ευκρινείς και λεπτομερείς με 24,2
megapixel και υψηλό εύρος ISO. Θέλεις να μάθεις τη γνώμη των
φίλων σου για τις λήψεις σου; Mπορείς απλά να στείλεις τις αγα-
πημένες σου εικόνες στο smartphone σου και να τις μοιραστείς
από εκεί online. Ποια θα είναι η πιο δημοφιλής στο διαδίκτυο;
Εκτίναξε τον ενθουσιασμό σου στα ύψη και ανακάλυψε μοναδι-
κούς τρόπους έκφρασης με την D5500.

nikon.gr/iamdifferent

http://www.damkalidis.gr/index.html
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

 #6A5C.0Q5R#6A5C.0Q5R

Επιτέλους, ένα ευχάριστο νέο για το φωτογραφικό κόσμο. Της Ευρώπης τουλάχιστον. 

Απορρίφθηκε λοιπόν σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου από το Ευρωκοινοβούλιο, με 

συντριπτική πλειοψηφία, η πρόταση να επιβληθούν περιορισμοί σε όλη την έκταση 

της ΕΕ στο δικαίωμα φωτογράφηση δημοσίων κτηρίων, μνημείων και γλυπτών, που 

είναι γνωστό με την κωδική ονομασία Freedom of Panorama. 

Αν και μερικά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, έχουν 

ήδη θέσει σε ισχύ περιορισμούς, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ακόμη 

υπάρχει ελευθερία. Η προταθείσα ντιρεκτίβα σκοπό είχε να επεκτείνει σε όλη την ΕΕ τις 

απαγορεύσεις. Το μόνο που κατάφερε ήταν να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ούτε 

λίγοι ούτε πολλοί 540.000 υπογραφές συγκέντρωσε το ψήφισμα διαμαρτυρίας στο www.

Change.org δίνοντας το στίγμα της γενικής κατακραυγής απέναντι σε μια οδηγία που θα 

συμπαρέσυρε τη συνηθισμένη φωτογραφική δραστηριότητα κυρίως των επαγγελματιών 

φωτογράφων, δημοσιογράφων κλπ. Που θα έπρεπε να αναζητούν άδεια για οποιαδήποτε 

μη αυστηρώς ιδιωτική χρήση. Επίσης θα επέφερε προβλήματα στην φωτογραφική 

αποτύπωση της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας μέσα από τουριστικούς οδηγούς, 

βιβλία, χάρτες, εγκυκλοπαίδειες, ταξιδιωτικά sites κλπ. 

Όλο το θέμα προέκυψε όταν η Γερμανίδα ευρωβουλευτής της ομάδας των Πρασίνων 

Julia Reda ανέλαβε μια νομοθετική πρωτοβουλία να διευρυνθεί το Freedom of 

Panorama σε όλες τις χώρες ΕΕ, ενόψει και της διαδικτυακής αξιοποίησης παρόμοιου 

φωτογραφικού υλικού. Όμως στην πορεία της συζήτησης, η διατύπωση αναστράφηκε 

μέσω μιας τροπολογίας του Γάλλου ευρωβουλευτή Jean Marie Cavada, ο οποίος θέλησε 

να προστατεύσει τα δευτερογενή δικαιώματα copyright αρχιτεκτόνων, γλυπτών κλπ. 

εφαρμόζοντας την άποψη ότι με τη φωτογράφηση φαλκιδεύονται τα περιουσιακά και 

Freedom of Panorama
Τέλος καλό, όλα καλά (;) για το δικαίωμα φωτογράφησης δημοσίων 
κτηρίων και γλυπτών στις χώρες - μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης

ηθικά τους δικαιώματα. Κι όμως ένα 

αρχιτεκτονικό ή μουσειακό έργο μπορεί 

να προστατεύεται από αντιγραφή, να 

επιβάλλεται το credit line ίσως, όμως 

είναι προορισμένο για την δημόσια θέα 

και άρα την προβολή και επικοινωνίας 

της εικόνας του με όλες τις σύγχρονες 

μεθόδους, με το internet στην πρώτη και 

πλέον  προβεβλημένη θέση. Με αυτό τον 

τρόπο όμως στρεβλώνεται η ελευθερία 

ενημέρωσης και πληροφόρησης που 

υποτίθεται ότι αποτελεί ιεραρχικά 

ανώτερη δημοκρατική αξία – και μάλιστα 

για έργα για τα οποία ο δημιουργός 

(αρχιτέκτονας, γλύπτης κλπ.) ουδέποτε 

είχε κατά νου την αποκόμιση κερδών 

από την ενδεχόμενη αδειοδότηση της 

απεικόνισής τους.

Η ευρωβουλευτής Julia Reda μετά την καταψήφιση 

της ντιρεκτίβας. “Τώρα να συνεχίσουμε τη μάχη για 

να αρθούν οι περιορισμοί Freedom of Panorama σε 

όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση”

Ο χάρτης του Freedom of Panorama. Στο κόκκινο η 

ελευθερία φωτογράφησης στην Ελλάδα!

Το Change.org πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις. 

http://www.tipa.com/english/index.html
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K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Firefly Entertainment, Inc. (η εταιρεία 

management της Swift) διατηρεί το 

δικαίωμα να κατάσχει ή να καταστρέψει τον 

εξοπλισμό των φωτογράφων αν παραβούν 

τους κανόνες. Και ενώ από την πλευρά της 

τραγουδίστριας τηρείται σιγή ιχθύος, οι 

διαμαρτυρίες των φωτογράφων αυξάνονται. 

Πρώτη η ιρλανδική εφημερίδα Irish Times 

αποφάσισε να πάρει θέση υπέρ των 

φωτογράφων. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι δεν 

προτίθεται να θα δημοσιεύσει φωτογραφίες 

από τη συναυλία της Swift. 

Kάπως έτσι ξεκίνησε μια μικρή επανάσταση 

στον χώρο της συναυλιακής φωτογραφίας. 

Λίγες μέρες μετά η Washington City Paper 

ανακοίνωσε και αυτή ότι δεν θα στείλει 

φωτογράφους να καλύψουν τη συναυλία 

των Foo Fighters, αλλά θα αγοράσει από 

ερασιτέχνες. Mάλιστα δημοσίευσε το 

συμβόλαιο που έδωσε προς υπογραφή 

η μπάντα, και με βάση το οποίο το 

συγκρότημα θα έπρεπε να εγκρίνει τις 

φωτογραφίες που θα δημοσιευτούν, οι 

οποίες θα δημοσιεύονταν μία φορά και 

έπειτα όλα τα δικαιώματα θα εκχωρούνταν 

στην ...μπάντα! 

Δυστυχώς αυτά τα συμφωνητικά αποτελούν 

τη συνηθισμένη πρακτική στο χώρο 

για τους περισσότερους φωτογράφους, 

όταν δεν τους απαγορεύεται πλήρως η 

φωτογράφηση, αφού αρκετοί είναι οι 

καλλιτέχνες που απαγορεύουν την είσοδο 

στους επαγγελματίες. 

Αυτά συμβαίνουν στις περισσότερες χώρες, 

εκτός από τη Νορβηγία. Ο φωτογράφος 

Jarle H. Moe συμμετέχει και αυτός στη 

συζήτηση καλώντας τους φωτογράφους 

συναυλιών να υπερασπιστούν το έργο 

τους, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι και 

αυτοί φωτορεπόρτερ και να λειτουργούν με 

την αντίστοιχη δεοντολογία. Όπως γράφει 

μάλιστα στη χώρα του οι φωτογράφοι των 

συναυλιών αντιμετωπίζονται ακριβώς με 

αυτόν τον τρόπο και έχουν την στήριξη 

του ολόκληρου του κλάδου τους. Όλες 

οι εφημερίδες και τα περιοδικά έχουν 

συμφωνήσει ότι δεν θα υπογράφουν 

συμβάσεις που θίγουν τα δικαιώματα 

των φωτογράφων και μάλιστα όλα 

αυτά τα συμβόλαια που κυκλοφορούν 

(συμπεριλαμβανομένου και αυτού των Foo 

Fighters) δεν παρουσιάστηκαν ποτέ προς 

υπογραφή γιατί οι εταιρείες management 

γνωρίζουν πως θα απορριφθούν και οι 

καλλιτέχνες δεν θα έχουν καμία παρουσία 

στα μέσα. 

Φωτογράφηση συναυλιών
Μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα

Όποιος παρακολουθεί την επικαιρότητα σίγουρα έχει αντιληφθεί την μεγάλη 

συζήτηση –εν είδει μικρής επανάστασης- που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές 

εβδομάδες για τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών συναυλίας. Αφορμή 

στάθηκε ένα φαινομενικά άσχετο γεγονός: Η ανοιχτή επιστολή που έστειλε η 

τραγουδίστρια Taylor Swift στην Apple που καλούσε τη γιγάντια εταιρία να αλλάξει 

τους όρους της νέας της πλατφόρμας Apple Music (που θα στριμάρει μουσική α λα 

Spotify) καθώς δεν προέβλεπαν αμοιβή για τους καλλιτέχνες για τους τρεις πρώτους 

μήνες της λειτουργίας της επειδή για το διάστημα αυτό η πλατφόρμα θα λειτουργεί 

δοκιμαστικά χωρίς πληρωμένες συνδρομές. 

Φυσικά η Apple άκουσε τη νέα βασίλισσα του internet και άλλαξε τους όρους. 

Η Τaylor Swift πήρε όμως και την απάντηση που της άξιζε δια στόματος αρχικά 

του φωτογράφου Jason Sheldon, και στη συνέχεια αρκετών άλλων. Οι φωτογράφοι 

διαμαρτυρήθηκαν για τις συμβάσεις που αναγκάζονται να υπογράφουν όταν καλύπτουν 

τις συναυλίες της και για το γεγονός ότι ενώ η Swift συχνά υπερασπίζεται τα δικαιώματα 

των μουσικών δεν κάνει το ίδιο και για τα δικαιώματα των φωτογράφων τα οποία 

καταπατούνται από την εταιρεία δημοσίων σχέσεων της διάσημης τραγουδίστριας. Πιο 

συγκεκριμένα οι φωτογράφοι που καλύπτουν τις συναυλίες της Swift, υποχρεούται να 

συμφωνήσουν πως θα δώσουν τη φωτογραφία σε ένα μόνο μέσο και θα δημοσιευτεί 

μόνο μία φορά. Από την άλλη η εταιρεία PR αποκτά δικαίωμα να πάρει τη φωτογραφία 

και να την εκμεταλλεύεται για πάντα με όποιο τρόπο επιθυμεί χωρίς να πληρώνει τον 

φωτογράφο. Μετά την επιστολή Sheldon, ο βρετανός φωτογράφος Joel Goodman 

ανέβασε στο Twitter μια νεώτερη εκδοχή του συμβολαίου με βάση το οποίο η εταιρεία 

Φωτ.: © Jim Marshall
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http://www.stamos.com.gr/
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Ο Aργοσαρωνικός και η φώκια Monachus monachus
Ένας ακόμη διαγωνισμός;

Αργοσαρωνικό!
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Ανάμεσα στους τόσους διαγωνισμούς το φετεινό καλοκαίρι, διεκδικεί το ενδιαφέρον και τη 

συμμετοχή και ο δικός μας “Αργοσαρωνικός”. Με τον βιολόγο και φωτογράφο Πάνο Δενδρινό 

της ΜΟm, δηλ. της Εταιρίας Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, γνωριζόμαστε διόμιση 

δεκαετίες, από την εποχή που νέοι τότε, τρέχαμε όλοι μαζί για την κατοχύρωση των Πνευματικών 

Δικαιωμάτων των φωτογράφων. Μετά έκαστος εφ’ω ετάχθη. Ο Πάνος λοιπόν ετάχθη στην προστασία 

του οικοσυστήματος της συμπαθέστατης αλλά απειλούμενης μεσογειακής φώκιας που πριν δύο 

δεκαετίες αριθμούσε ελάχιστα άτομα στις Βόρειες Σποράδες και κινδύνευε σοβαρά.  Φαίνεται ότι εκεί 

στη ΜΟm έκαναν καλή δουλειά αν κρίνουμε από τα πορίσματα των τελευταίων ερευνών που δείχνουν 

300-400 άτομα να επιβιώνουν - στο Αιγαίο κυρίως. Ο πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας τελευταία 

είναι τόσο δραστήριος ώστε εξαπλώνεται και εξερευνά και άλλες θάλασσες και παραλίες όπως τον 

Αργοσαρωνικό! Καλά διαβάσατε... Αρκετές φώκιες έχουν γίνει αντιληπτές σε απρόσιτες βραχώδεις 

ακτές του κόλπου που βρέχει την παραλιακή ζώνη της πρωτεύουσας. 

Και έτσι έπεσε στο τραπέζι η ιδέα. Να κάνει η ΜΟm ένα φωτογραφικό διαγωνισμό για τον 

Αργοσαρωνικό που ξαναζεί χάρη στη σταδιακή αποκατάσταση των υδάτων, την επάνοδο της 

θαλάσσιας ζωής και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο Αργοσαρωνικός ειδικά 

τώρα το καλοκαίρι παίρνει ξεχωριστή θέση στη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Και πέρα από τις 

διεξόδους αναψυχής, μπάνιου, περίπατου και εκδρομής, προσφέρει απλόχερα φωτογραφικές 

ευκαιρίες. Η φιλοδοξία μας ως χορηγού επικοινωνίας και ενεργού υποστηρικτή, είναι να κάνουμε 

κάτι περισσότερο από ένα ακόμη διαγωνισμό. Να αναδείξουμε με το φακό μας ως σύμβολο 

περιβαλλοντικής αισιοδοξίας τον Αργοσαρωνικό και τη μεσογειακή φώκια. Να συνειδητοποιήσουμε 

ότι όταν εργαστούμε μεθοδικά και σε βάθος χρόνου, κερδίζουμε.                       Π. ΚΑΛΔΗΣ

Κατά ένα παράδοξο τρόπο, στην 

εποχή της κρίσης ευημερούν 

οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί. 

Παρέες, ομάδες, λέσχες, θεσμικοί 

φορείς αναλαμβάνουν την 

οργανωτική πρωτοβουλία 

και προκηρύσσουν αθρόως 

διαγωνισμούς. Ακόμη και στην 

τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, 

αποθαρρυντική για τις μεγάλες 

χορηγίες και δωροθεσίες που 

λειτουργούσαν ως αυτονόητα 

ερεθίσματα, και μόνον με 

την κινητήριο δύναμη του 

ιδεαλισμού, η ανταπόκριση των 

ενδιαφερόμενων είναι ζωηρή. 

Κάπως πρέπει να εκτονωθεί η 

δημιουργικότητα του έλληνα που 

καταπιέζεται από την εργασιακή 

αβεβαιότητα, το οικονομικό κενό, 

το χαοτικό μέλλον.  
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http://www.photo.gr/myphoto/mom/
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http://www.canoncashback.gr/
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Canon 
Έρχεται το Speedlite 430EX III-
RT με radio-based wireless TTL

Η ιαπωνική εταιρία ανακοίνωσε 

το νέο μέλος της οικογένειας 

Speedlite, που αποτελεί το δεύτερο 

φλας της εταιρίας που αξιοποιεί τη 

τεχνολογία radio-based wireless 

TTL (το 600EX-RT ήταν το πρώτο), 

χάρη στην οποία υποστηρίζονται 

μεγαλύτερες αποστάσεις, πιο ευέλικτη 

τοποθέτηση και όχι ανάγκη για 

line-of-sight, όπως τα παραδοσιακά 

οπτικά ασύρματα συστήματα φλας. 

Είναι μικρότερο και ελαφρύτερο σε 

σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, 

ενώ στα νέα χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη 

οθόνη LCD και η ροδέλα κύλισης για 

τον έλεγχο. Μπορεί να λειτουργήσει 

ως πομπός ή σε λειτουργία slave 

στο σύστημα RT, αλλά μόνο 

ως slave όταν χρησιμοποιείται 

οπτικά. Υποστηρίζει κλίση προς 

τα πάνω κατά 90° και περιστροφή 

180° δεξιά και αριστερά. Ακόμα, 

διαθέτει δέκα custom και οκτώ 

παραμετροποιούμενες λειτουργίες. 

Διαθέτει Guide Number 43 μέτρα 

(στα 100 ΙSO) και εύρος κάλυψης 24-

105mm, όπως και ο προκάτοχος του. 

Έχει χρόνο επαναφόρτισης τα 4 δευτ. 

Tροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 

ΑΑ. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 

ένα φίλτρο χρώματος, ένας 

διαχυτής(diffuser) και δύο θήκες. διαχυτής(diffuser) και δύο θήκες. 

LG 
Οθόνες για εξωτερικούς χώρους

Η LG Electronics παρουσίασε τις νέες επαγγελματικές οθόνες LG XF2B, που 

χάρη στην υψηλή τους φωτεινότητα προορίζονται για προβολή ψηφιακού 

περιεχομένου σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέτουν πάνελ IPS 55in., ανάλυσης Full 

HD(1920x1080), αλλά και φωτεινή απόδοση εικόνας για απεικόνιση ανώτερης 

ποιότητας, με μικρότερο δείκτη φωτεινότητας τα 2,250 cd/m2 (ή 2.250 nits) και 

μεγαλύτερο τα 2,700 cd/m2 (ή 2.700 nits). Η εξωτερική επικάλυψη της οθόνης 

ενισχύει τη σταθερότητά της και την προστατεύει από τη σκόνη, τα μικροσωματίδια, 

την υγρασία και άλλες αντίξοες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα απορροφά την 

ηλιακή αντανάκλαση, προσφέροντας κάθαρες εικόνες με μεγάλη ευκρίνεια από 

οποιαδήποτε γωνία θέασης. Επίσης, είναι εξοπλισμένες με αισθητήρα θερμοκρασίας 

και λειτουργούν απροβλιμάτιστα σε θερμοκρασίες από 0°C έως 50°C. Επιπλέον, 

υποστηρίζουν τεχνολογία πάνελ M+ για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, 

προσφέροντας έως και 31% μικρότερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με ένα πάνελ 

RGB. Ο κομψός σχεδιασμός και το μικρό πάχος της οθόνης, κάνει την εγκατάστασή 

τους εύκολη, ενώ η συντήρηση απλουστεύεται χάρη στη λειτουργία ειδοποιήσεων/

διορθώσεων εξ αποστάσεως, μέσω ειδικού λογισμικού. Ακόμα, υποστηρίζουν 

τις εφαρμογές SuperSign C και SuperSign-w lite για ευελιξία τόσο στην αρχική 

διαμόρφωση, όσο και στην καθημερινή διαχείριση περιεχομένου. Τέλος, μια σειρά 

επιλογών συνδεσιμότητας, όπως θύρες HDMI, DVI-D, DP και USB, δίνουν ακόμα 

περισσότερες επιλογές στους επαγγελματίες για την γρήγορη μεταφορά και προβολή 

περιεχομένου.
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http://www.prolab.gr/


�������	�
���������� ����
����	�� ��������	�

���� ��������������� ���
�� �� !��!�" ��#������ ��

Lensbaby 
Δημιουργικό κιτ φακών για 
smartphone  

Η Lensbaby είναι μια εταιρία 

που φημίζεται για τους φακούς 

δημιουργικών εφέ, όπως οι Composer 

Pro, LM-10 και Velvet 56. Αυτή 

τη φορά ανακοίνωσε το ‘Creative 

Mobile Kit’ που προορίζεται για τους 

ενθουσιώδεις του mobile photography. 

Το πακέτο περιλαμβάνει δύο φακούς 

(LM-20,LM-30), ένα ειδικό mount 

για την τοποθέτηση τους και μια 

βάση στήριξης. Είναι συμβατό με τα 

Apple iPhone 5/5s/5s, 6, 6plus και 

με συσκευές Android που τρέχουν 

λειτουργικό σύστημα Jelly Bean 

(ή ανώτερο). Θα μπορεί ακόμη να 

αξιοποιηθεί από το μεγαλύτερο μέρος 

των έξυπνων συσκευών. 

Η εταιρία διευκρινίζει πως τo Lensbaby 

Mobile app δεν κρίνεται απαραίτητο 

για την χρήση των φακών. Είναι ήδη 

διαθέσιμο στον ιστότοπο της εταιρίας: 

http://store.lensbaby.com/products.

php?product=Creative-Mobile-Kit

GoPro HERO4 Session 
H μικρότερη της σειράς με video Full HD

Η κορυφαία εταιρία actioncam παρουσίασε ένα νέο μοντέλο κάμερας σε σχήμα 

κύβου, την Hero4 Session, η οποία είναι 50% μικρότερη και 40% ελαφρύτερη 

σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς. Είναι υδατοστεγανή έως τα 10μ. δίχως 

να χρειάζεται κάποια πρόσθετη θήκη, ενώ ενσωματώνει ένα και μοναδικό κουμπί. 

Εγγράφει video 1440/30p, 1080/60p, 720/100p και κάνει λήψη φωτογραφιών 8MP σε 

λειτουργίες single, burst και time-lapse. 

Αρκετά από τα χαρακτηριστικά των εκδόσεων HERO4 Black και Silver 

περιλαμβάνονται και στη Session, όπως τα SuperView και Auto Low Light. Επίσης, 

συνεργάζεται με το Smart Remote και το GoPro App χάρη στις τεχνολογίες Bluetooth 

και Wi-Fi. Ακόμα, διαθέτει διπλό σύστημα μικροφώνου για βελτιωμένη εγγραφή 

ήχου. Μολονότι ο σχεδιασμός διαφέρει από παλαιότερα μοντέλα θα είναι συμβατή με 

τις υπάρχουσες βάσεις (mounts) της εταιρίας. Να θυμίσουμε πως στις αρχές του 2014, 

η GoPro είχε καταθέσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα housing σε σχήμα κύβου. 

Χωρίς αμφιβολία σήμερα το βλέπουμε σε εφαρμογή. 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
 Εκτυπωτής Epson Stylus Pro 
7900 σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή 1300€. Αμπελόκηποι. 

Πληροφορίες: 
kostas@pixelonpaper.gr.

Ricoh 
THETA+ app και δύο θήκες για την Μ15

Η ιαπωνική εταιρία ανακοίνωσε μία νέα εφαρμογή για την κάμερα THETA 

M15, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο. Με το THETA+ app, οι 

χρήστες θα μπορούν να επεξεργάζονται τις λήψεις τους μέσω των smartphone και 

tablet. Είναι σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με το υπάρχον THETA app, το οποίο 

περιορίζεται στην διαδικασία της λήψης και του διαμοιρασμού του υλικού. Το νέο app 

περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν το κροπάρισμα,τη χρωματική θερμοκρασία και 

τη μορφή προβολής, ενώ προσφέρει σφαιρικά φορμά εικόνας όπως το ‘little planet’, 

πέντε φίλτρα χρώματος και λειτουργία για time-lapse video. Θα είναι διαθέσιμο 

για τα λειτουργικά συστήματα iOS 8 και Android 4.4 ή νεώτερες εκδόσεις τους. 

Επιπροσθέτως, η Ricoh ανακοίνωσε την hard case ΤΗ-1, η οποία έχει προδιαγραφή 

IPX7 για αντοχή στο νερό και είναι κατασκευασμένη από διαφανές υλικό. Επίσης, θα 

κυκλοφορήσει και μια soft case TS-1 συνθετικού δέρματος, σε μαύρο ή άσπρο χρώμα, 

για την αποθήκευση της κάμερας. Τέλος, γνωστοποίησε πως σύντομα θα τεθεί σε 

κυκλοφορία το νέο firmware 1.30 για την THETA M15. Οι κύριες βελτιώσεις που θα 

φέρει είναι η αύξηση της μέγιστης διάρκειας εγγραφής ενός video clip στα 5 λεπτά-από 

τα 3 λεπτά και της συνολικής διάρκειας εγγραφής στα 60 λεπτά, έναντι των 40 λεπτών 

που επέτρεπε το προηγούμενο firmware.

EXIF δεδομένα
Πληροφορούν και ...πιάνουν 
κλέφτες

Όλοι ξέρουμε πόσο πολύτιμα είναι 

τα metadata στο EXIF header 

των αρχείων φωτογραφικών λήψεων. 

Περιέχουν ένα σωρό πληροφορίες 

για κάθε λήψη, με τι εξοπλισμό και τι 

παραμέτρους έγινε το κλικ, πότε και 

που (αν η μηχανή μας έχει GPS και 

υποστηρίζει geodata), κλπ. Κάτι που 

εκτιμούμε, ιδιαίτερα όταν ταξινομούμε 

το υλικό μας. Όμως υπάρχει και μια 

ακόμη χρησιμότητα. Την ανεκάλυψε ο 

Aυστραλός φωτογράφος Jon Grundy 

του οποίου είχε κλαπεί εξοπλισμός αξίας 

15000 δολ.περίπου. Όπως αναφέρει 

δημοσίευμα στην εφημερίδα Daily Mail, 

το περιστατικό ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου 

της περυσινής χρονιάς (2014) όταν ο 

Grundy έβαλε για πώληση δύο ακριβούς 

φακούς Canon. Kάποιος φωτογράφος 

ενδιαφέρθηκε αλλά δεν προχώρησε 

στην συναλλαγή. Μια βδομάδα μετά 

σημειώθηκε διάρρηξη στο σπίτι του 

παθόντος και κλάπηκαν όλα του τα 

φωτογραφικά. Λίγο καιρό μετά ένας 

χρήστης ανεγνώρισε το όνομα του 

Grundy στα exif data μιας φωτογραφίας 

που είχε αναρτήσει στο Instagram άλλος 

χρήστης. Ήταν πράγματι με τη κλαπείσα 

μηχανή μια Canon EOS 5D MkII μαζί με 

φακό 35mm f/1,4L και επρόκειτο για το 

δράστη που είχε τη βλακεία να προδοθεί. 

Τώρα ο Grundy έχει αποδυθεί σε αγώνα 

να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους 

χρήστες να καταχωρούν το όνομά τους 

στις custom ρυθμίσεις των μηχανών τους.
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H μεγάλη γιορτή της σύγχρονης φωτογραφίας
Έως 26 Ιουλίου · Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Πειραιώς)  

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2015WWW.PHOTOFESTIVAL.GR

32 εκθέσεις 
76 φωτογράφοι
37 χώρες 
600 φωτογραφίες  
12 video projects  
370 photobooks
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http://www.photofestival.gr/home-gr


�������	&
���������� ����
����	�� ��������	�

���� ��������������� ���
�� �� !��!�" ��#������ ��

Samyang 
Δύο νέοι φακοί macro για 
φωτογραφία και video

Η κορεάτικη εταιρία ανακοίνωσε δύο 

εκδόσεις ενός νέου φακού macro 

με εστιακή απόσταση 100mm. O 100mm 

f/2.8 ED UMC είναι σχεδιασμένος για λήψη 

φωτογραφιών, ενώ ο 100mm T3.1 VDSLR 

ED UMC προορίζεται για video. 

Και οι δύο αποτελούνται από 15 στοιχεία 

σε 12 ομάδες, ενώ η έκδοση VDSLR 

είναι εφοδιασμένη με ειδικά δαχτυλίδια 

διαφράγματος και εστίασης για μεγαλύτερη 

ευελιξία κατά τη διάρκεια λήψης video. 

Διαθέτουν manual εστίαση, διάφραγμα 9 

λεπίδων και επίστρωση Ultra Multi Coating 

που αποσκοπεί στη μείωση των εσωτερικών 

ανακλάσεων. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης 

είναι τα 30εκ. (macro 1:1) και δέχονται 

φίλτρα διαμέτρου 67χιλ. Να σημειωθεί πως 

δεν υποστηρίζουν ηλεκτρονικές συνδέσεις, 

επομένως δεν επικοινωνούν με το σώμα 

της μηχανής. Οι δύο εκδόσεις είναι ήδη 

διαθέσιμες για μοντούρες: Canon EF, Nikon 

F, Pentax K, Sony Alpha, Canon M, Fuji X, 

Samsung NX, Sony E, Four Thirds και Micro 

Four Thirds.
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Instagram 
Θα υποστηρίζει φωτογραφίες υψηλότερης 
ανάλυσης

H πρόσφατη αναβάθμιση της δημοφιλούς εφαρμογής 

διαμοιρασμού φωτογραφιών και videο φαίνεται 

πως κρύβει μία έκπληξη για τους χρήστες. Πριν από λίγες 

μέρες οι servers του instagram άρχισαν να αποθηκεύουν 

τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν σε υψηλότερη ανάλυση, 

ξεπερνώντας το προηγούμενο όριο των 640x640 pixels. Αν 

και στο app και στην ιστοσελίδα του instagram η ανάλυση 

παραμένει στα 640x640 pixels, με μια προσεκτική ματιά στον 

πηγαίο κώδικα βλέπουμε πως στην πραγματικότητα οι εικόνες 

αποθηκεύονται, εδώ και λίγες μέρες, σε ανάλυση 1080x1080 

pixels. Αυτό σημαίνει πως δεν θα αργήσει να τεθεί σε πλήρη 

ισχύ η νέα λειτουργία και να γίνει ορατή η διαφορά κατά 

την προβολή των εικόνων. Όσο αφορά την εκτύπωση, η 

συγκεκριμένη αναβάθμιση κρίνεται μετριοπαθής-σε σύγκριση 

με τον ανταγωνισμό, αφού ακόμα και τώρα οι χρήστες δεν θα 

είναι σε θέση να εκτυπώσουν τις φωτογραφίες τους σε μεγάλο 

μέγεθος και με υψηλή ποιότητα. Ωστόσο, με τις αναλύσεις 

των οθονών των smartphone να μην σταματούν την ανοδική 

τους πορεία και με το Quad-HD να καθιερώνεται στις high-

end συσκευές, η νέα υποστηριζόμενη ανάλυση αναμένεται 

να γίνει καλοδεχούμενη από τους χρήστες των smartphones 

και να αποτελέσει πιθανώς ένα βήμα για ακόμα υψηλότερες 

αναλύσεις.
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Θερμικοί εκτυπωτές διπλής όψης
Tα θερμικά printer με δυνατότητα double side δίνουν  
ώθηση στα photobook

Στον κόσμο των εκτυπώσεων το ζητούμενο είναι οι υπηρεσίες προστιθέμενης 

αξίας. Να παρακινηθεί δηλ. ο υποψήφιος πελάτης να τυπώσει κάτι 

παραπάνω από τις συνηθισμένες 10x15cm και 13x18cm φωτογραφίες, 

μεγέθη που ούτως ή άλλως δεν αποφέρουν ιδιαίτερα κέρδη λόγω του 

σκληρού ανταγωνισμού. Αντίθετα, κερδοφόρες για το φωτογραφικό 

κατάστημα και πιο ενδιαφέρουσες για τους καταναλωτές είναι οι μοντέρνες 

παροχές όπως το photobook, τα ημερολόγια, οι προσκλήσεις, οι κατάλογοι 

μικρού τιράζ των επιχειρήσεων κλπ. 

Ως προς το photobook, στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου δεν 

έχει συναντήσει την αναμενόμενη επιτυχία που διατυμπάνισαν 

οι υποστηρικτές του επτά οκτώ χρόνια πριν, τότε που έκανε τα πρώτα 

βήματα.  Ίσως γιατί κοστίζει κάτι παραπάνω αλλά και  ο κόσμος δεν το 

γνώρισε καλά ούτε εξοικειώθηκε επαρκώς. Ακόμη για να γίνει η σύνθεση 

και η παρουσίαση ενός πετυχημένου photobook, χρειάζονται στοιχειώδεις 

γραφιστικές γνώσεις για να είναι αισθητικά άρτια η σύνθεση. Επίσης 

χρειάζεται ο χρήστης να γνωρίζει μερικά πράγματα περί υπολογιστών, 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία ο ίδιος να σχεδιάσει το photobook μέσω 

software που συνήθως τρέχει online ή να αναθέσει το layout σε έμπιστό του 

φωτογράφο.

Όμως το photobook προσέκρουσε στους αργούς χρόνους παράδοσης. Το 

εμπόδιο αυτό αποδείχθηκε στην πορεία σημαντικός ανασχετικός παράγοντας 

ζήτησης - ειδικά για την αντίληψη ανθρώπων που έχουν μάθει να θεωρούν 

την εκτύπωση της φωτογραφίας “υπόθεση της στιγμής”. Δύσκολα ο 

καταναλωτής θα επισκεφθεί το σημείο πώλησης δύο φορές για το ίδιο 

πράγμα: Μία για να παραδώσει το υλικό και μία για να παραλάβει το έτοιμο 

photobook. Τη λύση δίνουν οι εκτυπωτές με χαρτί διπλής όψης. Τυπώνοντας 

στις πιο δημοφιλείς διαστάσεις ως 20x30cm προσφέρουν τη δυνατότητα 

άμεσης εκτύπωσης. Σε συνεργασία με κάποιο βιβλιοδετικό σύστημα, 

ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το τελικό προϊόν σύντομα, 

περιμένοντας στο χώρο μερικά λεπτά της ώρας. Αν αυτό δεν αποτελεί 

επαναστατική εξέλιξη στα photobook, τότε τι;

Εκτύπωση με τεχνολογία θερμικής 
εξάχνωσης χρωστικών  
(dye sublimation)

Eνώ η εκτύπωση inkjet βασίζεται σε 

ραστεροποίηση δηλ. ανάμειξη κουκίδων 

σε χρώματα του αφαιρετικού συστήματος 

CMYK, το dye sublimation, έχει τη 

μεγαλύτερη συγγένεια με την παλιά καλή 

χημική φωτογραφία. Αντί για κουκίδες 

(ράστερ) εδώ έχουμε συνεχείς τόνους δηλ. 

αν παρατηρήσουμε με μεγεθυντικό φακό 

(λούπα) θα δούμε ένα είδος νέφωσης. Το 

σύστημα εκτύπωσης με θερμική εξάχνωση 

χρησιμοποιεί χαρτί με ειδικές απορροφητικές 

ιιδιότητες και ταινία χρωστικών (ribbon) 

που περιλαμβάνει τα τρία βασικά χρώματα 

CMY συν ένα στρώμα πλαστικοποίησης 

(lamination). Kαθώς το φιλμ της 

ταινίας θερμαίνεται από την κεφαλή, οι 

περιλαμβανόμενες χρωστικές εξαχνώνονται 

λόγω της θερμότητας και μεταφέρονται στο 

απορροφητικό χαρτί και διαπερνούν την 

μικροπορρώδη επιφάνεια. Oι εξαχνωμένες 

χρωστικές δίνουν την εντύπωση του συνεχούς 

τόνου (continuous tone) μοιάζοντας πολύ στο 

φωτογραφικό χαρτί χημικής επεξεργασίας. 

Επειδή δε οι χρωστικές ενοποιούνται πλήρως 

με την εμουλσιόν του χαρτιού, θεωρητικά 

τουλάχιστον, έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο 

χρόνο. 
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Kodak D4600
Με πολλές δυνατότητες και ευελιξία

O εκτυπωτής παρουσιάστηκε στην Photokina 2014. 

Αποτελεί τον διάδοχο του πετυχημένου μοντέλου D 

4000 σε πιο συμπαγές μέγεθος. Προορίζεται για επιτόπου 

παραγωγή ψηφιακών Photobook, ημερολογίων και 

ευχετηρίων καρτών και προσκλητηρίων. Ξεχωρίζει με 

τη δυνατότητα εκτύπωσης μονής αλλά και διπλής όψης 

με τεχνολογία θερμικής εξάχνωσης χρωστικών (dye 

sublimation) και το πλήθος των διαθέσιμων μεγεθών 

εκτύπωσης συμπεριλαμβανομένων των 10x20cm, 15x20cm,  

20x25cm και 20x30cm. O χρόνος εκτύπωσης για μια 

εκτύπωση διπλής όψης μεγέθους 20x30cm δεν υπερβαίνει 

τα 1,3 λεπτά. Ο εκτυπωτής D 4600 συνδέεται με τα Κodak 

Picture Kiosks - τα κιόσκια με τις περισσότερες εγκαταστάσεις 

παγκοσμίως - αλλά και με υπολογιστές με λειτουργικό 

Windows 7/8.0 και 8.1.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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DNP DS80DX
Moναδική σχεδίαση, δύο μονάδες εκτύπωσης σε ένα

Στο κλειστό club των εκτυπωτών διπλής όψης εντάσσεται το μοντέλο της DNP DS80DX, 

προερχόμενο από τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια αναλώσιμων dye sublimation 

εταιρία στον κόσμο η οποία σημειωτέον έχει απορροφήσει και το αντίστοιχο τμήμα της 

Sony. Με έδρα την Ιαπωνία και εργοστάσια σε πολλές χώρες του κόσμου η φιλοσοφία 

της εταιρίας είναι να καλύπτει με προσιτές και ποιοτικές λύσεις τον επαγγελματία της 

εκτύπωσης όπου κι αν βρίσκεται.

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής έχει μια ιδιομορφία: Αποτελείται από ένα “απλό” DS80-

με την προσθήκη μιας μονάδας αντιστροφής στη βάση η οποία μάλιστα μπορεί να 

αφαιρεθεί κατά τη μεταφορά και να επανατοποθετηθεί εύκολα χάρη στην πρόβλεψη για 

stacking δηλ. οι μονάδες printer να κουμπώνουν η μία πάνω στην άλλη. Ο DS80DX 

μπορεί να συνδεθεί είτε με photokiosk είτε με υπολογιστή μέσω των παρεχόμενων drivers 

για Windows. H τροφοδοσία χαρτιού είναι διαφορετική κατά περίπτωση, με την “απλή” 

μονάδα DS80DX να τροφοδοτείται με ρολό χαρτί από το οποίο βγαίνουν όλα τα μεγέθη 

από τετράγωνα 10x10cm ως μεγεθύνσεις 20x30cm και όλες οι ενδιάμεσες δημοφιλείς 

διαστάσεις εκτύπωσης. Για την εκτύπωση διπλής όψης η τροφοδοσία χαρτιών γίνεται 

αποκλειστικά σε φύλλα ενώ η DNP διαθέτει συσκευασίες αναλώσιμων των 2x55 φύλλων. 

Η άνω μονάδα (DS80) λειτουργεί με ρολά χαρτιού πλάτους 20cm. Kανένα μηχάνημα 

δεν μπορεί να θεωρηθεί καλύτερο από το software με το οποίο συνεργάζεται. Τι να 

χρησιμεύσει ένα καταπληκτικό dye sublimation double side printer χωρίς το αντίστοιχο 

λογισμικό το οποίο να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες;  

Η DNP απάντησε στο ζήτημα με μια κίνηση ρουά ματ. Δίνει δωρεάν το πρόγραμμα mini 

Photobook. Αυτό, εν συντομία, είναι ειδικά σχεδιασμένο για μικρά photobook διαστάσεων 

10x10, 10x20 και 15x20 καθώς και το super πανοραμικό με σαλόνια 10x40. Ως υλικό 

μπορούν να αξιοποιηθούν φωτογραφίες από κάρτες μνήμης, USB stick, DVD ROM ή άλλα 

αποθηκευτικά μέσα. Τα διαδοχικά βήματα είναι να προτιμήσουμε τι θέλουμε ανάμεσα 

σε εκτύπωση μονής και διπλής όψης, ημερολόγια, ευχετήριες κάρτες και photobook. 

Στο τελευταίο οι επιλογές είναι οι διαστάσεις, τα φόντα, η επεξεργασία (κροπάρισμα, 

περιστροφή, χρωματική διόρθωση, αποκατάσταση κόκκινων ματιών κλπ.) η θέση στο 

layout με ζουμάρισμα, διαφάνεια, σχέση με το φόντο κλπ.) και η ολοκλήρωση του project 

με την τελική εκτύπωση.
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Mitsubishi CP-W5000DW
Heavy duty για όλες τις δουλειές και για photobook

Το εργοστάσιο της Μitsubishi για χρόνια καλύπτει τις ανάγκες επαγγελματικής 

εκτύπωσηςμε θερμική μέθοδο. Σήμερα η υποχώρηση της χημικής εκτύπωσης με 

χαρτί RA4 και η υποβάθμιση του ρόλου των minilab στο photofinishing, έχουν φέρει 

σε πρώτο πλάνο τα dye sublimation printer. 

H Mitsubishi με τη γκάμα μοντέλων από τον μικρό και φορητό CP-D70DW (ως 

15x20cm) ως το CP-3800DW (για Α4 εκτυπώσεις) καλύπτει όλες τις ανάγκες του 

φωτογραφικού καταστήματος, του εργαστηρίου και του event printing (εκτύπωση 

επί τόπου σε χώρους εκδηλώσεων). Με το νέο βαρέος τύπου μηχάνημα διπλής όψης 

CP-W5000DW προχωράει ένα βήμα παραπέρα, απευθυνόμενη στο αντικείμενο των 

photobook, προσκλήσεων και ημερολογίων και γενικότερα όπου χρειάζεται εκτύπωση 

και στις δύο όψεις του χαρτιού. 

Γνωριμία

Ας δούμε το μηχάνημα αναλυτικά. Mετά το βάρος και ο επιβλητικός, κυβόσχημος 

όγκος επιβάλλουν ...σεβασμό. Ο επαγγελματικός χαρακτήρας είναι ολοφάνερος από 

την εύρωστη κατασκευή και το μαύρο φινίρισμα που φωνάζει ...”professional”. To πιο 

θετικό στοιχείο είναι η ευελιξία αφού τυπώνει τα πάντα από ρολό πλάτους 20εκ. Από το 

αναλώσιμο αυτό με κωδικό CK5000/PK5812 προκύπτουν όλα τα μεγέθη από το 10x15εκ. 

ως το 20x30εκ. xάρη στην αυτόματη κοπή με οριζόντιο και κάθετο μαχαίρι. Το interface 

είναι πολύ απλό με ένα LCD panel στο κέντρο του πίνακα ελέγχου που απεικονίζει 

ενδείξεις για την τρέχουσα εκτύπωση, το υπόλοιπο του χαρτιού και του ribbon, τυχόν 

μηνύματα σφάλματος κλπ. Όσο για τα πιεστικά πλήκτρα δίπλα διατηρούνται στον 

ελάχιστο αριθμό με ενα για το μενού, δύο για την αυξομείωση + και – και ένα για το 

Enter. Ακριβώς κάτω από τον πίνακα η θυρίδα αποκαλύπτει το εσωτερικό του printer με 

το φορέα για το ρολό – χαρτί. Για κάθε ρολό αντιστοιχεί μια κασέτα ribbon αν τυπώνουμε 

μονή όψη ή δύο αν τυπώνουμε διπλή 

όψη. H σύνδεση πραγματοποιείται 

μέσω θύρας USB2.0 για μέγιστη 

συμβατότητα. Ο εκτυπωτής είναι αρκετά 

παραγωγικός ιδιαίτερα στα μεγάλα 

μεγέθη εκτύπωσης όπου και προβάλλει 

το συγκριτικό του πλεονέκτημα σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό μετρώντας 

85sec. (πραγματικά) κατά την εκτύπωση 

20x30εκ. διπλής όψης. ων 

πωση 

πό 

o πιο

Από το 

0x15εκ. 

erface 

ι 

χόν

το

nter με 

ώνουμε

20x30εκ. διπλής όψης. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
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PS Studio

Η άφιξη εκτυπωτών διπλής όψης όπως ο CP-W5000DW δεν θα έκανε καμία εντύπωση 

αν δεν υποστηρίζονταν από λογισμικό για παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων: 

photobook, ημερολογίων διπλής όψης κλπ. Το PS Studio και προσφέρεται από το 

εργοστάσιο εξτρά (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του printer) ενώ δεν εγκαθίσταται ούτε 

λειτουργεί αν δεν “δει” εκτυπωτή Mitsubishi. Είναι συμβατό με λειτουργικά Windows 

7 και 8.1 (32/64bit) όχι όμως ΜacOS. Mπαίνοντας η εφαρμογή μας πληροφορεί ότι 

μπορεί να σχεδιάσει και παράγει εκτυπώσεις, ημερολόγια, photobook (που ονομάζει 

Easygift Albums), ταυτότητες και ευχετήριες ή ταξιδιωτικές κάρτες. Στη συνέχεια ο 

χρήστης επιλέγει φωτογραφίες, διάσταση και layout του photobook καθώς και το είδος 

του χαρτιού. Αφού τα ρυθμίσει όλα αυτά, σειρά έχει η επιλογή φόντου, η επέμβαση 

στην διαδοχή των φωτογραφιών η οποία μπορεί να γίνει και αυτόματα, ο ορισμός ή όχι 

περιθωρίου, η προσθήκη κειμένων κλπ. Το εντυπωσιακό είναι ότι στο αυτόματο layout 

με ένα ειδικό αλγόριθμο, το πρόγραμμα συσχετίζει το περιεχόμενο των εικόνων και τις  

βάζει σε σειρά που τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται σωστή!
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

Προσοχή! Τελευταίες μέρες!

https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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