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Θα μου ήταν πολύ εύκολο μέσα 

στον γενικευμένο ορυμαγδό των 

απεργιακών κινητοποιήσεων και των 

ιλαροτραγικών καταστάσεων χωρίς 

τελειωμό που ζούμε το τελευταίο 

διάστημα, να προσθέσω ανέξοδα και 

την δική μου φωνή διαμαρτυρίας. 

Θα ωφελούσε σε κάτι; Μάλλον όχι. 

Ας το καταλάβουμε. Η Ελλάδα δεν 

είναι το κέντρο του κόσμου ούτε όλοι 

εμείς ο περιούσιος λαός του Θεού 

των... Ελλήνων.

Υπάρχουν λαοί δίπλα μας και λίγο 

πιο πέρα, που εργάζονται μεθοδικά. 

Επιστήμονες και ερευνητές που με τις 

εφευρέσεις τους δίνουν καθημερινά 

νέα ώθηση στον ανθρώπινο πολιτισμό. 

Έγραφα πριν λίγο καιρό από τούτη εδώ 

τη στήλη ότι η τεχνολογία στην ψηφιακή 

απεικόνιση όχι απλά τρέχει αλλά 

καλπάζει επιφυλάσσοντάς μας αδιανόητες 

μέχρι σήμερα εφευρέσεις. Είχατε άραγε 

ποτέ σκεφθεί ότι θα μπορούσε να 

χωρέσει στον φακό επαφής ολόκληρη 

φωτογραφική μηχανή που με μία 

συγκεκριμένη κίνηση των βλεφαρίδων 

θα έβγαζε φωτογραφίες αλλά και θα τις 

αποθήκευε κιόλας; Κι όμως! Η εφεύρεση 

αυτή είναι γεγονός με κατοχυρωμένη την 

πατέντα εδώ και και καιρό. Πρόκειται 

για τις wearable cameras (Φορητές 

κάμερες σε ελεύθερη μετάφραση). 

Η ανάγκη για αυτού του τύπου τις 

φωτογραφικές μηχανές εκδηλώθηκε 

αλλά και επιβεβαιώθηκε με την μεγάλη 

απήχηση που είχαν... τα ξαδελφάκια 

τους: οι actioncams. Ξέρετε, αυτές οι 

μικροσκοπικές μηχανές που φοριούνται 

στο κράνος της μηχανής, στο τιμόνι 

του ποδηλάτου, στα πτερύγια του 

ανεμόπτερου...  

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτού του είδους οι μηχανές θα έπρεπε να είναι όσο γίνεται πιο 

μικρές, πιο ελαφριές, πιο εύκολες στον χειρισμό και ει δυνατόν πιο διακριτικές. Η Google 

πρώτη από όλους διέγνωσε την ανάγκη και τις ενσωμάτωσε στα περίφημα γυαλιά της και 

πριν δύο χρόνια στους φακούς επαφής ονομάζοντάς τες contact lens cam. Την σκυτάλη πήρε 

η Samsung πριν λίγους μήνες και μόλις πρόσφατα η Sony κατοχύρωσε ομολογουμένως 

την πιο ολοκληρωμένη πατέντα μηχανής ενσωματωμένης σε φακό επαφής. Όπως φαίνεται 

ξεκάθαρα στο σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτή η λιλιπούτεια φωτογραφική μηχανή 

διαθέτει -κρατηθείτε- αποθηκευτικό χώρο, autofocus, φακό zoom με stabilizer(!) και 

πολλές ακόμη λειτουργίες. Η λήψη θα γίνεται με ένα συγκεκριμένο «ανοιγοκλείσιμο» των 

βλεφαρίδων. Όσοι από σας έχετε την περιέργεια να μάθετε λεπτομέρειες θα βρείτε όλη την 

πατέντα της Sony στο παρακάτω link. 

http://www.freepatentsonline.com/y2016/0097940.html 
       Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Editorial

������� 18 M�	
�, 18:00 - 20:00, €45  

Φακός επαφής ...φωτογραφική μηχανή!
Πρωτοποριακή εφεύρεση ενδεικτική για το μέλλον της εικονοληψίας

Μονάδα αποθήκευσης
Κεντρική μονάδα ελέγχου

Αισθητήρας

Φακός

Μονάδα επεξεργασίας ασύρματης επικοινωνίας

Δακτύλιος

Κόρη

Κεραία
Φακός πρόσληψης εικόνας

Μονάδα πρόσληψης εικόνας
Κύκλωμα

Δακτύλιοι

Ίριδα

Σχηματική διάταξη 
του φακού επαφής - μηχανής

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-hdr-timelapse/
http://www.freepatentsonline.com/y2016/0097940.html
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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  ���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Σ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

Το φόντο της επιφάνειας εργασίας των Windows 10 Hero είναι ...φωτογραφία
Δείτε τα παρασκήνια και πώς έγινε η λήψη

https://www.youtube.com/watch?v=hL8BBOwupcI
www.photo.gr
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Ο κόσμος των καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών εξαρτάται 

σχεδόν απόλυτα από την 

παροχή “φορητής” ηλεκτρικής 

ενέργειας δηλ. από μπαταρίες. 

Φωτογραφικές μηχανές, 

smartphones, tablets, 

navigators, smartwatches, 

laptops κλπ. Όλα βασίζονται 

για τη λειτουργία τους σε 

μπαταρίες. Όμως η τεχνολογία 

των επαναφορτιζόμενων 

ηλεκτρικών συσσωρευτών 

δεν προχωράει με την ίδια 

ταχύτητα όπως εξελίσσονται 

οι επεξεργαστές, οι μνήμες 

κλπ. Μάλλον στασιμότητα 

διαπιστώνουμε αφού 

έχουμε μείνει για αρκετό 

καιρό στην τεχνολογία 

των επαναφορτιζόμενων 

μπαταριών λιθίου που είναι 

μεν σημαντικά καλύτερες από 

την προηγούμενη γενιά των 

μπαταριών υδριδίου NiMH 

αλλά χωρίς καμία εντυπωσιακή 

πρόοδο. Τα πολλά υποσχόμενα 

fuel cells βρίσκονται ακόμη σε 

πειραματικό στάδιο και όλοι 

περιμένουμε την επόμενη 

επανάσταση στις μπαταρίες.  

Mπαταρία που ζει για πάντα
Μια ακόμη “κινέζικη” εφεύρεση

                   Π. ΚΑΛΔΗΣ

Πολλές εφευρέσεις έχουν γίνει στο εργαστήριο ...κατά λάθος. Τυπικό έχει μείνει το 

παράδειγμα της ανακάλυψης της πενικιλίνης από τον Alexander Fleming. Κάπως έτσι 

έγινε στο Πανεπιστήμιο Irvine της Καλιφόρνια. Ερευνητές στο αντικείμενο της νανοτεχνολογίας 

προσπαθούσαν να αναλύσουν τις ιδιότητες νανοκαλωδίων και τελείως τυχαία, έφτασαν στην 

ανακάλυψη μπαταρίας βασισμένης σε ηλεκτρόδια από νανοκαλώδια - η οποία έχει την ικανότητα 

να επαναφορτίζεται σχεδόν επ αόριστον. Ενώ οι καλύτερες μπαταρίες πολυμερών λιθίου 

φθάνουν τις χίλιες φορές, οι επερχόμενες έχουν ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 100.000 κύκλων 

φόρτισης κάτι που στην πράξη τις χαρακτηρίζει ...αθάνατες. 

Η επινόηση οφείλεται στην υποψήφια διδάκτορα του irvine University Μya Le Thai και τον 

χημικό Reginald Penner. Οι δύο τους κατά τη διάρκεια πειραμάτων με νανοκαλώδια υψηλής 

αγωγιμότητας, πάχους χιλιάδες φορές μικρότερου από τη διάμετρο μιας ανθρώπινης τρίχας 

διεπίστωσαν ότι μπορούν να αξιοποιηθούν σε μπαταρίες λιθίου. Επειδή αυτό το υλικό σε τέτοιες 

διαμέτρους είναι πολύ ευπαθές, το ισχυροποίησαν με επίστρωση διοξειδίου του μαγγανίου  

και το εμβάπτισαν σε κολλώδες, σχεδόν συμπαγές διάλυμμα ηλεκτρολύτη.  

Όπως δήλωσε η επικεφαλής του πειράματος Μya Le Thai η εν λόγω μπαταρία με ηλεκτρόδια 

νανοκαλωδίων, άντεξε μέχρι στιγμής 200.000 επαναφορτίσεις χωρίς καμμία υποβάθμιση 

της ηλεκτρικής χωρητικότητας. Τα επίσημα στοιχεία της έρευνας ήδη δημοσιεύθηκαν στο 

επιστημονικό περιοδικό American Chemical Society Energy Letters και έχουν προκαλέσει το 

έντονο ενδιαφέρον της βιομηχανίας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Irvine UC, Dr. Penner,  

“Η Mya έπαιζε με νανοκαλώδια και σκέφθηκε μια πρωτότυπη επίστρωση για να αντέχουν μέσα 

στο gel του ηλεκτρολύτη και άρχιζε να τα φορτίζει χωρίς να ξέρει πως θα συμπεριφέρονταν. 

Αυτό ήταν αναπάντεχο γιατί χωρίς τη συγκεκριμένη επίστρωση, καταστρέφονται τελείως σε 

παρόμοιες συνθήκες μετά από περίπου 6.000-7.000 φορτίσεις”. Η έρευνα χρηματοδοτείται από το 

αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, τμήμα Βασικών Ενεργειακών Επιστημών.

Αν η μπαταρία με νανο-ηλεκτρόδια υλοποιηθεί ως εμπορικό προϊόν θα φέρει ραγδαίες αλλαγές 

στη βιομηχανία των συσσωρευτών. Όλες οι φωτογραφικές μηχανές πλέον ίσως θα έχουν μόνιμες 

μπαταρίες που δε θα αφαιρούνται ποτέ (σε στιλ iPhone) και λόγω των μικρών διαστάσεων  

θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες χωρητικότητες για καλύτερη αυτονομία.  

Το ίδιο ενδιαφέρουσες είναι οι μπαταρίες αυτές για εφαρμογές σε drones κλπ. 

Να λοιπόν που οι δαιμόνιοι απωανατολίτες κατακτούν και τον κόσμο των εφευρέσεων. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lzFzBpwl8aU
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Google
Καταγγελία από το Getty Images

Το φωτογραφικό πρακτορείο Getty Images 

κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή 

Eπιτροπή εναντίον της Google για παραβίαση της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το Getty Images ενίσταται 

εναντίον της Google Images και την κατηγορεί 

ότι ενθαρρύνει την παραβίαση των πνευματικών 

δικαιωμάτων των φωτογράφων και τη χρήση των 

εικόνων χωρίς άδεια. Νωρίτερα, τον Ιούνιο του 

2015, το Getty Images συμμετείχε στην έρευνα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Google, η οποία 

κατηγορείται ότι παραποιεί τα αποτελέσματα της 

μηχανής αναζήτησης για να προωθήσει τα δικά της 

προϊόντα όπως το Google Shopping, το Google Maps 

κτλ. Σήμερα, η επίσημη καταγγελία του Getty Images 

στοχοποιεί την υπηρεσία Google Images καθώς, όπως 

αναφέρεται επισήμως, δημιουργεί «συλλογές εικόνων, 

προστατευμένων από copyright, που προβάλλονται σε 

υψηλή ανάλυση» και οι οποίες εύκολα υποκλέπτονται 

με ένα μόνο κλικ. Επειδή τα αποτελέσματα κάθε 

αναζήτησης που δίνει το Google Images προβάλλονται 

σε υψηλή ανάλυση ο χρήστης δεν έχει λόγο να 

επισκεφτεί την πηγή της εικόνας.  Όπως λέει το Getty, 

αυτή η πρακτική που είναι σε ισχύ από το 2013, 

ενισχύει το μονοπώλιο της Google και αποστερεί 

έσοδα από τους φωτογράφους και δημιουργούς των 

εικόνων. Συγχρόνως η Google κατηγορείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρησιμοποιεί το λειτουργικό 

Android για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της 

ανάμεσα στις μηχανές αναζήτησης. Σήμερα η Google 

ελέγχει το 90% των αναζητήσεων στην Ευρώπη. 

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει 

τις δραστηριότητες της Google υπό το μικροσκόπιο 

ανησυχεί και άλλους αμερικανικούς κολοσσούς που 

δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, όπως το Facebook 

το οποίο ήδη αντιμετωπίζει μηνύσεις και έρευνες για 

θέματα ιδιωτικότητας. 
                   K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

National Portrait Gallery
Κατηγορείται για παραβίαση πνευματικών 
δικαιωμάτων πορτραίτου του Prince

H παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στη φωτογραφία δεν 

συναντάται μόνο στο ίντερνετ και στα κοινωνικά δίκτυα όπως 

έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτή τη φορά η παρανομία έγινε από 

τη National Portrait Gallery (Smithsonian Institution), την οποία έφερε 

στη δημοσιότητα η φωτογράφος Lynn Goldsmith.  

Συγκεκριμένα, η φωτογράφος κατηγορεί την National Portrait 

Gallery για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων της, μέσω της 

διανομής του πορτρέτου του Prince (1993) στον τύπο, με σκοπό να 

προσελκύσει επισκέπτες. Το πορτραίτο είναι μια δωρεά του συλλέκτη 

Jimmy Iovine στο ίδρυμα, ο οποίος το αγόρασε από την δημιουργό 

Lynn Goldsmith. Το θέμα είναι ότι η πώληση έγινε με συγκεκριμένους 

όρους που απαγόρευαν τη δημοσίευση, αντιγραφή, ψηφιοποίηση ή 

οποιαδήποτε αναπαραγωγή. Η εκπρόσωπος της φωτογράφου, Rachel 

Simon, αναφέρει πως η χρηματική αποζημίωση είναι μονόδρομος 

πλέον, ύστερα από τη παράνομη δωρεάν διανομή του έργου. Τελικά, 

το Smithsonian Institution αφαίρεσε τη δυνατότητα download 

του πορτραίτου. Για την ώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει 

αποκαλύψει ποιό ποσό διεκδικεί ως αποζημίωση η δημιουργός.

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
Νέο Δ.Σ.

Εκλογές πραγματοποίησε η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας στις 22 Απριλίου 2016. Στις 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της 

9ης έδρας. Ψήφισαν συνολικά 171 επαγγελματίες φωτορεπόρτερ-μέλη της ένωσης. Τα αποτελέσματα για το διοικητικό συμβούλιο  

το οποίο είναι εννεαμελές, διαμορφώθηκαν ως εξής: 1. Κουτρουμάνος Βασίλειος 80 ψήφοι,  2. Λώλος Μάριος 53 ψήφοι, 3. Παπαθανασίου 

Γεώργιος 51 ψήφοι, 4. Νικολόπουλος Αντώνιος 48 ψήφοι, 5. Ζαχοπούλου Χριστίνα 47 ψήφοι, 6. Μήτσουρας Νικόλαος, 41 ψήφοι 

7. Μακρής Ανάργυρος 37 ψήφοι, 8. Χαραλάμπους Αντώνιος 37 ψήφοι, 9. Κουτουλογένης Ηλίας ( κατόπιν κληρώσεως) άρθρο 12 

παρ.6 εδ.τελ.ν. 1264/1982, 40 ψήφοι. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016, τα νεοκλεγεθέντα μέλα προχώρησαν στη συγκρότηση 

του νέου Δ.Σ. Πρόεδρος παραμένει ο Μάριος Λώλος, ενώ ο Βασίλης Κουτρουμάνος ορίστηκε και πάλι ταμίας για δέκατη συνεχή 

χρονιά. Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Αντώνιος Νικολόπουλος, γενικός γραμματέας ο Νικόλαος Μήτσουρας και ειδικός γραμματέας ο Ηλίας 

Κουτουλογένης. Μέλη ορίστηκαν οι Χριστίνα Ζαχοπούλου, Γεώργιος Παπαθανασίου, Αντώνιος Χαραλάμπους και ο Ανάργυρος Μακρής. 
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Το εξώφυλλο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ άσκηση σε σχολή φωτογραφίας!
Σύνθεση για το μάθημα διαφημιστικής φωτογραφίας

Καλησπέρα, 

Ονομάζομαι Χαρούλα 

Σαμαλτάνη και σπουδάζω 

φωτογραφία. Στην ιδιωτική 

σχολή που σπουδάζω 

με την συμφοιτήτριά μου 

Φαίη Μπήτρου δουλέψαμε 

το παραπάνω θέμα στο 

μάθημα της διαφημιστικής 

φωτογραφίας. Σας στέλνω 

λοιπόν μία φωτογραφία που 

τραβήξαμε μαζί, με θέμα την 

διαφήμιση περιοδικού όπου 

επιλέξαμε τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ! 

Ιδού λοιπόν το αποτέλεσμα 

της άσκησής μας αυτής.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Χαρούλα Σαμαλτάνη

O Καμμένος και ο άλλος.

Πασχαλιάτικη σύνθεση του Γιώργου Δεπόλλα
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�������� ��	�� �� ��� �� �������� ��������. 
���� �������� ��	���� ���������� ������ �� ��������� 
� ��������� Full Frame CMOS 36.4 MP �� ��������� 204.800 ISO, 
�� ������������ �!����� ���	����� �������� 33 ������� 
(25 cross-type) ����� �� �� �������� ���� �	��� �!����� 
�������������� �������� 5 ��	��� �� ��	����� 5 stop.
" ������ ������� ��	�� LCD �#�$�� ��%$���� �����$!�� �� $�#�� 
�� �!���$� ������ ��� �� ��	���� �� �������	 �$������ ��� K-1 ��� 
���������� 
� ���$%����� 300.000 $�#��. &� ������ �$��$������� 
�� �� ������������ GPS �� �� $�����
�� Astrotracer ������%� ��� 
�� �����	���� $�#�� ����������� ���������
�����.

K-1: Full Frame by PENTAX

�������	
��� ����	�: RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS · ��������� 2 · 164 52 �����������
���: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr

36.4MP CMOS Sensor, ISO 204.800 
'�%����� ���� & �!����� �����
�!����� �������������� 5 ��	���
Wi-Fi, GPS & $�����
�� Astrotracer

LED 
� ����� ��� ����%�
+�$� ������� ������ SD

/�����
�� Pixel Shift

2 �����������

http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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H Sony a78 έχει αισθητήρα APS-C 24Μegapixel 

με κλίμακα ευαισθησίας ISO 100-25600. Το 

σύστημα αυτόματης εστίασης τύπου 4D focus 

xρησιμοποιεί ένα αισθητήρα Phase Detection 

79 σημείων εκ των οποίων 15 σταυροειδούς 

τύπου. Παρέχει ακρίβεια εστίασης σε χαμηλό 

περιβαλλοντικό φωτισμό επιπέδου -2EV 

μαζί με συνεχή παρακολούθηση κινούμενου 

αντικειμένου ΑF Tracking με 8fps. Oι φίλοι του 

video μπορούν να καταγράψουν full HD υλικό 

σε XAVC-S format και bitrate 50Mbps ενώ 

διατηρείται η δυνατότητα autofocus στο video 

και focus tracking. Στα άλλα ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται το σύστημα 

σταθεροποίησης Steadyshot, το σκόπευτρο 

OLED Truefinder και η αρθρωτή οθόνη 2,7in.

^���
����E_�`�"���%��!�������

�*b,a�E(��
Aυτή η DX format ψηφιακή ρεφλέξ μηχανή ενσωματώνει 

αισθητήρα 20.9Mepapixel σε συνεργασία με επεξεργαστή 

Expeed 5. Η ευαισθησία απλώνεται σε κλίμακα ISO 100-

51200 επεκτεινόμενη ως ISO 50-1640.000. Η Nikon D500 

έχει ριπή ως 10fps με ενεργοποιημένα τα συστήματα AF 

και ΑΕ ενώ η ενδιάμεση μνήμη έχει δυναμικότητα 79 

καρέ ασυμπίεστων RAW (ΝΕF) λήψεων. Επίσης η μηχανή 

είναι κατάλληλη για 4Κ (UHD) video ως 30fps και full 

HD σε διάφορους ρυθμούς ανανέωσης καρέ. Για την 

διευκόλυνση της σκόπευσης υπάρχει αρθρωτή οθόνη 

αφής 3.2in. με ανάλυση 2.359Κ. Η αποθήκευση των 

αρχείων γίνεται σε κάρτες XQD και SD. Αξιοσημείωτη είναι 

η λειτουργία SnapBridge με συνεχή σύνδεση Bluetooth 

χαμηλής ισχύος ανάμεσα στη D500 και έξυπνες συσκευές. 

H Sony a7
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Η Pentax εισήλθε στην αγορά 

των full frame DSLR με την 

αδιαβροχοποιημένη και 

στεγανοποιημένη Κ-1. Ο αισθητήρας 

36,4Μegapixel προσομοιώνει 

λειτουργία Antialias με μικρομετρικές 

μετατοπίσεις καθώς και λειτουργία 

Pixel Shift Resolution για λήψεις 

καθαρού χρώματος σε κάθε Pixel. 

Eπίσης προ- βλέπεται σταθεροποίηση 

5 αξόνων, 100% κάλυψη σκοπεύτρου 

και autofocus 33 σημείων εκ των 

οποίων τα 25 σταυροειδούς τύπου. Η 

οθόνη 3,2in. 1.04εκ. pixel αρθρώνεται 

με πρωτότυπο μηχανισμό που δίνει 

ευχέρεια περισσότερων κινήσεων 

σε σχέση με τους συμβατικούς 

αντίστοιχους. Αν ο χρήστης διαθέτει 

φακούς Pentax APS-C format μπορεί 

να τους αξιοποιήσει σε Crop-Mode, 

με αυτόματη αναγνώριση.
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Το chip Εxpeed 5 της Νikon 

D5 παρέχει τα χαρακτηριστικά 

χαμηλού θορύβου και ταχύτατης 

επεξεργασίας που απαιτούνται 

για 4Κ video και υψηλούς 

ρυθμούς ανανέωσης καρέ. Η 

D5 έχει ικανότητα λήψεων σε 

burst mode 12fps διατηρώντας 

το autofocus και autoexposure 

ενώ η χωρητικότητα της μεγάλης 

ενδιάμεσης μνήμης επαρκεί για 

200 καρέ αρχείων RAW 14bit. 

To νέο chip αυτόματης εστίασης 

MultiCAM 20K έχει 153 σημεία 

εκ των οποίων 99 σταυροειδούς 

τύπου. Από τις δυνατότητες δε 

λείπει το time lapse και το frame 

grab ακίνητων καρέ ανάλυσης 

8Megapixel από video 4K. H 

εγγενής κλίμακα ευαισθησίας 

εκτείνεται από ISO 100 ως 102.400 

και το κατώφλι λειτουργίας 

autofocus φθάνει ως EV-4.
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http://www.publicmoments.gr/
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H εντυπωσιακή ανάλυση 50Μegapixel της 

full frame ΕΟS 5Ds/Ds R (xωρίς low pass 

φίλτρο) ανταγωνίζεται τα μοντέλα μεσαίου 

φορμά ενώ μπορεί να δώσει ολόκληρη 

την ανάλυση με ριπή 5fps καθώς και full 

HD video στα 30fps. Αξιοσημείωτο είναι 

το σύστημα μείωσης των κραδασμών 

που προέρχονται από αναπηδήσεις του 

καθρέπτη Μirror Vibration Control. 

Ο τελευταίος αποτελείται από μοτέρ 

οδήγησης και άλλα μηχανικά μέρη, αντί 

για το συμβατικό σύστημα με τα ελατήρια, 

ώστε να αντιμετωπίζεται καλύτερα το 

πρόβλημα. Ενσωματώνεται ακόμη οθόνη 

τύπου Clear View II LCD μεγέθους 3,2in. 

και ανάλυσης 1.04εκ. pixel. Σε σχέση με 

προηγούμενα μοντέλα σειράς EOS 5 η 

απόδοση του autofocus αναβαθμίζεται 

με το σύστημα 61 σημείων και τη 

φωτομέτρηση με σύστημα iTR.

^���
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Με πολλά από τα χαρακτηριστικά των 

high-end μοντέλων της σειράς Χ, η 

Χ-Τ10 προορίζεται για τους χομπίστες και 

τους δημιουργικούς φωτογράφους που 

θέλουν την ποιότητα και τη διευρυμένη 

γκάμα φακών Fujinon. 

Η X-T10 έχει αισθητήρα 16MP 

X-Trans CMOS II μεγέθους APS-C 

και επεξεργαστή  EXR Processor II σε 

σώμα από κράμα μαγνησίου. Το εύρος 

ευαισθησίας είναι από ISO 200 έως 6400, 

επεκτάσιμο ως 100-51,200. Οι επιλογές 

σκόπευσης περιλαμβάνουν το OLED EVF 

ανάλυσης 2.36Κ και η αρθρωτή οθόνη 

LCD 3 ιντσών ανάλυσης 920k. Η μηχανή 

έχει δυνατότητα εγγραφής Full HD 

video και ενσωματωμένο στερεοφωνικό 

μικρόφωνο, μαζί με δυνατότητα 

σύνδεσης WiFi για τον απομακρυσμένο 

έλεγχο λειτουργίας μέσω smartphone 

ή tablet. 
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H εντυπωσιακή ανάλυ

full frame ΕΟS 5Ds/D

φίλτρο) ανταγωνίζεται 

φορμά ενώ μπορεί 

την ανάλυση με ριπή

HD video στα 30fps

το σύστημα μείωσ

που προέρχονται α

καθρέπτη Μirro
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απόδοση του auto
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Mε τον εντελώς καινούργιο 

αισθητήρα CMOS full frame 

20.2Megapixel η ΕΟS 1D X Mk 

II προσφέρει ριπή ως 14fps που 

ανεβαίνει στα 16fps στο LiveView. 

Oι δύο επεξεργαστές Digic 6+ 

προσφέρουν άμεση λήψη ως 170 

RAW αρχείων και απεριόριστων 

JPEG σε burst mode. H μηχανή 

μπορεί ακόμη να κάνει λήψη 

video 4K σε ρυθμό ως 60p και 

full HD ως 120p αξιοποιώντας 

ταυτόχρονα το autofocus Dual 

Pixel. Με το προαιρετικό εξάρτημα 

WiFi η μηχανή υποστηρίζει το 

πρωτόκολλο μεταφοράς IEEE 

802.11ac. H απόκριση και η 

ακρίβεια εστίασης εμφανίζονται 

βελτιωμένες με autofocus 

61σημείων και νέο αλγόριθμο AI 

Servo II+.
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Η μηχανή, που το στυλ της θυμίζει 

τηλεμετρική, έχει υβριδικό σκόπευτρο 

(Advanced Hybrid Multi Viewfinder) 

που επιτρέπει στον χρήστη να το αλλάζει 

ανάμεσα σε οπτικό και ηλεκτρονικό. 

Υπάρχει νέος αισθητήρας 24.3MP X-Trans 

CMOS III που συνεργάζεται με τον επίσης 

νέο X-Processor Pro για να δώσουν 

κλίμακα ISO μέχρι τα 12,800, επεκτάσιμα 

από ISO 100 έως 25,600/51,200. 

Η X-Pro2 έχει σώμα ανθεκτικό στη σκόνη 

και τα σταγονίδια υγρασίας με περισσότερα 

από 61 σημεία στεγανοποίησης. Εγγράφει 

video Full HD 1080p στα 60 fps και bit 

rate στα 36Mbps, μαζί με διάφορα άλλα  

framing rates για ειδικά εφέ και αυξημένη 

συμβατότητα. Στη φωτογραφία, το Phase 

Detection Autofocus και το predictive AF 

συνεπικουρούν στη συνεχή λήψη 

μέχρι τα 8 fps.
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Mε τον εντελώς καινούργιο 

αισθητήρα CMOS full frame 

20.2Megapixel η ΕΟS 1D X Mk 

II προσφέρει ριπή ως 14fps που 

ανεβαίνει στα 16fps στο LiveView. 

Oι δύο επεξεργαστές Digic 6+

προσφέρουν άμεση λήψη ως 170 

RAW αρχείων και απεριόριστων

JPEG σε burst mode. H μηχανή 

μπορεί ακόμη να κάνει λήψη

video 4K σε ρυθμό ως 60p και

full HD ως 120p αξιοποιώντας

ταυτόχρονα το autofocus Dual 

Pixel. Με το προαιρετικό εξάρτημα 

WiFi η μηχανή υποστηρίζει το 

πρωτόκολλο μεταφοράς IEEE

802.11ac. H απόκριση και η 

ακρίβεια εστίασης εμφανίζονται 

βελτιωμένες με autofocus 

61σημείων και νέο αλγόριθμο AI 

Servo II+.

συνεπικουρούν στη συνεχή λήψη 

μέχρι τα 8 fps.

τη
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Η κορυφαία στη γκάμα full frame Sony Alpha 7R 

II ξεχωρίζει με τον αισθητήρα 42Μegapixel Exmor 

R που φιλοξενείται στο ελαφρό αλλά ανθεκτικό 

σώμα από εξωτικό κράμα μαγνησίου. Περιλαμβάνει 

προηγμένο υβριδικό σύστημα αυτόματης εστίασης 

με 399 σημεία phase detect ενσωματωμένα στο 

chip του αισθητήρα, υποβοηθούμενα από 25 

σημεία contrast detect. Παρόλη την υπερυψηλή 

ανάλυση επιτυγχάνει ριπή 5fps διατηρώντας 

όλες τις δυνατότητες του autofocus. Στο video oι 

επιδόσεις είναι εξίσου σημαντικές, αφού υποστηρίζει 

4Κ και full HD σε συστήματα NTSC/PAL με 

ανανέωση 60p/30p/24p ή 50p/25p στο νέο φορμά 

XAVC S. Στις επαγγελματικές video δυνατότητες 

συγκαταλέγονται οι χρωματικές, gamma και S-Log2/

S-Log3 ρυθμίσεις  οι ίδιες δηλ. που απαντούν και σε 

αμιγώς επαγγελματικές βιντεοκάμερες. Η περιοχή 

ρυθμίσεων ευαισθησίας ISO 100-25.600 επεκτείνεται 

ως ISO 50-102.400.
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γκάμα full frame Sony Alpha 7R 

ν αισθητήρα 42Μegapixel Exmor 

ται στο ελαφρό αλλά ανθεκτικό 

κό κράμα μαγνησίου. Περιλαμβάνει 

δικό σύστημα αυτόματης εστίασης 

hase detect ενσωματωμένα στο 

ρα, υποβοηθούμενα από 25

detect. Παρόλη την υπερυψηλή 

χάνει ριπή 5fps διατηρώντας

ητες του autofocus. Στο video oι 

ξίσου σημαντικές, αφού υποστηρίζει 

ε συστήματα NTSC/PAL με 

0p/24p ή 50p/25p στο νέο φορμά 

γγελματικές video δυνατότητες 

ι οι χρωματικές, gamma και S-Log2/

ς  οι ίδιες δηλ. που απαντούν και σε 

ματικές βιντεοκάμερες. Η περιοχή 

σθησίας ISO 100-25.600 επεκτείνεται 

00.
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λειτουργίες Vibration Delay ή ΜirrorUp. 

Το σύγχρονο χαρακτήρα της ΧF100 

υπογραμμίζει το ενσωματωμένο 

WiFi και η έξοδος HDMI. Kάθε σώμα 

είναι εγγυημένο για πέντε έτη καλής 

λειτουργίας.
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Η μεσαίου φορμά PhaseOne XF 100 χρησιμοποιεί αισθητήρα που πλησιάζει τον 

αντίστοιχο των φιλμάτων medium format μηχανών. Διακρίνεται για τη μεγάλη 

δυναμική περιοχή 15stop, το βάθος χρώματος 16bit ενώ η κλίμακα ΙSO φθάνει τιμές 

από 50 ως 12.800 χωρίς σημαντικές απώλειες. Αξιοσημείωτη είναι η ενσωμάτωση 

οθόνης αφής με λειτουργία εστίασης και μεγέθυνσης. Το σύστημα ηλεκτρονικής 

πρώτης κουρτίνας του φωτοφράκτη ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλεγούν 
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κατατάσσουν ανάμεσα στους μικρότερους 

στην κατηγορία του. Εν τέλει, το σύστημα 

οπτικής σταθεροποίησης VC αποτρέπει τα 

προβλήματα κουνημένων φωτογραφιών και 

δίνει μεγαλύτερο ποσοστό πετυχημένων καρέ 

ειδικά στις μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις.
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H Micro Four Thirds της Olympus 

έχει αισθητήρα 16MP Live MOS και 

επεξεργαστή TruePic VII processor με 

ευαισθησία ISO που αγγίζει τα 25,600. 

Η φωτ. μηχανή έχει ριπή 8.5 καρέ το 

δευτερόλεπτο σε πλήρη ανάλυση 

που εκμεταλλεύεται το γρήγορο AF 

των 81 σημείων. Η σκόπευση γίνεται 

μέσω του EVF OLED ανάλυσης 2.36 

εκ. κουκκίδες με 100% κάλυψη και 

120fps ρυθμό ανανέωσης. Άλλα 

ελκυστικά χαρακτηριστικά της 

μηχανής είναι η δυνατότητα λήψης 

Full HD video, το AF targeting 

pad που βρίσκεται στην οθόνη, το 

σκόπευτρο που προσομοιώνει το 

οπτικό για καλύτερο δυναμικό εύρος, 

η σταθεροποίηση πέντε αξόνων και η 

3 ιντσών αρθρωτή οθόνη. 
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Όταν οι φωτογράφοι κοιτάζουν να αντικαταστήσουν το φακό του κιτ, συνήθως 

δελεάζονται από τα οπτικά με μεγάλο εύρος εστιακών αποστάσεων. Ο νέος Tamron 

18-200mm ταιριάζει σε αυτό ακριβώς το καταναλωτικό προφίλ. Στη δομή του 

περιλαμβάνει 16 κρύσταλλα κατανεμημένα σε 14 ομάδες. Εφαρμόζοντας το crop factor 

1,5x λόγω κάλυψης του φορμά APS-C, αντιστοιχεί σε γκάμα εστιακών αποστάσεων 27-

300mm. To χαμηλό βάρος 400gr. και το μικρό μέγεθος (ελεύθερο μήκος 95mm) τον 

]1�612C9>31�S3Tf8A91�*g.R*aR���	�

κατατάσσουν ανάμεσα στου
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κοιτάζουν να αντικαταστήσουν το φακό του κιτ, συνήθως 
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προβλήματα κουνημένων φωτογραφιών και 

δίνει μεγαλύτερο ποσοστό πετυχημένων καρέ

ειδικά στις μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις.

καταναλωτικό προφίλ. Στη δομή του 

ένα σε 14 ομάδες. Εφαρμόζοντας το crop factor 

αντιστοιχεί σε γκάμα εστιακών αποστάσεων 27-

μικρό μέγεθος (ελεύθερο μήκος 95mm) τον
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Αυτός ο φακός με σταθερό διάφραγμα σε όλη τη γκάμα των εστιακών αποστάσεων 75-150mm 

περιλαμβάνει στην αρχιτεκτονική του 21 στοιχεία σε 15 ομάδες εκ των οποίων τρία κρύσταλλα 

χαμηλής διάχυσης FLD και ένα κρύσταλλο SLD. Επίσης εξοπλίζεται με εκσυγχρονισμένο 

μικρότερο και αθόρυβο μικρομοτέρ οδήγησης του autofocus τύπoυ Hypersonic Μοtor. Ο 

εξελιγμένος μηχανισμός ίριδας διαφράγματος αποτελείται από 9 πτερύγια για απολύτως 

στρογγυλοποιημένη οπή και συνακόλουθα καλύτερο bokeh. H ελάχιστη απόσταση εστίασης 
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Με ισοδύναμο εστιακό εύρος 150-600mm, ο φακός είναι κατασκευασμένος με 21 στοιχεία 

σε 14 γκρουπ. Περιλαμβάνει πέντε στοιχεία ED και ένα Super ED. Είναι ανθεκτικός στο 

νερό και στη σκόνη, έχοντας επιπλέον επίστρωση από fluorine για πρόσθετη προστασία 

σε εξωτερικές λήψεις. Ο Fujinon XF 100-400 είναι σχεδιασμένος για λήψεις στο χέρι με 
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ο φακός με σταθερό διάφραγμα σε όλη τη γκάμα των εστιακών αποστάσεων 75-150mm 

μβάνει στην αρχιτεκτονική του 21 στοιχεία σε 15 ομάδες εκ των οποίων τρία κρύσταλλα 

ής διάχυσης FLD και ένα κρύσταλλο SLD. Επίσης εξοπλίζεται με εκσυγχρονισμένο 

ερο και αθόρυβο μικρομοτέρ οδήγησης του autofocus τύπoυ Hypersonic Μοtor. Ο 

μένος μηχανισμός ίριδας διαφράγματος αποτελείται από 9 πτερύγια για απολύτως 
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είναι 1 μέτρο. Όπως ισχύει με τους 

φακούς Sigma σειράς Global Vision, κάθε 

τεμάχιο περνά από ποιοτικό έλεγχο στην 

γραμμή παραγωγής και διαθέτει επαφή 

USB dock για μελλοντικές ενημερώσεις 

firmware και άλλες ρυθμίσεις.

σύστημα σταθεροποίησης που δίνει 

πλεονέκτημα 5 stop και δίδυμα μοτέρ 

για γρήγορο AF. Έχει μηχανισμό ίριδας 

με 9 λεπίδες και είναι συμβατός με τον 

teleconverter XF1.4X TC WR.
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στρογγυλοποιημένη οπή και συνακόλουθα καλύτερο bokeh. H ελάχιστη απόσταση εστίασης
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Με ισοδύναμο εστιακό εύρος 150-600mm, ο φακός είναι κατασκευασμένος με 21 στοιχεία 

σε 14 γκρουπ. Περιλαμβάνει πέντε στοιχεία ED και ένα Super ED. Είναι ανθεκτικός στο 

νερό και στη σκόνη, έχοντας επιπλέον επίστρωση από fluorine για πρόσθετη προστασία 

σε εξωτερικές λήψεις. Ο Fujinon XF 100-400 είναι σχεδιασμένος για λήψεις στο χέρι με 
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γυλοποιημένη οπή και συνακόλουθα καλύτερο bokeh. H ελάχιστη απόσταση εστίασης
USB dock για μελλοντικές ενημερώσεις 

firmware και άλλες ρυθμίσεις.firmware και άλλες ρυθμίσεις

σύστημα σταθεροποίησης που δίνει

πλεονέκτημα 5 stop και δίδυμα μοτέρ

για γρήγορο AF. Έχει μηχανισμό ίριδας 

με 9 λεπίδες και είναι συμβατός με τον

teleconverter XF1.4X TC WR.
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Ο νέος ημιευρυγώνιος με κύκλο κάλυψης full frame 

έχει ελεύθερο μήκος 80mm και βάρος 450γρ. Και 

περιλαμβάνει στη δομή του 10 οπτικά στοιχεία σε 

9 γκρουπ. Περιλαμβάνει δύο ασφαιρικά στοιχεία 

σύνθετης καμπυλότητας με στοιχεία χαμηλής 

διάχυσης LD (Low Dispersion) και XLD (Xtra Low 

Dispersion) που συμβάλλουν στη μείωση των 

χρωματικών εκτροπών. Ο φακός διακρίνεται για την 

εξαιρετική διακριτική του ικανότητα στο κέντρο και τα 

άκρα, για την έλλειψη προβλημάτων βινιεταρίσματος 

ακόμη και με τελείως ανοικτό το διάφραγμα, την 

ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 0.2m και το 

αποτελεσματικό σύστημα σταθεροποίησης Tamron 

Vibration Compensation που ενσωματώνεται σε 

όλες τις εκδόσεις πλην Sony. Πολύ βολικό ειδικά στο 

closeup αποδεικνύεται το σύστημα παράκαμψης του 

autofocus και άμεσης λειτουργίας του manual focus.
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O φακός πορτραίτου με κάλυψη full frame 

Sony FE85mm f/1,4 ανήκει στη νέα σειρά 

G-Master και είναι κατασκευασμένος χωρίς 

περιορισμούς κόστους, με πρόβλεψη 

στεγανοποίησης. Αποτελείται από ένδεκα 

στοιχεία σε οκτώ ομάδες ενώ διαθέτει 

ένα νέο ασφαιρικό στοιχείο ΧΑ (eXtreme 

Aspherical) και τρία οπτικά στοιχεία 

χαμηλής διάχυσης ΕD που συμβάλλουν 

στην εξαιρετική ευκρίνεια. Εξίσου 

προσεγμένη είναι και η κατασκευή του 

μηχανισμού της ίριδας διαφράγματος με 

11 λεπίδες ώστε η σχηματιζόμενη οπή να 

προσομοιώνει τον τέλειο κύκλο, για να 

αποδίδεται άριστα το bokeh. Eπίσης να 

αναφέρουμε την ειδική επίστρωση Sony 

Nano AR που πιστώνεται τη βελτιωμένη 

απόδοση σε θέματα θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων. Το υπερηχητικό 

μικρομοτέρ οδήγησης του autofocus τύπου 

SSM (SuperSonic wave Motor) λειτουργεί 

τελείως αθόρυβα και συνεργάζεται με δύο 

αισθητήρες θέσης που ελέγχουν συνεχώς 

τις θέσεις των οπτικών στοιχείων ώστε σε 

κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται δυναμικά 

το κεντράρισμα.
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ου με κάλυψη full frame 

4 ανήκει στη νέα σειρά 

κατασκευασμένος χωρίς

τους, με πρόβλεψη 

Αποτελείται από ένδεκα 

μάδες ενώ διαθέτει 

στοιχείο ΧΑ (eXtreme 

α οπτικά στοιχεία 

ΕD που συμβάλλουν 

κρίνεια. Εξίσου 

και η κατασκευή του 

δας διαφράγματος με

σχηματιζόμενη οπή να 

τέλειο κύκλο, για να 

το bokeh. Eπίσης να 

δική επίστρωση Sony 

ώνεται τη βελτιωμένη 

α θάμβωσης και 

ιδώλων. Το υπερηχητικό 

σης του autofocus τύπου 

wave Motor) λειτουργεί 

και συνεργάζεται με δύο 

που ελέγχουν συνεχώς

κών στοιχείων ώστε σε

α εξασφαλίζεται δυναμικά 
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αλγόριθμος AF συμβάλλει στην ταχύτητα 

του AF. Η επίστρωση Super Multi-Layer 

Coating μειώνει τη θάμβωση και τα 

φαντασματώδη είδωλα. Η διάμετρος 

του φίλτρου είναι 82mm αλλά ο φακός 

παραμένει φορητός με διαστάσεις  

87.6mmx122.7mm. 
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Με βασικό χαρακτηριστικό ότι είναι ο πρώτος full frame zoom στον κόσμο με f/2 

(σταθερό διάφραγμα), ο SIGMA 24-35mm F2 DG HSM | Art κατασκευάζεται με 18 

στοιχεία σε 13 γκρουπ. Έχει μηχανισμό ίριδας με 9 λεπίδες για βέλτιστη στρογγυλή 

οπή  διαφράγματος. Περιλαμβάνεται ένα ανωτέρας ποιότητας στοιχείο FLD («F» 

Low Dispersion) και επτά στοιχεία  SLD (Special Low Dispersion) καθώς και δύο 

ασφαιρικά. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι τα 28cm. Ένας αναβαθμισμένος 
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Ο Panasonic LUMIX G f/1.7 25mm είναι γρήγορος 

Micro Four Thirds φακός (ισοδύναμος με 50mm) που 

συνεργάζεται απρόσκοπτα με το σύστημα contrast 

detection AF της σειράς LUMIX G και την τεχνολογία 

DFD (Depth from Defocus). Έχει ελάχιστη απόσταση 

εστίασης 0.25 metres, επτά λεπίδες στην ίριδα και 

χρησιμοποιεί δύο ασφαιρικά στοιχεία και ένα στοιχείο 

υψηλού διαθλαστικού δείκτη. Συμπληρώνει την 

οικογένεια των εντυπωσιακών σταθερών φακών 

με διάφραγμα f/1.7 της εταιρείας που περιλαμβάνει 

φακούς με εστιακές αποστάσεις 

20mm, 15mm και 42.5mm.
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σταθερό συνθετικό υλικό για καλύτερη 

συμπεριφορά σε ακραίες θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος. Ο φακός χρησιμοποιεί 

μηχανισμό ίριδας με 9 λεπίδες. 

Η μεταλλική μοντούρα με κράμα 

ορειχάλκου εγγυάται τη μηχανική 

αντοχή.

n�I?AwH>=1�$�61=�T2T62B3XI:�$�9XA�\31\>LXA�]�[����	��I9T�>S8K>AT�[Q,+,xjr*aFrr�vFFb/W

V���
��������"!����s �
q�^��"��� �``�`��__'i_i

�/WgPjr��Oud�V��E�#�]����E�
�$	0gg�l'�OU�[`�

O Olympus ED 7-14mm PRO (14-28mm σε 

αναλογία 35mm) είναι ένας ελαφρύς φακός (534gr.) 

που περιλαμβάνει τρία στοιχεία Super ED, ένα ED 

και δύο EDA (ασφαιρικά) για την ελαχιστοποίηση 

των χρωματικών εκτροπών. Αυτός ο zoom με 

το σταθερό διάφραγμα είναι στεγανοποιημένος 

σε 11 σημεία για χρήση στη βροχή, το χιόνι και 

την παραλία. Ο φακός έχει πλήκτρο L-Fn με 27 

παραμετροποιήσιμες λειτουργίες και μηχανισμό 

αποσύμπλεξης manual focus και ενσωματωμένη 

κλίμακα ένδειξης υπερεστιακής απόστασης. Όσοι 

επιδίδονται σε φωτογραφία close up θα εκτιμήσουν 

την ελάχιστη εστιακή απόσταση στα 20cm και τη 

δημιουργική ελευθερία που προσφέρει το φωτεινό 

μέγιστο διάφραγμα f/2.8. 
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O full frame υπερευρυγώνιος Sigma 20mm f/1,4 σχεδιάστηκε για να αναδείξει το πλήρες 

δυναμικό των μηχανών με αντίστοιχους αισθητήρες υψηλής ανάλυσης. Aνάμεσα στα 15 οπτικά 

στοιχεία κατανεμημένα σε 11 γκρουπ περιλαμβάνει δύο στοιχεία χαμηλής διάχυσης FLD και 

πέντε στοιχεία SLD. Η σχεδίαση ελαχιστοποιεί τις χρωματικές εκτροπές και σε συνεργασία με την 

προηγμένη πολλαπλή επίστρωση SuperMultiLayer, διορθώνει τυχόν προβλήματα σκέδασης 

και θάμβωσης. Στο chip ελέγχου του autofocus αξιοποιείται βελτιστοποιημένος αλγόριθμος 

για καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή θερμικά 
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ορειχάλκου εγγυάται τη μηχανική 

αντοχή.
οποιείται βελτιστοποιημένος αλγόριθμος

χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή θερμικά 
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CF%8C/
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Fujifilm
Επιστρέφει σε κανονικούς 
ρυθμούς η παραγωγή ύστερα 
από το σεισμό Kumamoto

Η Fujifilm επιστρέφει με αργό αλλά 

σταθερό βήμα σε κανονικούς 

ρυθμούς παραγωγής ύστερα από τα 

σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν 

στις εγκαταστάσεις της οι σεισμοί στη πόλη 

Kumamoto στις 16 Απριλίου. Τις επόμενες 

μέρες από το συμβάν ακολούθησαν 

εκτιμήσεις από ειδικούς, σύμφωνα με 

τις οποίες δεν βρέθηκαν σοβαρές ζημιές 

στις εγκαταστάσεις. Τα δοκιμαστικά για 

την επαναφορά της παραγωγής στο 

φυσιολογικό ξεκίνησαν επιτυχώς στις 23 

Απριλίου με τους υπεύθυνους να εκτιμούν 

πως το εργοστάσιο θα βρίσκεται σε πλήρη 

λειτουργία έως τα τέλη Μαΐου. Το τμήμα 

που υπέστη ζημίες είναι υπεύθυνο για την 

κατασκευή βασικών εξαρτημάτων των 

οθονών LCD που ενσωματώνονται στις 

μηχανές. Intersys
Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

Με πρωτοβουλία της Intersys οργανώθηκε ανθρωπιστική δράση προς τους πρόσφυγες, 

σε συνεργασία με τις εταιρίες Toyota Material Handling, Apivita, Unilog και 

Dianomefs. Οι εταιρείες, με τη σημαντική βοήθεια εθελοντών εργαζομένων, συγκέντρωσαν 

εννέα παλέτες με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, 

χαρτικά, παιχνίδια και βρεφικά είδη, συνολικής αξίας περίπου €10.000, για να τα 

προσφέρουν ως βοήθεια στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Τα 

είδη αυτά παρέλαβε η Εθελοντική Ομάδα Γιαννιτσών, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου 

με τη βοήθεια της κας Άννας Μαρίας Σαββίδου θα διανεμηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, 

τόσο στο κέντρο φιλοξενίας του Δήμου Πέλλας όσο και στον καταυλισμό της Ειδομένης, 

ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Epson Hellas 
Συνάντηση στελεχών και συνεργατών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Epson Hellas από την Τετάρτη 20 έως την Παρασκευή 22 Απριλίου διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση στελεχών και συνεργατών της από 

την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός ήταν η ανακοίνωση της κεντρικής στρατηγικής και η συζήτηση επί 

των στόχων και επιχειρηματικών επιδιώξεων της εταιρείας για το νέο οικονομικό της έτος (Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017). Παρά τη δύσκολη 

οικονομική περίοδο που περνά η χώρα, η Epson στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, πεπεισμένη ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει 

πόλο έλξης επιχειρηματικών εξελίξεων. Μετά το πέρας του συνεδρίου, στελέχη και συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα ιστορικά 

αξιοθέατα της πόλης των Αθηνών και να ανακαλύψουν τις ομορφιές της χώρας μας.
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Sony
Σημαντική αύξηση 
λειτουργικών εσόδων για το 
τμήμα imaging

Τα τελευταία χρόνια πολλά 

αρνητικά στοιχεία ακούγονται 

για τα οικονομικά των εταιριών του 

φωτογραφικού κλάδου. Όμως παρά 

τη πτωτική τάση, η Sony δημοσίευσε 

θετικά αποτελέσματα με το κλείσιμο 

του τρέχοντος οικονομικού έτους 

δημιουργώντας αντίστοιχο κλίμα 

αισιοδοξίας. 

Συγκεκριμένα, γνώρισε αξιόλογη αύξηση 

στα λειτουργικά της έσοδα με 30.4εκ. 

γιεν, όσο αφορά το τμήμα imaging, 

παρά τη μείωση της τάξεως του 1,7% 

από έτος σε έτος στις πωλήσεις. Όπως 

ήταν αναμενόμενο, η εταιρία αποδίδει το 

κέρδος στα high-end προϊόντα, δηλαδή 

στις full-frame mirrorless μηχανές 

(κατηγορία για την οποία δεν έχει 

αντίπαλο μέχρι στιγμής) και στις premium 

compact (σειρά RX10/100). Επίσης, 

συμβολή στα κέρδη είχαν και οι κινήσεις 

που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη 

μείωση του κόστους παραγωγής. 

Μολονότι οι αριθμοί αυτοί είναι 

αναμφισβήτητα ενθαρρυντικοί για την 

οικονομική ευρωστία της εταιρίας, με μια 

προσεκτική ματιά, δεν είναι αυτό που 

λέμε  εντυπωσιακοί. Να θυμίσουμε πως 

το 2014 το τμήμα υπέστη πλήγμα από 

σημαντικές δαπάνες αναδιάρθρωσης.

Canon
Σταθερή ζήτηση για DSLR/Mirrorless

Η ιαπωνική εταιρία δημοσίευσε την οικονομική έκθεση του πρώτου τετραμήνου του 

2016, η οποία φανερώνει πτώση κερδοφορίας. H “κατηφόρα” για τις πωλήσεις των 

compact (όπως και όλων των εταιριών) φαίνεται πως δεν έχει τέλος, καθώς δέχθηκαν 

μείωση της τάξης του 22% με την ιαπωνική εταιρία να εκτιμά περαιτέρω αρνητικό 

πρόσημο τους επόμενους μήνες. Επίσης, οι μέτριες πωλήσεις των εκτυπωτών laser σε 

συνδυασμό με την ενδυνάμωση του γιεν οδήγησε σε πτώση 17,5% τα καθαρά έσοδα της 

εταιρίας. Όμως υπάρχουν και καλά νέα  για την Canon. Αρχικά ας λάβουμε υπόψη ότι οι 

πωλήσεις μηχανών με φακούς που αλλάζουν, δηλαδή DSLR και mirrorless, ολόκληρης 

της βιομηχανίας εμφανίζουν για το σύνολο της βιομηχανίας του Imaging πτώση 10%. 

Παρόλα αυτά οι πωλήσεις της Canon σε αυτή τη κατηγορία ήταν σταθερές. Η εταιρία 

μπορεί να είδε μείωση των DSLR/Mirrorless το τρέχον έτος σε σύγκριση με το 2015, αλλά 

οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου 2015 είναι ταυτόσημες με αυτές του αντίστοιχου του 

2016. Αυτή η απόδοση πιστώνεται και στην ικανοποιητική ζήτηση της νέας EOS 80D 

όπως και των EOS M3 and M10 στην Ιαπωνία και τις υπόλοιπες αγορές της Ασίας. Ακόμα, 

σταθερή παραμένει η ζήτηση των high-end compact μηχανών Powershot G-Series.

Canon

photo.gr

www.photo.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ ή και των εννιά εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

ή δ βά

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€

€6,90
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική

0
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7
1
1
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9
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0
0
4
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1
1
0
5
-
3
9
4
1

40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH ΤΕΥΧH

45€

9 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 11:
«Φωτογραφία 

Φύσης»
Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 6 Οκτωβρίου 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Παράδοση με κούριερ 
στο σπίτι σας 

* 25 ευρώ μαζί με τα έξοδα αποστολής!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

Και τα τρία βιβλία!

€25*
Μόνον

Fujifilm
Εγκαταλείπει τους αισθητήρες 2/3in.;

Η Fujifilm σταματά την παραγωγή της compact μηχανής X30 δίχως να προετοιμάζει 

τον διάδοχο της (π.χ. X40), σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Μάλιστα αν 

συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η εταιρία σταμάτησε και την παραγωγή της XQ2, 

μάλλον δεν θα ξαναδούμε αισθητήρα μεγέθους 2/3in. σε μηχανή X-Series. Για την ώρα 

δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση περί εγκατάλειψης του φορμά 2/3in., αλλά αν 

οι φήμες ευσταθούν η ιαπωνική εταιρία ίσως ετοιμάζει μία νέα σειρά μηχανών compact 

με αισθητήρες 1in, όπως έχει ήδη κάνει ο ανταγωνισμός στην αντίστοιχη κατηγορία 

(Nikon, Panasonic). 

Godox WITSTRO AD600B
Studio flash με μπαταρία λιθίου και ραδιοσυχνότητα 2.4GHz

Το AD600B είναι ένα φορητό studio flash μέγιστης ισχύος 600Ws που ξεχωρίζει 

χάρη στην αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 11.1V / 8700mAh που του χαρίζει 

αυτονομία μέχρι και 500 λάμψεων πλήρους ισχύος, καθιστώντας το κατάλληλη 

επιλογή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

Επιπλέον διαθέτει ενσωματωμένη ραδιοσυχνότητα 2.4GHz Godox X, συμβατή 

τόσο με το σύστημα eTTL της Canon όσο και με το σύστημα iTTL της Nikon. 

Συνεπώς μπορεί να πυροδοτηθεί με λειτουργίες TTL/Manual και HSS από τους 

πομπούς Χ1Τ της Godox ή από συμβατά Master flash όπως το Godox AD360II και 

το Godox TT685. Διατίθεται σε έκδοση με μοντούρα Bowens για την προααρμογή 

εξαρτημάτων  light modifiers της επιλογής σας.

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/


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

���� ������� ��!���" ���
�� ���#��#�$ ��%������ ��

��������������

€ 12

��
���

��
	
�

���
�
��
���
��
��

���
��
��
��
��
��
�
��
�

d�08X2�T798G3X^:478�T39:I�65�
X7�D�_9879�60��6T\08�631�

mG3#�XS4�4�nb`mG3#�XS4�4�nb`

oeE�pEfEooRqeRj�
MMMOPQ,+,OR-'y,,br���9:2O<��	��U(0	0�����*al,zPQ,+,OR-

Kr�EprqsKr�.tKrofE.ekr�u�<l<�vv�wx

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Samyang
Οι δύο πρώτοι φακοί της 
εταιρίας με autofocus

H κορεάτικη εταιρία παρουσιάζει 

για πρώτη φορά στην ιστορία 

της φακούς με autofocus, τους 14mm 

F2.8 ED AS IF UMC και 50mm F1.4 

AS IF UMC. Προορίζονται για τη 

μοντούρα FE της Sony και ξεχωρίζουν 

με τη μεταλλική ανθεκτική κατασκευή.  

Και οι δύο χρησιμοποιούν εσωτερικό 

μηχανισμό εστίασης που υποστηρίζει 

τόσο phase detection AF, όσο και 

contrast detection AF. Δέχονται 

φίλτρα διαμέτρου 67mm. Οι φακοί θα 

είναι στη διάθεση των επισκεπτών της 

έκθεσης Photo & Imaging 2016 που 

θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα.

Commlite ENF-E
Αντάπτορας autofocus για 
φακούς Nikon F σε Sony E Mount

Διατίθεται και στην ελληνική αγορά ο 

ηλεκτρονικός αντάπτορας Commlite ENF-E 

που επιτρέπει την χρήση φακών Nikon F 

σε μηχανές Sony με μοντούρα E-Mount με 

δυνατότητα λειτουργίας autofocus (Phase 

Detection στις Sony a7 II & a7R II), τον 

ηλεκτρονικό έλεγχο του διαφράγματος από 

όλες τις E-Μount φωτογραφικές μηχανές 

Sony και τη μετάδοση δεδομένων EXIF. 

Παράλληλα υποστηρίζει τα συστήματα 

σταθεροποίησης VR/IS των φακών Nikon. 

Τέλος, υποστηρίζει πλήρη κάλυψη σε 

αισθητήρες Full Frame 35mm και APS-C.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Atomos
Νέα 4K Recorder 
Τα Atomos Shogun και Ninja Flame είναι φορητοί εξωτερικοί εγγραφείς και 

ταυτόχρονα επαγγελματικά monitor αφής με διαγώνιο 7'', ανάλυση 1920x1200 pixel 

και φωτεινότητα 1500 nit. Επιτρέπουν την καταγραφή UHD 4K & Full HD υλικού μέσω 

καλωδίων HDMI (Ninja Flame) και HD-SDI (Shogun Flame) αλλά και την καταγραφή 4K 

RAW υλικού από τις κάμερες Sony FS7/FS700 και Canon C300MKII/C500 σε συμπίεση 

10-bit 4:2:2 ProRes/DnxHR. Εκτός από την κορυφαία φωτεινότητα που επιτρέπει 

τη χρήση σε φως ημέρας χωρίς σκίαστρο, οι νέοι εγγραφείς ενσωματώνουν την 

πρωτοποριακή τεχνολογία Atom HDR με 10-bit monitor processing που επιτρέπει τη 

φυσική απεικόνιση 10 stop δυναμικού εύρους, κάτι που είναι απαραίτητο στις εγγραφές 

log των σύγχρονων καμερών.
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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The Eye of Istanbul
Άρωμα Κωνσταντινούπολης στο Μουσείο Μπενάκη

Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν στο Μουσείο 

Μπενάκη στις 12 Μαΐου. Επίκεντρο της βραδιάς θα είναι η προβολή του τουρκικού ντοκιμαντέρ 

«The Eye of Istanbul» των Binnur Karaevli και Fatih Kaymak. Με θεματική την ιστορία του Ara 

Güler, το ντοκιμαντέρ περιστρέφεται γύρω από την προετοιμασία της αναδρομικής έκθεσης του 

εμβληματικού και οξυδερκούς φωτογράφου στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα στο χώρο του 

Μπενάκη στο κτίριο Πειραιώς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν 40 φωτογραφικά έργα 

του Güler, ο οποίος μέσα από το φωτογραφικό του φακό απαθανατίζει καθημερινά στιγμιότυπα, 

πάντοτε με φόντο την Κωνσταντινούπολη και τους ανθρώπους της. 
 
Προβολή: Πέμπτη 12 Μαΐου, 19.30

Διεύθυνση: Αμφιθέατρο – Μουσείο Μπενάκη Κτίριο Πειραιώς, 

Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα 

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103453111, www.benaki.gr 

Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής Πρεσβείας, Τηλ. 2107233133, goturkey.gr  

17 Νέοι Φωτογράφοι 
Ομαδική έκθεση από το Πορτοκαλί Κλείστρο

Δεκαεπτά νέοι φωτογράφοι και φετινοί μαθητές του Ανδρέα Κατσικούδη παρουσιάζουν 

τα καλύτερα φωτογραφικά τους έργα στο χώρο του Cinemarian. Μοναδικά φυσικά 

τοπία, αγαπημένα πορτραίτα και στιγμές από την καθημερινότητα συνθέτουν ένα μωσαϊκό 

αυθόρμητων εικόνων και αποφασιστικών φωτογραφικών κλικ μέσα από το φακό αρχάριων 

αλλά και προχωρημένων φωτογράφων. Τα νέα μέλη της ομάδας «Πορτοκαλί Κλείστρο» 

καλούν τον επισκέπτη να γνωρίσει τη φωτογραφική τους δουλειά σε μια έκθεση με θέμα την 

αγάπη για την τέχνη της φωτογραφίας. 

Διάρκεια έκθεσης: 13 - 15 Μαΐου

Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Φιλοπάππου, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 22:00

Πληροφορίες: Πορτοκαλί Κλείστρο, http://pkleistro.blogspot.gr 

Cinemarian, Τηλ. 2114002640, info@cinemarian.gr, http://www.cinemarian.gr 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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
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