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Mamy 16 lat.
Dlaczego warto z nami:
- autoryzowany sklep
- wieloletnie doświadczenie
- profesjonalne doradztwo
- sklep stacjonarny w Warszawie
- bezpieczna przesyłka kurierska
- szybka dostępność
- możliwość przetestowania sprzętu
- tani KREDYT
- szybki LEASING
- gwarancje producentów
- gwarancja na sprzęt komisowy
- 14 dni na zwrot
- komis
- skup używanego sprzętu
- wymiana starego sprzętu na nowy

DANE TELEADRESOWE
Internetowy Sklep-Komis „OKO” s.c.
www.e-oko.pl
Sklep stacjonarny:
ul. Puławska 10, lok. 32, 02-566 Warszawa,
WEJŚCIE W BRAMĘ PRZY KANTORZE
tel: (22) 408 00 00, 604 400 004, 602 300 003
Czynne: pon.-pt. w godz. 10.00-18.00.
Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Autoryzowany sklep:

IMAGING
PA R T NE R

Zdjęcie na okładce: Patrycja Laufer/Gaga Models
Fot. Robby Cyron, Hasselblad X1D + XCD 90mm
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a w jednej serii możemy wykonać 76 zdjęć
JPEG/RAW lub 28
nieskompresowanych
RAWów. Przy pełnej
prędkości zdjęć seryjnych aparat zapisuje 12-bitowe RAWy,
w każdym innym wypadku do dyspozycji
użytkownika są pliki
RAW o 14-bitowej
głębi.

[ RATY - LEASING ]
To zdecydowanie jedna
z najgłośniejszych premier
wśród bezlusterkowców,
która ma szansę zostać
pogromcą lustrzanek w rękach zawodowców. Spory,
jak na aparat bezlusterkowy, wykonany ze stopów
magnezu i uszczelniony,
ważący łącznie z baterią
niespełna 700 gramów korpus świetnie sprawdza się pod względem ergonomii. Na potrzeby tego modelu Sony zdecydowało się wyprodukować zupełnie
nową 24-megapikselową, pełnoklatkową matrycę, która została wyposażona
w zintegrowaną pamięć wewnętrzną. W połączeniu z procesorem obrazu Bionz
X zestaw ten pozwala na niezwykle szybkie sczytywanie obrazu z przetwornika,
oraz przetwarzanie go z prędkością umożliwiającą wykonywanie zdjęć seryjnych z prędkością 20kl/s.

Autofokus modelu A7RIII pokrywa 68% powierzchni kadru i oferuje 399
punkty oparte na detekcji fazy. W stosunku do poprzednika bardzo wzrosła
ilość punktów AF obsługujących detekcję kontrastu - teraz jest ich aż 425.
Głównym powodem powiększenia gripu w Sony A7RIII jest fakt, że ma on
nowy, dużo wydajniejszy akumulator, który pozwoli na zrobienie około 650
zdjęć przy fotografowaniu z użyciem 3-calowego ekranu LCD o rozdzielczości 1,44 mln punktów, oraz do 530 zdjęć przy korzystaniu z elektronicznego
wizjera. Delikatnemu przeprojektowaniu uległ również układ przycisków
- przełącznik AEL/AF został rozbity na dwa osobne przyciski (AF-ON i AEL),
a w jego miejscu pojawił się joystick do wybierania punktów ostrości.

Układ autofocusa wyposażony jest w 693 pola korzystające z detekcji fazy,
które pokrywają 93% kadru, co jest rynkowym rekordem. W połączeniu z technologią 4D FOCUS, pozwala to na szybsze i dokładniejsze śledzenie poruszających się obiektów.

SONY A7 III

Kolejne ogromne usprawnienie to wizjer OLED o rozdzielczości 3.5mln
punktów, odświeżany z prędkością 120kl/s (60kl/s w trybie zdjęć seryjnych).
Ogromną zaletą jest tu fakt, że ani z wizjera, ani z wbudowanego, odchylanego,
3-calowego ekranu obraz nie znika nawet na chwilę, nawet w trakcie wykonywania zdjęć seryjnych z pełną prędkością. Problem przesłonięcia wizjera znany
z lustrzanek po prostu tu nie istnieje!

[ RATY - LEASING ]
A7III to najnowsze
dziecko Sony, które
przez japońskiego
producenta zaliczane
jest do kategorii “entry
level”. Wbrew tej klasyfikacji jest to jednak
aparat, który spokojnie
sprosta wielu zadaniom, które postawią
przed nim zawodowi fotografowie. W dużej mierze jest to model, który jest
sumą najlepszych rozwiązań zaczerpniętych z modeli A9 i A7R III. Na pokładzie
zgrabnego korpusu mamy 24-megapikselową matrycę Exmor R CMOS, pracującą w natywnym zakresie ISO 100-51200 (z możliwością rozszerzenia w zakresie
50-204800). Ogromna ilość punktów AF - 693 odpowiadających za detekcję
fazy i 425 pracujących w oparciu o detekcję fazy - pokrywa aż 93% powierzchni
kadru. Sony ILCE-7M3 może wykonywać zdjęcia seryjne z prędkością 10kl/s,
korzystając zarówno z klasycznej migawki, jak i cichej - elektronicznej. Bufor
aparatu pomieści 177 JPGów, lub 40 nieskompresowanych RAWów.

Sony A9 otrzymał też nową baterię, która pozwala na wykonanie około
480 zdjęć. Poza tym aparat wyposażony jest w podwójny slot na kartę pamięci (z czego jeden obsługujący technologię UHS-II), a także w komplet wejść
i wyjść, w tym port LAN, czy klasyczne, koncentryczne gniazdo synchronizacji.

SONY A7R III
[ RATY - LEASING ]
To kolejna odsłona pełnoklatkowej serii A7R, która stawia na dostarczenie
obrazu o jak najwyższej rozdzielczości. Korpus A7RIII został nieznacznie powiększony w stosunku do poprzednika - widać to głównie po wielkości gripu.
W porównaniu do poprzedniego modelu - Mark II - nie zmieniła się 42,4-megapikselowa, stabilizowana matryca. Mimo to, dzięki zmodernizowanemu procesorowi BIONZ X aparat oferuje nam znacznie poprawioną wydajność. Przy korzystaniu z pełnej automatyki ostrości prędkość zdjęć seryjnych wynosi 10kl/s,

3

N O W O ś C I

S K L EP - KO M I S

W W W. E - O KO. P L

|

S K L EP - KO M I S

F OTO G R A FI C ZN Y

SONY RX0

A7III to nie tylko świetny aparat fotograficzny, ale również kamera wideo
o sporych możliwościach. Pozwala na rejestrację materiału w 4K przy prędkości 30kl/s, oraz w 1080p z prędkością do 120 kl/s wykorzystując pełną szerokość pełnoklatkowego przetwornika. Do dyspozycji użytkownika są cenione
przez wielu filmowców profile kolorystyczne S-log2 i S-log3, które pozwalają
na spłaszczenie zakresu tonalnego rejestrowanego materiału, pozostawiając
dużo większe pole manewru w postprodukcji. Jest tu też profil kolorystyczny
HLG, który pozwala na rejestrowanie materiału HDR. Oczywiście na pokładzie
jest również komplet wejścia i wyjścia dźwięku. Sony A7 III pochwalić się może
też udoskonaloną w stosunku do poprzedników baterią, która teraz pozwala na
wykonanie do 710 zdjęć i jest rekordową, w świecie aparatów bezlusterkowych,
wartością.

[ RATY - LEASING ]
Ten miniaturowy aparat to
zdecydowanie coś dla miłośników
sportu i podróżowania, doskonale
sprawdzi się też we wszelkich nietypowych zastosowaniach, takich jak
wielokamerowe instalacje służące
na przykład rejestrowaniu ruchu.
Jego wymiary 59 x 40,5 x 29,8 mm
a waga 110g. Możemy zanurkować
z nim na głębokość 10m, a do tego jego konstrukcja odporna jest na uderzenia
i zmiażdżenie.

Ogromnym plusem A7III jest na pewno dobrze skalkulowana cena, która
sprawia, że stosunek możliwości sprzętu, do kwoty którą przyjdzie na niego
wyłożyć jest na zdecydowanie świetnym poziomie.

We wnętrzu modelu RX0 znajdziemy 15,3-megapikselowy przetwornik obrazu Exmor RSCMOS o przekątnej 1 cala, który połączono z procesorem obrazu
BIONZ X. We współpracy z obiektywem Zeiss Tessar o świetle f/4, którego kąt
widzenia jest ekwiwalentem ogniskowej 24mm w małym obrazku, aparat może
rejestrować świetnej jakości obrazy z maksymalną prędkością 16 kl/s.

Sony HVL-F60RM
[ RATY - LEASING ]

Nowy model zapewnia rozbudowany zestaw funkcji dedykowanych filmowaniu, pozwalających uzyskać kreatywne nagrania, niedostępne dla większych
konstrukcji. Jedną z nich jest tryb nagrywania ujęć w zwolnionym tempie, w którym aparat RX0 może rejestrować nawet 1000 klatek na sekundę.

N O W O ś C I

to nowa lampa błyskowa, która
jest odpowiedzią na potrzeby coraz
szybciej rozrastającego się środowiska
zawodowych fotoreporterów, korzystających z aparatów Sony. Lampa charakteryzuje się liczbą przewodnią 60
(przy 200mm, ISO 100). Automatycznie
regulowany kąt rozbłysku dostosowany
jest do ogniskowych od 20 do 200mm
(14mm z dodatkowym dyfuzorem szerokokątnym). Ulepszenia względem
poprzedniego modelu z serii zaowocowały również krótszym czasem ładowania. Wynosi on 1,7s (sprawdzone na
akumulatorach Ni-MH), a przy użyciu
opcjonalnego, zewnętrznego zasilacza
bateryjnego FA-EBA1 - 0,6s. W testach
nowa lampa wykazuje też czterokrotnie wyższą niż u poprzednika odporność
na wysokie temperatury pracy - wszystko dzięki odporniejszym materiałom
i nowym algorytmom. Konstrukcja urządzenia wykazuje odporność na pył i wilgoć, stopka lampy jest oczywiście wykonana z metalu.

SONY RX10 IV
[ RATY - LEASING ]

Radiowy sterownik błysku, którego rolę może spełniać HVL-F60RM
pozwala na zdalną obsługę do 15 lamp błyskowych, przypisanych do maksymalnie 5 grup i oddalonych o maksymalnie 30 metrów.
Lampa sprzedawana jest w zestawie z dodatkowymi filtrami: bursztynowym
oraz zielonym, które mogą być wykorzystane do zrównoważenia balansu bieli
światła zastanego, jak również jako filtry efektowe.
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Sony RX10 IV to aparat z niewymienną optyką wyposażony w 20,1-megapikselowy sensor „stacked CMOS” Exmor RS o przekątnej 1-cala (13.2 x 8.8
mm) z własnym układem pamięci DRAM, który współpracuje z procesorem
BIONZ X. W tym modelu, po raz pierwszy w serii RX10, zastosowano system
automatyki ostrości Fast Hybrid AF łączący zalety 315 pól AF z detekcją fazy,
pokrywających około 65% matrycy, z systemem AF opartym na detekcji kontrastu. Takie połączenie umożliwia nastawienie ostrości w jedyne 0,03 sekundy.
Jest to też pierwszy aparat Cyber-shot z technologią High-density Tracking AF,
która umożliwia koncentrację pola AF wokół głównego motywu zdjęcia, poprawiając tym samym dokładność śledzenia i ustawiania ostrości. RX10 IV oferuje
prędkość zdjęć seryjnych dochodzącą do 24 kl./s z pełnym śledzeniem AF/AE.
Bufor urządzenia pomieści nawet 249 obrazów JPEG.

|
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Jak w przypadku wszystkich obiektywów z serii G Master liczyć możemy
na wyjątkowo miękką reprodukcję nieostrości, co jest zasługą 9-listkowej przysłony. Minimalna odległość ostrzenia wynosi 98 cm. Konstrukcja została także
w pełni uszczelniona przed kurzem oraz zachlapaniami i będzie współpracować
z telekonwerterami znajdującymi się w ofercie producenta (1,4x i 2x). Obiektyw
posiada również własny system stabilizacji OSS, który współpracuje z układami
wbudowanymi w korpusy Sony.

SONY 24-105 mm f/4 G OSS
[ RATY - LEASING ]
Nowy obiektyw pokrywa popularny zakres ogniskowych 24-105mm.
Jego waga to 663 gramy, co czyni go
najlżejszym tego typu instrumentem
na rynku. W połączeniu z niewielkimi
wymiarami bezlusterkowców Sony
tworzy więc niezbyt ciężki i wygodny
zestaw. Wysoka jakość obrazu produkowanego przez obiektyw to zasługa
zaawansowanej konstrukcji optycznej
z czterema soczewkami asferycznymi,
w tym dwiema niezwykle precyzyjnymi soczewkami AA.

Aparat wyposażony jest w obiektyw Zeiss Vario-Sonnar T* pracujący w zakresie ogniskowych 8,8-220mm (ekwiwalent 24-600mm dla małego obrazka),
ze światłem f/2,4-4,0. Warto wspomnieć, że dla najdłuższej ogniskowej minimalna odległość ustawienia ostrości to tylko 72cm, co skutkuje powiększeniem
0,49x. Wbudowany system redukcji drgań jest, według producenta, skuteczny
w zakresie 4,5 EV.
Nowy RX10 IV, podobnie jak
poprzednik, oferuje możliwość nagrywania filmów 4K (QFHD 3840 x
2160) w klatkażu 24p lub 30p (przy
100 Mb/s), a także Full HD, z szybkością do 120 kl./s. Do dyspozycji
użytkownika są profile obrazu
S-Log3/S-Gamut3, jak również
funkcja nagrywania krótkich (4 lub
7 sekund) klipów z maksymalną
prędkością 1000 kl/s.

System DDSSM zaimplementowany w SONY 24-105 mm f/4 G OSS
odpowiada za bezgłośną pracę autofocusa, co jest nie do przecenienia
w przypadku wykorzystywania obiektywu do filmowania. Znajdziemy tu
również własny system stabilizacji OSS.

SONY FE 100-400
mm f/4.5-5.6 GM
OSS

Poza zwartą konstrukcją i uniwersalnym zakresem ogniskowych atutem
nowego obiektywu jest minimalna odległość ostrzenia: wynosi ona zaledwie
38cm, przez co doskonale sprawdzi się on praktycznie w każdej dziedzinie fotografii. Dużym plusem obiektywu są również takie elementy jak przycisk pamięci
ostrości o definiowanej przez użytkownika funkcji, konstrukcja odporna na pył
i wilgoć, czy zawierająca fluor, oleofobowa powłoka przedniej soczewki.

[ RATY - LEASING ]

Wraz z premierą profesjonalnego modelu A9 Sony zaprezentowało obiektyw FE 100-400 mm
f/4.5-5.6 GM OSS, zaprojektowany
do współpracy z aparatami pełnoklatkowymi. Został on stworzony
przede wszystkim z myślą o fotografii sportowej i przyrodniczej.
Na jego układ optyczny składają
się 22 elementy ułożone w 16
grupach. Za precyzję ostrzenia
odpowiadać będzie połączenie dwóch silników liniowych z ultradźwiękowym
serwomechanizmem Direct Drive SSM oraz usprawniony algorytm AF.
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w 4K oraz posiada funkcję Snap Bridge do bezprzewodowego przesyłania zdjęć
i zdalnego fotografowania.
Nowy Nikon oferuje możliwość fotografowania z natywną czułością w zakresie ISO 100 — 51200 z opcją rozszerzenia do ISO 50 — 1 640 000. Ponadto
zwiększono liczbę pikseli czujnika RGB do 180 tys., co ma wpłynąć na większą
dokładność pomiaru światła. Nowy korpus umożliwia też uzyskanie prędkości
zdjęć seryjnych do 8 kl./s. D7500, dzięki 51-polowemu autofocusowi, bardzo
dobrze radzi sobie z szybkim i celnym ustawianiem ostrości.

NIKON D850
[ RATY - LEASING ]

N O W O ś C I

To chyba najbardziej oczekiwana premiera w segmencie lustrzanek pełnoklatkowych ostatniego czasu. Nikon D850 charakteryzuje się matrycą o największej w historii japońskiego producenta, rozdzielczości 45.7 mln pikseli,
która została wykonana w technologii BSI CMOS. Sensor wspierany jest przez
znany z D5 procesor EXPEED 5, co pozwala na uzyskanie szybkości na poziomie
6 kl/s (9 kl/s z opcjonalnym gripem i akumulatorem EN-EL-18b). Na pokładzie
mamy też najlepszy, w tej klasie aparatów, moduł AF również zaczerpnięty
z flagowego modelu D5, który dysponuje 153 polami. W trybie live view zastosowano natomiast autofocus pracujący w oparciu o detekcję kontrastu.
Nikon D850 pozwala nagrywać filmy w 4K z prędkością 30p korzystając
z pełnej szerokości matrycy. W trybie Full HD możemy natomiast nagrywać
z prędkością 60 kl/s, lub skorzystać z trybu slow motion, rejestrującego maksymalnie 120 kl/s. Warto wspomnieć też o możliwości nagrywania time lapse
w jakości 4K 30p – przy czym matryca pozwala na rejestrowanie zdjęć w rozdzielczości 8K.
W pełni naładowany akumulator EN-EL15 dostarcza energii wystarczającej
na wykonanie 1840 zdjęć lub 70 minut filmowania.

NIKKOR AF-P DX 10-20 mm f/4.5-5.6G VR
[ RATY - LEASING ]
To szerokokątny obiektyw
typu zoom przeznaczony do
współpracy z przetwornikami
formatu DX. Nikkor AF-P DX 1020 mm f/4.5-5.6G VR to lekki,
kompaktowy i poręczny obiektyw ważący tylko 230 gramów.
W środku znajdziemy 14 soczewek ułożonych w 11 grupach,
w tym 3 elementy asferyczne.
Na wyposażeniu obiektywu
znajdziemy krokowy silnik AF
(STM) oraz stabilizację o wydajności 3.5 EV. Pole widzenia dla
czujnika DX mieści się w przedziale 109°-70°, minimalny dystans ostrzenia wynosi 22 cm, a przysłona składa
się z 7 listków.

NIKON D7500
[ RATY - LEASING ]
Nikon D7500 to aparat, który swoimi możliwościami goni profesjonalny
model D500, z którym zresztą dzieli część specyfikacji - matrycę w rozmiarze
APS-C o rozdzielczości 20,9 Mpix oraz procesor Expeed 5. Aparat jest też szybszy od swojego poprzednika (D7200), ma odchylany, dotykowy ekran, filmuje
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NIKKOR AF-S Fisheye 8-15 mm f/3.5-4.5E ED
[ RATY - LEASING ]

AF-S NIKKOR 180-400 mm
f/4E TC 1.4 FL ED VR

Nikon poszerzył swoją ofertę o nowy
zmiennoogniskowy obiektyw „rybie oko”.
Obiektyw Nikkor AF-S Fisheye 8-15 mm
f/3.5-4.5E ED ustawiony na ogniskową 8mm
oferuje 180-stopniowe pole widzenia w pionie i poziomie i tym samym pracuje z odwzorowaniem diagonalnym, “wycinając” na
obszarze czujnika pełny okrąg. Przy użyciu
ogniskowej 15mm otrzymujemy ok.180-stopniowe, kątowe pole widzenia pokrywające
pełny obszar pełnoklatkowej matrycy.
Na budowę optyczną obiektywu Nikkor
AF-S Fisheye 8-15 mm f/3.5-4.5E ED składa
się 15 soczewek ułożonych w 13 grupach (3 elementy ED, 2 asferyczne, powłoki
nanokrystaliczne i fluorowe). Minimalny dystans ostrzenia to 16 cm, a przysłona składa się z 7 listków. Obiektyw waży 485 g.

[ RATY - LEASING ]
Pierwszy zmiennoogniskowy teleobiektyw
Nikona z wbudowanym konwerterem x1,4, obsługiwanym przy pomocy dźwigni,
umiejscowionej w dogodnym miejscu, blisko korpusu podłączonego do
niego aparatu. Jego użycie sprawia,
że maksymalna ogniskowa konstrukcji wydłuża się do 560mm, natomiast
światłosiła spada tylko o jedną działkę,
do poziomu f/5,6. To obiektyw, który
doskonale sprawdzi się w fotografii
sportu, dzikiej przyrody, czy w środowisku “spotterów”.
Wbudowany stabilizator zapewnia redukcję drgań do 4 stopni EV. Ważnym elementem
jest funkcja śledzenia AF, który bez problemu ma
nadążać za szybko poruszającymi się obiektami.
Z przodu układu optycznego zastosowana została
soczewka fluorytowa, odporna na działanie wody,
pyłu i brudu.

Nikon ES-2
Nikon ES-2, zaprezentowany razem z Nikonem D850, to następca adaptera ES-1, który
zaprojektowany był do współpracy z obiektywem Micro NIKKOR 55mm f/2,8 i który chyba
właśnie z powodu wymuszenia współpracy
z konkretnym obiektywem nie zdobył większej uwagi. Wydaje się jednak, że ES-2 pójdzie
inną drogą. Co prawda Nikon znów rekomenduje konkretny obiektyw, z którym ES-2 będzie
współpracował najlepiej i jest to AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED, ale w zestawie do adaptera
załącza również pierścienie pośrednie, które pomogą we
współpracy z inną optyką.
Sam pomysł na działanie adaptera jest bardzo dobry i prosty, ale i wart
wykorzystania, zwłaszcza jeśli dysponujemy pokaźnym archiwum zdjęć na negatywach, bądź slajdach. ES-2 jest po prostu nakładką na obiektyw, w której
umieszczamy odpowiednią ramkę zawierającą pasek kliszy mieszczący 6 klatek,
lub dwie ramki slajdu i podświetlamy mocnym światłem przepuszczonym przez
matową, białą szybkę umieszczoną na samym przodzie adaptera. Rozwiązanie proste, skuteczne i co najważniejsze szybsze, niż skanowanie materiałów
przezroczystych przy pomocy skanerów płaskich. Warto nadmienić, że adapter
zaprojektowany jest do współpracy z Nikonem D850, który w swoim menu posiada funkcję automatycznej digitalizacji materiałów analogowych, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by użyć go z innym aparatem, a odpowiednie przekształcenia wykonać własnoręcznie, w programie do obróbki zdjęć.

NIKKOR AF-S 28 mm f/1.4E ED
[ RATY - LEASING ]
Kolejny obiektyw marki Nikon, zaprojektowany do współpracy z matrycami pełnoklatkowymi, posiadający dwie soczewki ze szkła
niskodyspersyjnego, elementy asferyczne oraz
nanokrystaliczną powłokę antyodbiciową. Na
konstrukcję optyczną obiektywu Nikkor AF-S
28 mm f/1.4E ED składa się 14 soczewek ułożonych w 11 grupach. Pole widzenia wynosi 75
stopni, a minimalny dystans ostrzenia to 28
cm. Przysłonę tworzy 9 listków, zapewniając
tym samym miękkie rozmycia nieostrych planów. Obiektyw waży 645 g.
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i wygodnie, bez użycia kabla, przesyłać zdjęcia. Na wyposażeniu znajduje się
też dotykowy ekran obsługujący system gestów, służących do wywoływania
określonych funkcji.
Aparat X-E3 pozwala na filmowanie wideo w rozdzielczości Full HD oraz
4K, z wykorzystaniem cenionych przez użytkowników trybów symulacji filmu
światłoczułego, z których znana jest seria X.

Fujifilm X-H1
[ RATY - LEASING ]

N O W O ś C I

Fujifilm X-H1 jest pierwszym modelem serii X z 5-osiową, zintegrowaną
w korpusie stabilizacją obrazu IBIS o maksymalnej efektywności 5.5 EV. Aparat
oferuje także 24,3-megapikselową matrycę X-Trans CMOS III. Zdjęcia seryjne
osiągają prędkości 14 kl./s z wykorzystaniem elektronicznej migawki, 8 kl./s
z mechaniczną migawką i 11 kl./s z mechaniczną migawką, gdy dołączony jest
uchwyt zasilający VPB-XH1.
X-H1 jest odporny na pył i zachlapania, posiada też o 25% pogrubione
(w stosunku do modelu X-T2) elementy konstrukcyjne, wykonane ze stopu
magnezu. Producent podaje, że korpus może bez przeszkód pracować na dziesięciostopniowym mrozie, co jest rzadkością w przypadku skomplikowanego
sprzętu elektronicznego.
Aparat wyposażony jest w świetnej jakości elektroniczny wizjer, pracujący
z prędkością 100 kl/s, składający się z 3.69 miliona pikseli, co jest czołową wartością w świecie bezlusterkowców.

Fujinon 80/2.8 XF R LM OIS WR Macro
[ RATY - LEASING ]
Obiektyw przystosowany jest
do współpracy z aparatami, wyposażonymi w bagnet Fujifilm X.
Maksymalny otwór przysłony z jakim może pracować to f/2,8. Jak na
obiektyw macro przystało, oferuje
współczynnik odwzorowania 1:1
- jest to więc pierwszy tego typu
instrument w serii X. Dysponując
olbrzymią rozdzielczością w punkcie ogniskowania oraz pięknym
efekt bokeh, obiektyw ten jest odpowiedni do wykonywania zdjęć
natury.
Fujinon 80/2.8 XF R LM OIS
WR Macro wspomaga wykonywanie zdjęć bez użycia statywu dzięki systemowi optycznej stabilizacji
obrazu. Dzięki wykorzystaniu
silników liniowych autofocus pracuje wyjątkowo szybko i bezgłośnie.

Fujifilm X-E3
[ RATY - LEASING ]
X-E3 wyposażony został w 24.3 megapikselową matrycę APS-C X-Trans
CMOS III oraz szybki procesor przetwarzania obrazu X-Processor Pro. Nowy
model Fujifilm dysponuje dużym obszarem detekcji fazowej, zapewniając najszybsze automatyczne ustawianie ostrości w czasie 0.06sek.
Prezentowany aparat jest pierwszym modelem serii X, który oferuje obsługę Bluetooth. Dzięki niej można sparować aparat ze smartfonem lub tabletem

8

S K L EP - KO M I S

F OTO G R A FI C ZN Y

Konstrukcja zewnętrzna jest okazała i jednocześnie trwała, co skutkuje poczuciem obcowania ze sprzętem klasy premium. Obiektyw jest ponadto odporny
na warunki pogodowe, kurz oraz niskie temperatury do -10°C, dzięki czemu
sprawdzi się w różnorodnych plenerowych i terenowych warunkach.
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27.9°, natomiast waga wynosi 1010 g. Obiektyw jest odporny na niekorzystne
warunki zewnętrzne (pył, kurz) oraz może pracować przy temperaturze do -10
stopni Celsjusza.

Fujinon GF 45/2.8 R WR

[ RATY - LEASING ]

[ RATY - LEASING ]

Obiektyw Fujinon GF 23 mm f/4 to kolejna konstrukcja zaprojektowana
do współpracy ze średnioformatowym bezlusterkowcem GFX50s. Ogniskowa
23 mm odpowiada 18 mm w systemach małoobrazkowych, więc
jest to obiektyw ultraszerokokątny
i świetnie sprawdzi się w fotografii
krajobrazowej oraz zdjęciach architektury.
GF 23 mm f/4 R LM WR oferuje konstrukcję optyczną, na którą
składa się 15 soczewek ułożonych
w 12 grupach przy czym 2 elementy są asferyczne, 3 ze szkła ED,
a 1 Super ED. Do tego dochodzą
powłoki Nano GI. Pole widzenia
obiektywu to 99.9 stopni, a minimalny dystans ostrzenia wynosi 38
cm. Instrument waży 845 g.

Jest to szerokokątny obiektyw
stworzony do średnioformatowego
aparatu Fujifilm GFX50s. Jego
konstrukcja składa się z 11 elementów ułożonych w 8 grup
i zaopatrzona jest w 9-listkową
przysłonę. Wśród soczewek znajduje się jeden element asferyczny i dwa szkła ED. Tradycyjnie
przednia soczewka pokryta jest
powłoką Nano-GL.
Ten jasny instrument
o świetnych właściwościach
optycznych dysponuje ekwiwalentem ogniskowej 36mm
(w przeliczeniu na standard małoobrazkowy), co przekłada się na nieco
ponad 62-stopniowy kąt widzenia. Obiektyw jest uszczelniony, a jego waga to
490g. Średnica gwintu filtrów, mocowanych przed przednią soczewką, tradycyjnie pokrytą powłoką Nano-GL, to 62mm.

Fujifilm GFX
Walizka
[ RATY - LEASING ]

Fujinon GF 110 mm
f/2 R LM WR

Specjalnie zaprojektowana walizka z twardego tworzywa dla Fujifilm GFX 50S i akcesoriów. Walizka jest wykonana z twardego plastiku z wkładkami z gumy piankowej, które
chronią sprzęt.

[ RATY - LEASING ]
Nowy obiektyw zaprojektowany dla średnioformatowego
bezlusterkowca GFX50s.
Fujinon GF 110 mm f/2
(odpowiednik obiektywu 87 mm
dla aparatów pełnoklatkowych) to
konstrukcja, na którą składa się 14
soczewek ułożonych w 9 grupach.
Wśród nich znajdziemy 4 soczewki
ED. Dziewięć zaokrąglonych listków przysłony sprawia, że zarówno
przed, jak i za płaszczyzną ostrości,
obiektyw produkuje piękny i miękki
bokeh. Pole widzenia konstrukcji to

Walizka pomieści:
- Korpus GFX 50S
- 4 obiektywy
- Ładowarkę
- Dodatkowy akumulator i adapter
Dodatkowo mamy dwie uniwersalne przegródki na akcesoria.
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Leica CL oferuje zakres czułości 100-50000 ISO, oraz szybki, 49-punktowy
układ autofocusa pracujący w oparciu o detekcję kontrastu. Do dyspozycji jest
również moduł Wi-Fi, pozwalający na bezprzewodową komunikację z urządzeniami mobilnymi.
Dużym plusem Leica CL jest możliwość skorzystania z szerokiego portfolio
obiektywów TL oraz SL, które na dzień dzisiejszy, pokrywają pełny zakres ogniskowych od 17mm do 280mm (ekw. 35mm).

Leica Noctilux-M 75 mm f / 1.25 ASPH
[ RATY - LEASING ]
Noctilux-M 75 mm f/1.25 ASPH to
w pełni manualny obiektyw stałoogniskowy. Dzięki jasności f/1,25 zapewnia bardzo płytką głębię ostrości, a minimalna
odległość ogniskowania wynosząca 85
cm oraz współczynnik reprodukcji równy
1:8.8 da nam jeszcze dokładniejsze odseparowanie fotografowanych obiektów
od tła. 11-listkowa przysłona dostarcza
również ponadprzeciętnie wyglądający
efekt bokeh.
We wnętrzu obiektywu znajdziemy
układ optyczny składający się z 9 elementów, które rozmieszczono w 6 grupach.
Soczewki wykonano ze szkła o wysoce
anomalnej, częściowej dyspersji i niskiej
dyspersji chromatycznej.
Metalowa konstrukcja ma wymiary 74 x 91 mm, ważąc przy tym 1055 g.
Najnowsza stałka Leiki jest kompatybilna z systemem M, ale dzięki specjalnemu adapterowi przymocujemy ją także do aparatu Leica SL.

LEICA 35/2.0 SUMMICRON-M ASPH. Mk II
[ RATY - LEASING ]
W pełni manualny, poręczny
i niewielki szerokokątny obiektyw
z mocowaniem Leica M, który zachwyca jakością i ostrością obrazu
już od pełnego otworu przesłony.
Konstrukcję obiektywu tworzy 7
soczewek (1 asferyczna), z których
zarówno przednia, jak i tylna są
wklęsłe. Obiektyw może się pochwalić świetnie skorygowanymi
aberracjami, jest również zupełnie
pozbawiony dystorsji.
Jakość wykonania nie pozostawia absolutnie nic do życzenia, a sam obiektyw jest tak niewielki, że przy wadze 255 gramów można go spokojnie transportować w kieszeni, nie odczuwając z tego tytułu żadnych niedogodności.
Sprzedawany jest w komplecie z charakterystyczną dla obiektywów Leica, prostokątną osłoną przeciwsłoneczną.

Leica CL
[ RATY - LEASING ]

LEICA 28 mm f/1.4 SUMMILUX-M ASPH.
[ RATY - LEASING ]
Ten obiektyw to połączenie cenionej przez reporterów, szerokokątnej
ogniskowej ze znakomitą jasnością.
Dzięki minimalnej wartości przysłony
f/1,4 pozwala na kreatywne wykorzystanie głębi ostrości, z jednoczesnym
zachowaniem wysokiej jakości efektu
wizualnego i plastyki, charakterystycznych dla obiektywów systemu M.
Leica CL to bezlusterkowiec wyposażony w 24-megapikselową matrycę
formatu APS-C i elektroniczny wizjer, obsługujący obiektywy z mocowaniem L.
Aparat może rejestrować zdjęcia z maksymalną prędkością 10 kl/s, umożliwia
również zapisywanie materiału filmowego w 4K przy 30 kl/s.

Konstrukcja optyczna obiektywu mieści 10 soczewek w 7 grupach,
a dzięki zastosowaniu soczewki asferycznej cały instrument, pomimo dużej jasności, jest lekki i kompaktowy.
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|

W W W. E - O KO. P L

Sigma 105 mm f/1.4 DG HSM ART to duży i solidny instrument, przy
wymiarach 115,9 x 131,5 mm waży bowiem 1645 g. Cały korpus obiektywu
jest uszczelniony przed kurzem i zachlapaniem, a w komplecie otrzymujemy
wzmocnioną włóknem węglowym osłonę przeciwsłoneczną oraz mocowanie
statywowe wyposażone w uchwyt Arca-Swiss.

[ RATY - LEASING ]
Nowy, szerokokątny obiektyw zmiennogniskowy z ciepło przyjętej przez fotografów serii ART. Jego konstrukcja złożona
z aż 17 soczewek ułożonych w 11 grupach
pozwoliła niemal zupełnie wyeliminować
zjawisko dystorsji i zapewnić jakość obrazu, dostosowaną do wymogów nowoczesnych, 50+ megapikselowych matryc.

SIGMA 135/1.8 DG HSM ART
[ RATY - LEASING ]
To świetny, jasny i bardzo ostry teleobiektyw, który doskonale sprawdzi się
jako podstawowe narzędzie do fotografii
portretowej. Jego konstrukcję tworzy 13
soczewek zebranych w 10 grup, w tym dwie
soczewki ze szkła o niskiej dyspersji, dwie
soczewki z materiału o właściwościach fluorytu, oraz elementy asferyczne. Generowany przez ten układ obraz jest bardzo ostry,
oraz cechuje się świetnie skorygowanymi
aberracjami.

Ten solidny, bo ważący 1150g instrument optyczny, wyposażony jest w 3 soczewki ze szkła fluorytowego, 3 elementy
ze szkła SLD i 3 elementy asferyczne, a jego
przesłona składa się z 9 listków, które zapewniają przyjemną i miękką pracę poza zakresem
ostrości. Pole widzenia Sigmy A 14-24 mm f/2,8
DG HSM to, we współpracy z sensorami pełnoklatkowymi, zakres od 114,2 do 84,1°. Obiektyw jest dostępny z mocowaniami Canon
EF, Nikon F i Sigma.

Autofocus obiektywu SIGMA 135/1.8 DG
HSM ART kontrolowany jest przez ultradźwiękowy silnik HSM. Ciekawym dodatkiem jest również
przełącznik znajdujący się na korpusie obiektywu, który odpowiada za kontrolę
zakresu pracy automatyki ostrości, mamy tutaj 3 możliwości: FULL, od 1,5 metra do nieskończoności oraz od 0,8 do 1,5 metra. Uszczelniony bagnet zapewnia
zwiększoną odporność na zabrudzenia, czy zachlapanie powstałe w wyniku
pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Sigma 105 mm f/1.4 DG HSM ART
[ RATY - LEASING ]
To obecnie obiektyw
z najdłuższą ogniskową,
wśród obiektywów ze światłem f/1,4, jakie w swojej
ofercie proponuje Sigma.
Układ 17 elementów rozlokowanych w 12 grupach,
w tym 5 soczewek o obniżonej dyspersji i jedna soczewka asferyczna, zapewniają maksymalne zminimalizowania efektu aberracji
chromatycznej i bardzo dobrą
ostrość na całej powierzchni kadru.

Sigma seri ART - bagnet Sony E.

Użytkownicy bezlusterkowców marki Sony, wyposażonych w bagnet E-Mount doczekali się zapowiedzi rozpoczęcia produkcji obiektywów marki Sigma,
z bardzo dobrze przyjmowanej przez fotografów serii ART, skonstruowanych
z myślą o swoich aparatach. Do tej pory dużą bolączką systemu Sony była
wysoka cena systemowej optyki, dzięki Sigmie portfolio obsługiwanych, bez
pomocy przejściówek bagnetowych, obiektywów powiększy się o kilka bardzo
dobrych, stałoogniskowych konstrukcji, a są to:
• Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art
• Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art
• Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art
• Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art
• Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art
• Sigma 70mm f/2.8 DG MACRO Art
• Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art
• Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art
• Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art

Dzięki zastosowaniu bardzo dużej
(105mm)
przedniej soczewki, która dodatkowo została pokryta powłoką hydrofobową,
zachowane zostały bardzo dobre wyniki pod względem winietowania obiektywu, nawet przy pełnym otwarciu przysłony. Wyjątkowo plastyczny charakter
rozmycia obrazu produkowanego przez optykę, jest skutkiem zastosowania
9-listkowej, kołowej przysłony. Układ autofocusa napędzany jest cichym, ultradźwiękowym silnikiem HSM.

Użytkownicy aparatów Sony obsługujących bagnet E czekają
z niecierpliwością.
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Olympus
seria PRO
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1 soczewki EDA, 1 soczewki Super HR i 1 elementu asferycznego. Dzięki takiemu skomplikowanemu zestawowi rożnych rodzajów szkła, mamy do czynienia z maksymalnym możliwym zminimalizowaniem wad optycznych, które
zazwyczaj charakteryzują obiektywy szerokokątne, zwłaszcza dysponujące tak
dużym otworem względnym – mowa między innymi o aberracji chromatycznej,
dystorsjach geometrycznych, czy winietowaniu. Dodatkowo poszczególne elementy pokryte są powłokami Z Coating Nano, które odpowiadają za redukcję
niekorzystnych odblasków, a także za zachowanie kontrastowości i ostrości
obrazu niezależnie od warunków fotografowania. Układ optyczny dopełnia
9-listkowa przysłona o maksymalnym otworze f/1.2, którą możemy domknąć
do wartości f/16.

25 października 2017 roku – tego dnia Olympus oficjalnie zaprezentował
dwa nowe, stałoogniskowe obiektywy: M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO.
oraz M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO. W połączeniu z dostępnym już od
pewnego czasu M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 PRO tworzą komplet jasnych,
kompaktowych obiektywów, pokrywających pola widzenia obiektywów 34,
50 i 90 mm w ekwiwalencie formatu 35 mm. Tym samym Olympus posiada
w kategorii PRO już 9 obiektywów obejmujących cały podstawowy i przydatny
w codziennej pracy zakres ogniskowych.

M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO ma 87 mm długości i 68,2 mm średnicy.
Waży 390 gramów. Został skonstruowany z metalu, do tego dzięki uszczelnieniom jest w pełni zabezpieczony przed kurzem, czy zachlapaniem - sprawdzi się
więc w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w dziesięciostopniowym
mrozie. Minimalna odległość z jakiej obiektyw jest w stanie ustawić ostrość to
20 cm. Dzięki systemowi MSC (Movie and Still Compatible), autofocus obiektywu działa szybko, sprawnie i praktycznie bezgłośnie zarówno podczas wykonywania zdjęć, jak i podczas kręcenia materiału filmowego. Przełącznik AF/
MF wbudowany jest w pierścień ostrości – wystarczy pociągnąć go w kierunku
korpusu, by w ułamku sekundy przejść z automatyki ustawienia ostrości do
ustawień manualnych. Na obudowie obiektywu znajdziemy przycisk L-Fn, którego funkcję można zdefiniować z poziomu aparatu.

Wszystkie wymienione obiektywy mają kilka cech wspólnych. Pomimo
różnych długości ogniskowych, wymiary zewnętrzne i waga wszystkich trzech
konstrukcji mieszczą się w bardzo zbliżonym przedziale wartości – to niewielkie
i poręczne instrumenty optyczne, ich używanie i przenoszenie nie nadwyręży
specjalnie kręgosłupa osoby, która się nimi posługuje.
Kolejny punkt styczny, wspólny dla trzech nowych szkieł M.Zuiko to sposób,
w jaki ich układy optyczne reprodukują nieostrości. Olympus, w swoich oficjalnych materiałach prasowych, dla określenia wyglądu nieostrości, jakie rysują
te obiektywy używa słów „feathered bokeh” i choć nasze rodzime tłumaczenie tego określenia – „pierzasty bokeh” – nie jest może szczególnie szczęśliwe
z punktu widzenia poprawności językowej, to całkiem nieźle oddaje obraz sytuacji. Bokeh produkowany przez klasyczne konstrukcje optyczne innych producentów, charakteryzuje się zazwyczaj dobrze widocznymi, jednolitymi krążkami
o ostrych krawędziach, powstałymi w punktach świetlnych umieszczonych poza
płaszczyzną ostrości. W przypadku omawianych obiektywów Olympusa mamy
do czynienia z wyglądem nieostrości, który faktycznie może przywodzić na
myśl wspomnianą „pierzastość” – brak tutaj ostrych linii kreślących krawędzie
nieostrych szczegółów obrazu. Bokeh jest bardziej miękki, krążki rozproszenia
nieostrych punktów świetlnych raczej wtapiają się w tło, niż odcinają od niego.
Jest w tym obrazie coś, ze sposobu, w jaki nieostrości rysowały stare, nie zawsze przewidywalne, obiektywy z mocowaniem na gwint. W systemie mikro
4/3 z jego technicznego założenia wynika fakt, że użytkownik posiada mniejszy
wpływ na kształtowanie i kontrolowanie głębi ostrości, niż w systemach z większymi czujnikami. Użycie takiego, a nie innego sposobu reprodukcji nieostrości
w obiektywach Olympusa, rekompensuje tę niedogodność.

M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO
[ RATY - LEASING ]
Pierwszy z omawianych obiektywów dysponuje klasycznym kątem widzenia,
odpowiadającym obiektywowi o ogniskowej 34 mm w formacie małoobrazkowym. Jego konstrukcja optyczna składa się z 15 soczewek, ułożonych w 11
grupach, w tym z 1 soczewki Super ED, 3 soczewek ED, 1 soczewki ED-DSA,
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M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 PRO
[ RATY - LEASING ]
Obiektyw ten jest odpowiednikiem standardowej pięćdziesiątki dla formatu małoobrazkowego.
Skonstruowany jest z aż
19 soczewek, ułożonych w 14
grupach (1 soczewka Super ED,
2 ED, 1 E-HR, 3 HR i 1 asferyczna). To jeden z najbardziej
skomplikowanych układów
optycznych, wśród obiektywów przeznaczonych do systemu mikro 4/3. Dzięki niemu
M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2
PRO charakteryzuje się praktycznie w pełni skorygowaną
aberracją chromatyczną. Jak na
obiektyw z tak dużym otworem
względnym mamy tu też zadziwiająco małe winietowanie już od
pełnego otworu przysłony, które
dodatkowo spada praktycznie do zera
po przymknięciu obiektywu do f/2.8. Obiektyw jest konstrukcją szerokokątną
(mimo przypięcia do aparatu z matrycą 4/3” staje się standardem, dysponującym polem widzenia 47°), więc mniemać by można, że nieobca mu będzie dystorsja, z którą boryka się wiele krótkich szkieł. Nic bardziej mylnego! Dystorsja
to kolejny problem, którego nie doświadczymy w tej konstrukcji. Obiektyw jest
również wyposażony w 9-listkową przysłonę pracującą w zakresie od f/1.2 do
f/16.

Zdjęcie Marcin Dobas.
asferycznego. Tak jak pozostałe dwa obiektywy z serii F1.2 PRO bardzo dobrze
koryguje wszelkie wady optyczne, m.in. aberrację chromatyczną, winietowanie
czy dystorsje. Wyposażony jest w 9-listkową przysłonę o maksymalnym otworze f/1.2 i minimalnym – f/16.
Gabaryty obiektywu zbliżone są
do modeli 17 mm i 25 mm f/1.2 –
ED. 45 mm waży 410 gramów, ma
84,9 mm długości i 70 mm średnicy. Estetyczna, metalowa obudowa
dzięki uszczelnieniom odporna jest
na warunki atmosferyczne, posiada również przesuwany pierścień
ostrości i przycisk L-Fn. M.Zuiko
Digital ED 45 mm F1.2 PRO pozwoli
nam wyostrzyć obraz z minimalnej odległości 50 cm. Filtry, które
możemy nakręcić na jego przednią
soczewkę powinny posiadać gwint
o średnicy 62 mm.

M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 PRO ma 87 mm długości i 70 mm średnicy.
Waży 410 gramów. Obiektyw posiada metalową obudowę, a całość optyki chroniona jest przez zestaw uszczelek. Fotografując tym obiektywem, możemy użyć
filtru o średnicy 62 mm, ostrość ustawimy już z odległości 30 cm.
ED 25 mm F1.2 PRO wyposażony jest w system MSC odpowiadający za
wysoką kulturę pracy autofocusa. Po pociągnięciu pierścienia ostrości w kierunku korpusu następuje przełączenie na ręczne ustawianie ostrości, odsłonięta
zostaje także podziałka ostrości. Na obudowie obiektywu znajdziemy przycisk
L-Fn.

M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO
[ RATY - LEASING ]

Adam Niedbała

To najdłuższy obiektyw, spośród omawianej serii, dysponujący otworem
względnym f/1.2 i charakteryzujący się polem widzenia odpowiadającym
obiektywowi 90 mm w formacie małoobrazkowym. Składa się z 14 soczewek,
rozlokowanych w 10 grupach, w tym z 1 szkła ED, 4 szkieł HR i 1 elementu
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I miejsce - Agnieszka Maruszczyk „Coney Island”

Galeria
konkursu

go przez E-oko, wbrew pozorom, ogromnie uniwersalny, okazał się dla fotografujących trudnym zadaniem.
Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich nadesłanych fotografii, jury postanowiło przyznać następujące nagrody: I nagroda dla Agnieszki Maruszczyk, II dla
Damiana Kwaska, III nagroda dla Wiesława Karbowy. Trzy odmienne stylistycznie obrazy, przy których zatrzymaliśmy się najdłużej przepełnia wrażliwość,
widać w nich pasję, opanowany warsztat, czuć pracowitość i zaangażowanie.
Serdecznie Gratulujemy.
Poza tym, jury przyznało 7 wyróżnień, chcąc zachęcić autorów do dalszej
pracy, równocześnie zwracając uwagę na nietuzinkowe walory estetyczne, kreatywność oraz poczucie humoru którymi obdarowali nas autorzy nadesłanych
prac.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i jeszcze raz gratulujemy nagrodzonym.

,
Wyniki konkursu ”Oko - jak widzisz Swiat”

W dniach 15.10-15.11 2017 na naszym profilu facebook został zorganizowany konkurs fotograficzny z okazji 15 lecia istnienia e-oko.pl.
Podsumowanie konkursu:
Mimo, że spoglądamy na to samo, każdy z nas widzi inaczej.
Pełni różnych doświadczeń, na które zebrały się przeczytane książki, dalekie
i bliskie podróże, obejrzane filmy, wiek, płeć, postrzegamy świat poprzez wewnętrzny filtr. Z każdym nowym doświadczeniem, z każdym dniem, nasze widzenie świata ulega przemianom.
„Oko - jak widzisz świat” - temat konkursu fotograficznego zorganizowane-
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W konkursie wzięły udział 372 osoby.
Komisja:
Przewodniczący - Paweł Kosicki- fotograf, ambasador marki
Fujifilm
Członkowie - Karolina Wiśniewska - Sony Polska
Cezary Janicki - Internetowy Sklep-Komis „OKO”
Nagrody:
I miejsce: Aparat Sony A6000 wraz z obiektywami 16-50/3.55.6 E PZ OSS i 55-210/4.5-6.3 E OSS - o wartości 4000 zł
II miejsce: Aparat Sony RX100 - o wartości 1800zł
III miejsce: Aparat Fujifilm SQUARE SQ10 + 3 paczki wkładów
- o wartości 1500 zł
Wyróżnienia:
Dla 2 osób:
Aparat Fujifilm Instax NEO Classic 90 + 2 paczki wkładów
Dla 5 kolejnych osób:
Album Tomasza Tomaszewskiego „Wszystko może być wszystkim” z podpisem Autora
Nagrodzeni:
I miejsce: Agnieszka Maruszczyk „Coney Island”
II miejsce: Damian Kwasek „Atak”
III miejsce: Wiesław Karbowy „Z rodzinką nawet na księżycu”

II miejsce - Damian Kwasek „Atak”

Wyróżnienia:
I wyróżnienie: Kinga Drążek „ Malowanie paznokci”
II wyróżnienie: Lech Kowalewski „Ulotne”
III wyróżnienie: Grzegorz Kobiela „Akrobaci”
III wyróżnienie – Joanna Mrówka- „Bez tytułu”
III wyróżnienie – Dariusz Maksimik „ Na ławeczce”
III wyróżnienie –Julia Koleśnik „Ephelides”
III wyróżnienie – Piotr Lisowski „ Świat zamknięty w szklanej
kuli. Tak ciepło jest tylko podczas śnieżycy w Bieszczadach”
Sponsorzy konkursu:
Sponsor Główny – Sony Polska – nagrody za miejsca I – II oraz
5x Album Tomasza Tomaszewskiego dla osób wyróżnionych;
Sponsor - Fujifilm Polska – nagroda za miejsce III oraz 2x
aparat Fujifilm Instax NEO Classic 90 z akcesoriami dla osób
wyróżnionych.
Zapraszamy do udziału w nowej edycji konkursu 2018
Szczegóły na stronie 21
Tekst Paweł Kosicki

III miejsce - Wiesław Karbowy „Z rodzinką nawet na księżycu”
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Leica CL – mała a cieszy
Tekst i zdjęcia Michał Warda/WhiteSmoke Studio
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Aparat idealny na ulicę to ten, który mamy zawsze przy sobie. A może
inaczej - ten z którym ciężko nam się rozstać, który po prostu lubimy i zawsze
znajdzie się na niego miejsce w kieszeni. Taki, którym można operować jedną
ręką i do każdego guzika sięgnąć bez wyłamywania sobie palców. Do tej pory
te założenia spełniały jedynie aparaty kompaktowe pełne kompromisów i nie
dające TEJ jakości. Do tej pory.
Leica CL nie dość, że spełnia wszystkie te założenia to oferuje szybki
i niezawodny AF, znakomity obraz, także na wysokich czułościach i dostęp do
całkiem sensownej gamy prawdziwie leikowskich szkieł, a jakość zdjęć jest porównywalna z pełnoklatkową Leiką Q! Nic nie rozprasza, prosto się nią steruje,
a wizjer ma odpowiednią jakość i prędkość pracy. A do tego Leica CL jest po
prostu ładnym i dobrze zaprojektowanym aparatem.
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Fujifilm X-H1
pustynna przygoda

Nowością w rodzinie aparatów X jest stabilizowana matryca w zakresie do
5,5 Ev. Działa bardzo skutecznie, znacznie ułatwiając filmowanie. Zresztą możliwości filmowe w nowym aparacie zostały mocno rozbudowane. Zapis 4K jest
zgodny ze standardem kinowym DCI-4. Nowość to symulacja filmu znanej i cenionej w świecie kina taśmy Etherna. Materiałowi nadaje niezwykły charakter
i przenosi nas w filmowane miejsca.

Fujifilm X-H1 ze względu na możliwości, śmiało można nazwać aparatem
uniwersalnym w stopniu jeszcze większym niż jego starszy brat X-T2. Jest nieznacznie większy i ma wygodny ergonomiczny uchwyt. Użycie lepszych stopów
magnezowych powoduje, że odporność korpusu aparatu jest dwa razy mocniejsza. W połączeniu ze skutecznym uszczelnieniem jest to aparat dedykowany
do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach, właśnie takich, jakie panowały
podczas rajdu Monako-Dakar.
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Stabilizowana matryca bardzo ułatwia fotografowanie nocą z użyciem stałoogniskowych, pozbawionych stabilizacji obiektywów, ale również świetnie
działa z ultradługimi, stabilizowanymi zoomami. W takiej sytuacji obie stabilizacje ze sobą współpracują.

W ogóle systemowi autofokusa trzeba wystawić bardzo dobrą ocenę. Z łapaniem ostrości nie odnotowałem żadnych problemów, a podczas rajdu fotografowałem naprawdę szybkie pojazdy. Kurz, gorące powietrze, fotografowanie
pod światło nie są w stanie zakłócić pracy śledzącego autofokusa.

Podczas pracy na rajdzie nagminnie stosowałem obiektyw Fujinon XF100400 w zestawie z konwerterem 1,4x i z efektów jestem bardzo zadowolony.
Tym bardziej, że autofokus w nowym aparacie został również usprawniony. Jest czulszy i potrafi pracować skutecznie również przy przesłonie 11.

O jakości zdjęć z zastosowanej matrycy X-Trans III napisano już wiele dobrego. W nowym modelu zwraca uwagę jeszcze lepsza rozpiętość tonalna obrazu, co szczególnie można docenić podczas fotografowania pod światło.
Zdjęcia i tekst Jacek Bonecki
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Nagrody o wartości
10000 pln

WYGRAJ APARAT
i Przetestuj
Fujifilm GFX 50S
z kompletem
obiektywów!

Czas trwania konkursu:
12.04.2018- 31.05.2018
Temat konkursu: „Kątem oka”
Nagrody:
1 miejsce – Fujifilm X-E3+18-55/2.8-4 + wypożyczenie walizki z aparatem Fujifilm GFX 50S i optyką na 2 tygodnie
2 miejsce – Fujifilm SQUARE SQ10 + 2 wkłady + wypożyczenie walizki z aparatem Fujifilm GFX 50S i optyką na 1 tydzień
3 miejsce – Fujifilm drukarka SP-3 + 2 wkłady
Wyróżnienia:
1 wyróżnienie - Fujifilm INSTAX MINI 90 BLACK
2 wyróżnienie - Fujifilm INSTAX MINI 90 BLACK
3 wyróżnienie – Fujifilm INSTAX MINI 9
Regulamin konkursu na blogu e-oko.pl

Sponsor:
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w segment bezlusterkowców. W efekcie mamy już na
rynku trzecią generację pełnoklatkowych aparatów Sony którą tworzy debiutujący właśnie model
a7III oraz bohaterowie mojego porównania a9 i a7RIII.

W internecie znaleźć
można wiele testów obu tych
aparatów, ja chciałbym się
skupić na porównaniu ich ze
sobą i omówieniu cech wspólnych oraz różnic. Jeśli spojrzeć
na te aparaty tylko przez pryzmat ceny sprawa wydaje się
prosta, wygrywa a9 ponieważ
jest sporo droższy od młodszego modelu (również nie taniego)
Dodatkowo za a9 przemawia cały
szereg rozwiązań technicznych zaprojektowanych specjalnie dla tego modelu. Po
pierwsze jest to nowa matryca o rozdzielczości 24
megapikseli BSI CMOS “stacked”. Jej konstrukcja jest nastawiona przede
wszystkim na maksymalną szybkość sczytywania danych, dzięki niej stało się
możliwe fotografowanie w tempie 20kl./s i to bez t.zw. blackoutu czyli obraz
w wizjerze nie znika nawet na chwilę. Po drugie obszar pracy systemu AF pokrywa rekordowe 93% kadru i składają się na niego aż 693 czujniki fazowe oraz 25
kontrastowych. Migawka elektroniczna zaprojektowana pod kątem rejestracji
szybkiej akcji osiąga minimalny czas otwarcia 1/32000s i jest niemal całkowicie
pozbawiona efektu t.zw. “rolling shutter”. Bufor mieści do 362 JPEGów lub 241
RAWów. Aparat wyposażony jest też w dodatkowe dwufunkcyjne pokrętło na
którym można ustawić tryby pracy AF oraz rodzaj zdjęć seryjnych lub pojedynczych. Ostatnim wyróżnikiem jest złącze LAN pozwalające na szybkie wysyłanie
zdjęć.

Pojedynek
TYTANÓW !
Dzięki uprzejmości sklepu fotograficznego e-oko.pl miałem okazję poobcować przez kilka dni z dwoma najbardziej zaawansowanymi modelami pełnoklatkowych bezlusterkowców tego producenta mianowicie a9 oraz a7RIII.

A czym w takim razie może pochwalić się A7RIII? Wyposażony jest w lekko zmodyfikowaną matrycę z poprzednika A7RII o jednej z największych rozdzielczości na rynku, ponad 42 megapikseli. Dodatkowo zrezygnowano z filtru
dolnoprzepustowego co zwiększa ostrość zdjęć. 425 czujników kontrastowych
i 399 fazowych układu AF kryje 68% powierzchni kadru. Żeby dodatkowo zwiększyć osiągi matrycy zaimplementowano technologię Pixel Shift Multi Shooting,
która polega na tym że aparat wykonuje 4 zdjęcia przesunięte o 1 piksel co
pozwala pominąć interpolację z tzw. siatki Bayera w którą wyposażone są praktycznie wszystkie matryce. W dedykowanym oprogramowaniu ujęcia te można
złożyć w jeden plik, wprawdzie jego rozdzielczość jest taka sama jak w zwykłym
trybie ale na powiększeniu widać większą ostrość i szczegółowość. Technologia
ta ma tylko zastosowanie przy fotografii produktowej lub np. architekturze
kiedy aparat możemy unieruchomić na statywie. Zdjęcia seryjne z szybkością
do 10 kl/s to bardzo dobry wynik, choć oczywiście nie dorównuje on a9. Bufor
mieści zauważalnie mniej zdjęć 28 RAWów lub 76 JPEGów, przy czym trzeba
zaznaczyć że dużo większa rozdzielczość przetwornika A7RIII na pewno ma
na to wpływ.

Upłynęło niecałe 10 lat od momentu zaprezentowania przez Sony pierwszej
lustrzanki z matrycą “pełnoklatkową” czyli formatu 24x36mm. Wówczas bezdyskusyjnymi hegemonami rynku profesjonalnego byli Canon i Nikon. Model
a900 mimo kilku innowacji nie zdołał podbić rynku zawodowców, choć zyskał
sympatię u części użytkowników. Powodów było kilka, marka Sony była wtedy stosunkowo krótko w segmencie lustrzanek, a mimo tego że korzystała ze
spuścizny Minolty nie mogła zapewnić tak szerokiej oferty obiektywów jak jej
najwięksi konkurenci. Dodatkowo część użytkowników lustrzanek uśmiechała
się tylko na wieść że “ten producent telewizorów” porwał się na tak ambitne
przedsięwzięcie. Tym niemniej ziarno zostało zasiane, a Sony skupiło się niedługo później na rozwijaniu dwóch linii produktowych: bezlusterkowców (wówczas jeszcze z matrycą formatu APS-C) oraz zmodyfikowanych lustrzanek SLT
z nieruchomym półprzepuszczalnym lustrem i pozbawionych wizjera optycznego który został zastąpiony przez wizjer elektroniczny (EVF) Zebrawszy nowe
doświadczenia producent doszedł do wniosku, że na obecnym etapie rozwoju
aparat lustrzany ma więcej wad niż zalet i zaangażował się niemal całkowicie

22

S K L EP - KO M I S

F OTO G R A FI C ZN Y

|

W W W. E - O KO. P L

Jako przykład rzetelnego podejścia do swoich produktów może posłużyć
fakt, że Sony wydało osobną broszurkę “a9 ustawianie systemu AF” gdzie
prezentuje gotowe rozwiązania nastaw systemu AF w zależności od rodzaju
fotografowanych scen które zostały uprzednio przetestowane przez producenta. Wskazówki tam ujęte mogą oczywiście posłużyć również i przy
a7RIII
Oba aparaty zrobiły na mnie pozytywne wrażenie. Wydają się być
one dobrze dopracowane a mankamenty jakie w nich dostrzegłem tylko
w niewielkim stopniu wpływają na moją ocenę. Właściwie warto wspomnieć
tylko trzy rzeczy które moim zdaniem mogłyby być rozwiązane lepiej. Pierwsza
z nich to znajdujące się blisko prawej górnej krawędzi tarczka korekcji ekspozycji. Nie jest ona blokowana i można ją przypadkiem przestawić; wprawdzie
informacja o wprowadzonej korekcji pojawia się w wizjerze ale w ferworze fotografowania można tego nie zauważyć co przyznam, przytrafiło mi się. Drugą sprawą jest menu które za sprawą ogromnej ilości funkcji ma olbrzymią
ilość zakładek i stron. Czasem trudno przez nie przebrnąć i przydałoby się
lepsze zorganizowanie. Ostatnia kwestia jest już bardziej subiektywna: mimo
iż lubię niewielkie korpusy jednak przydałby się wyższy uchwyt pozwalający
na komfortowe oparcie całej dłoni, coś na wzór starej Minolty Dynax 7000i. Po
prawdzie jednak fotografowie na co dzień posługujący się dużymi i ciężkimi
obiektywami od razu wyposażą korpus w grip co poprawi uchwyt i wyważenie
zestawu za jednym zamachem.

Cechy wspólne to uszczelnienia korpusu, podwójny slot na karty SD z których jeden obsługuje standard UHS II, wychylany ekran o rozdzielczości 1,44
megapiksela z dotykową obsługą AF i fantastycznej rozdzielczości wizjer 3,7
megapiksela, który standardowo pracuje z odświeżaniem 60kl/s (można je
zwiększyć do 120 kl/s) Zdecydowana poprawa wobec poprzedników zaszła
w zasilaniu, nowy akumulator ma 2,2 razy większą pojemność i pozwala na
wykonanie nominalnie około 700 zdjęć, a w zależności od użytkowania może
to być nawet grubo ponad tysiąc. Jako przykład podam, że zabrałem oba te
aparaty z w pełni naładowanymi akumulatorami na zimowy spacer (kilka stopni poniżej zera) który trwał około dwóch godzin, wykonałem nimi parę setek
zdjęć, często grzebałem po menu i przeglądałem wykonane ujęcia. Po spacerze
jeden z aparatów pokazywał 88 a drugi 91% stanu naładowania baterii. Korpusy są niewielkie, nie zapewniają solidnego podparcia dla małego palca,
dlatego pracując z ciężkimi profesjonalnymi obiektywami warto zaopatrzyć
się w opcjonalny grip.
Fotografowanie a9 jak i a7RIII jest na podstawowym poziomie bardzo
przyjemne, elementy obsługi są rozmieszczone logicznie a możliwości
personalizacji wydają się być nieskończone. Obraz w wizjerze jest duży,
szczegółowy i nie smuży. Poprawiona czułość modułu AF sprawia że nawet
w ciemnych pomieszczeniach i przy mało kontrastowych motywach z reguły trafia w punkt nawet z wyłączonym wspomaganiem a obraz w wizjerze
nie traci dużo na jakości. Włączenie funkcji EYE AF niemal gwarantuje że
automatyka poradzi sobie z ustawieniem ostrości na oko modela. W obu
aparatach śledzenie ostrości działa bardzo dobrze nawet przy szybkim ruchu.
W a9 błyskawiczna dobiegaczka w połączeniu z ogromnym obszarem działania
AF, niesamowicie szybką serią, pojemnym buforem oraz zauważalnie krótszym
czasem uruchamiania niż a7RIII wszystko to sprawia że fotograf zaczyna mieć
wrażenie iż nie da się dotrzeć do granic technicznych możliwości aparatu. To
nie oznacza że a7RIII się ślimaczy, gdybym nie dostał go jednocześnie z a9
pewnie rozwodziłbym się nad jego responsywnością i szybkością. Ale to wartość dodana, a7RIII został zaprojektowany pod kątem maksymalnych osiągów
w rozdzielczości i szczegółowości obrazu i tu spisuje się znakomicie.

Postęp jakiego dokonało Sony przez dziesięć lat od prezentacji a900 jest
ogromny. Udało się zbudować od zera niemal kompletny system obiektywów
przeznaczonych do matryc pełnoklatkowych o ogniskowych od 12 do 400mm
który aktualnie liczy 24 szkła i dwa telekonwertery a na horyzoncie są kolejne.
Wyliczam tylko konstrukcje firmowane logiem Sony lub Zeiss, ale również producenci niezależni jak choćby Sigma i wielu innych już oferują swoje rozwiązania bądź przygotowują się do ugryzienia tego coraz bardziej atrakcyjnego
kawałka tortu. Fotografowie zawodowi z coraz większą ciekawością i mniejszą nieufnością przyglądają się temu co się dzieje na rynku. Sony dostarczyło
znakomite narzędzie dla fotografujących sport i szybką akcję czyli a9 oraz do
zastosowań studyjnych, architektury czy pejzażu a7RIII. Drżyjcie Canonie i Nikonie, walec “tej firmy od telewizorów” nabiera rozpędu!

Dynamika tonalna zdjęć w obu aparatach stoi na najwyższym poziomie,
zakres wysokich czułości został wywindowany do niebotycznych wartości
(zwłaszcza w a9) a przy tym w zastosowaniach reporterskich nawet ISO 6400
i 12800 dają akceptowalne zdjęcia (znowu ze wskazaniem na a9)

Miłosz Gawroński
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Pentax k-1 II
jeszcze
lepszy

Flagowy model lustrzanki cyfrowej marki Pentax - K-1 - swoją premierę miał 18 lutego 2016 roku. Wielu fotografów wiernych systemowi Pentaxa
naprawdę długo czekało na ten, pierwszy w ofercie japońskiego producenta,
aparat z pełnoklatkową matrycą. Dokładnie dwa lata później Ricoh pokazał
następcę tego modelu - Pentaxa K-1 Mark II.

ny aparatu, układ przycisków oraz rzadko spotykany, ale bardzo ceniony przez
użytkowników ruchomy, 3,2-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1.037mln punktów. Sam korpus jest w całości wykonany ze stopu magnezu i bardzo dobrze
zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Body chroni aż
87 uszczelek. Producent podaje, że aparat będzie bez problemu działał w temperaturze -10 stopni Celsjusza. Obecność procesora obrazowego PRIME IV
również nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego modelu. Za autofocus
w nowym aparacie odpowiada znany już układ SAFOX 12 wyposażony w 33
punkty, który teraz ma działać sprawniej, a maksymalne prędkości trybu zdjęć
seryjnych to 4,4 kl/s w trybie pełnoklatkowym i 6,4 kl/s w trybie APS-C.

Sercem Pentaxa K-1 II jest dobrze znany z poprzedniego modelu, pozbawiony filtra AA przetwornik CMOS o rozdzielczości 36,4 Mpix. Matryca jest
stabilizowana w pięciu osiach podobnie, jak miało to miejsce w poprzednim
modelu. Charakterystyczny dla serii pozostał również ogólny wygląd zewnętrz-
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Ewolucyjne zmiany w stosunku do pierwowzoru zaszły
wewnątrz K-1 MK II. Do aparatu trafił dodatkowy moduł nazywany przez producenta „akceleratorem”, który w szeregu przetwarzania
danych, umieszczono pomiędzy matrycą
a procesorem obrazowym. Jego zadaniem
jest optymalizacja danych zebranych z matrycy, zanim te trafią do procesora PRIME
IV, co przekładać ma się między innymi na
minimalizowanie szumów występujących
w finalnym obrazie. W toku prac nad nowym
modelem zadbano też o poziom odwzorowania barw, ze szczególnym naciskiem na
błękity i zielenie. Maksymalna wartość czułości matrycy wzrosła w nowym modelu do
poziomu 819 200 ISO.

|
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Pentax K-1 II nie jest aparatem rewolucyjnym, ale na pewno stanowi logiczne rozwinięcie
modelu K-1 sprzed dwóch lat. Ogromną ciekawostką na rynku sprzętu fotograficznego
jest fakt, że producent aparatu ma zamiar,
po wprowadzeniu go na rynek, przez pewien
czas oferować możliwość płatnej aktualizacji
modelu K-1 do modelu K-1 Mark II. Będzie
ona wymagała wysłania aparatu do serwisu,
ale nie będzie polegała na prostej podmianie
oprogramowania, a pociągnie za sobą wymianę części elektroniki zabudowanej w korpusie. To chyba pierwszy raz w historii, kiedy
producent decyduje się na takie rozwiązanie
i w omawianym przypadku wydaje się ono jak
najbardziej logiczne.

Jedną z najważniejszych nowości w aparacie, jest przeprojektowanie funkcji, która teraz nazywa się Pixel Shift
Resolution II. Jej działanie polega na wykonaniu jednej fotografii złożonej
z czterech osobnych naświetleń, przy czym każde z nich wykonane jest przy
minimalnym przesunięciu matrycy. Zabieg ten skutkuje dużym zwiększeniem
ilości danych na temat poszczególnych linii obrazu, z których procesor obrazowy może finalnie wyinterpretować obraz o większym niż przy standardowym naświetleniu zagęszczeniu detali. O ile podobny zabieg stosują również
inni producenci, o tyle dla Pentaxa K-1 II unikalna jest możliwość skorzystania
z tej funkcji bez potrzeby umieszczania aparatu na statywie. Obraz może być
uzyskiwany dynamicznie dzięki interpretacji naturalnego drżenia rąk trzymających aparat w skorelowaniu z pracą systemu stabilizacji matrycy. Ciekawostką
jest fakt, że mechanizm umożliwiający ruch matrycy został również wykorzystany (poprzez wprowadzenie matrycy w mikroskopijne drgania) do symulacji działania filtra AA, która to według zapewnień producenta, działa równie
efektywnie co klasyczny filtr AA, redukując efekt mory. Pentax K-1 Mark II posiada na pokładzie odbiornik GPS, który również we współpracy z systemem
odpowiedzialnym za zmianę pozycji matrycy, tworzy funkcję ASTRO TRACER.
Dzięki niej aparat może automatycznie śledzić pozycje ciał niebieskich na niebie, pozwalając na zachowanie ich naświetlenia w postaci realnych punktów
świetlnych, a nie rozmazanych linii wywołanych zmianą ich pozycji na niebie
podczas naświetlania.

Adam Niedbała

W związku z pojawieniem się w K-1 II nowych elementów elektronicznych spadkowi z 760 do 670 uległa deklarowana przez producenta ilość zdjęć, które wykonać można na w pełni naładowanej baterii.
Nie zachwyca też tryb filmowy, który pozwala na nagrywanie filmów
z maksymalną rozdzielczością FullHD przy 30 klatkach na sekundę.
Dostępna jest też opcja 60 klatek na sekundę, jednak jest to 60i, a nie
60p. Ciekawym dodatkiem jest natomiast możliwość nagrywania filmów
poklatkowych w rozdzielczości 4K.
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Jaskinia lodowa Islandia - Zdjęcie Tomasz Gładys

Nikon d850 –
nowy standard.

Premiera Nikona D850 zbiegła się w czasie z setną rocznicą powstania firmy
Nikon. Oczywistym było, że japoński producent sprzętu fotograficznego musiał
uczcić taką okazję czymś, co odbije się głośnym echem na rynku fotograficznym. W ciągu ostatnich kilku lat renoma serii Dxxx została odrobinę nadwątlona konstrukcjami takimi jak D600, który to model był szeroko dyskutowany na
międzynarodowych forach fotograficznych, w kontekście problemów ze smarowaniem układu lustra. Czy, patrząc z tej perspektywy, D850 jest ewolucją,
czy rewolucją?
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W pierwszym kontakcie D850 nie różni się znacząco od starszego o 3
lata modelu D810. Pewne zmiany konstrukcyjne wychodzą na jaw dopiero po
bliższym przyjrzeniu się. Nowy korpus otrzymał odchylany i dotykowy ekran
LCD o rozdzielczości 2 359 000 punktów i przekątnej 3.2”. Wraz z umieszczeniem na tylnej ściance nowego typu ekranu przeorganizowaniu uległ
układ manipulatorów obsługiwanych prawym kciukiem, a największą zmianą w tym zakresie jest zastąpienie przycisku AE-L/AF-L wielokierunkowym
dżojstikiem. Powiększeniu uległ grip aparatu, co poskutkowało zwiększonym
komfortem chwytu - taki stan rzeczy przypadnie do gustu zwłaszcza fotografom o większych dłoniach. Aparat zbudowany jest w większości
z magnezu, chociaż czuły punkt konstrukcyjny, jakim niewątpliwie
jest obudowa mocowania bagnetu, wykonany jest z plastiku.
Z tego względu użytkownicy
optyki o bardzo dużych
gabarytach rozmiarowych i wagowych powinni
zachować ostrożność.
Na górnej ściance korpusu zaszły pewne zmiany. Pierwsza to usunięcie wbudowanej lampy
błyskowej, która nie
była może specjalnie
użyteczna w aparacie
z tej półki, natomiast
pozwalała dotąd na
przykład wyzwolić
zdalnie lampy błyskowe
w systemie CLS. Usunięcie lampy pozwoliło
na powiększenie pryzmatu, a co za tym idzie
na poprawę powiększenia wizjera z 0,7x do
0,75x w stosunku do
Nikona D810. Druga ze
zmian widocznych, gdy
patrzymy na korpus od góry to zamiana miejscami przycisków odpowiedzialnych za ustawienia czułości ISO i tryb pracy automatyki ekspozycji - dzięki temu
zabiegowi możemy teraz zmienić czułość matrycy używając tylko jednej ręki.
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czościach 720p, 1080p i 4k. W rozdzielczości 1080p możemy kręcić z klatkażem
24-120 kl/s, przy czym wartości powyżej 60 kl/s służą do uzyskania efektu
slow motion i są automatycznie spowalniane przez oprogramowanie aparatu.
W rozdzielczości 4K natomiast możemy rejestrować od 24 do 30 kl/s korzystając
z całej powierzchni przetwornika obrazowego, bez zawężania kąta widzenia
obiektywów. Do dyspozycji w trybie filmowania jest również elektroniczna stabilizacja obrazu.
Oprócz tego aparat ma możliwość rejestrowania zdjęć z wykorzystaniem interwałometru i możliwość automatycznego
przygotowania materiału time lapse w rozdzielczości 4K
przy 30 kl/s. Zupełnie nową, ciekawą funkcją
w oprogramowaniu korpusu jest możliwość wykonania serii zdjęć z przesunięciem punktu ostrości, które
posłużyć mogą w późniejszej obróbce do przygotowania ujęć
metodą focus stackingu. Według zapewnień Nikona parametry szumowe w stosunku
do modelu D810 są poprawione
o jedną działkę. Można więc
mniemać, że efekt, jaki w D810
uzyskiwaliśmy przy czułości 1600
ISO, w D850 uzyskamy przy czułości 3200 ISO i biorąc pod uwagę
ogromne zagęszczenie pikseli
upakowanych w pełnoklatkowym
przetworniku, a co za tym idzie
niewielki rozmiar pojedynczego
piksela, jest to co najmniej satysfakcjonujący wynik.
Nikon D850 został wyposażony w zupełnie nowy, 153-polowy
moduł autofocus zaczerpnięty
z Nikona D5 i chociaż na forach
internetowych pojawiają się głosy, że
autofocus modelu D5 pracuje w trybie AF-C precyzyjniej niż w modelu D850,
to wyjaśnieniem tego zjawiska może okazać się fakt, że D5 wyposażony jest
w inny mechanizm podnoszenia lustra, który pracuje szybciej i efektywniej niż
ten sam mechanizm w modelu
D850. Co za tym idzie w modelu D5 czas przesłonięcia wizjera
(a zatem i czujnika autofocusa)
pomiędzy kolejnymi zdjęciami
w serii jest krótszy, więc sam
czujnik w modelu D5 otrzymuje
więcej danych, z których może
precyzyjniej wyliczać przesunięcie śledzonego przedmiotu
w zakresie ostrości.

Rewolucja ma miejsce natomiast wewnątrz aparatu. Najważniejsze co
w nim znajdziemy, to pozbawiona filtra AA matryca BSI CMOS o najwyższej
w historii lustrzanek Nikona rozdzielczości, wynoszącej 45,7 Mpix. Czujnik ten,
w połączeniu z wysokiej klasy optyką, jest w stanie zapewnić niespotykaną do
tej pory w aparatach Nikona szczegółowość obrazu fotograficznego, porównywalną z obecnymi dotychczas na rynku rozwiązaniami średnioformatowymi.
Spośród wszystkich modeli aparatów w ofercie Nikona to właśnie D850 najlepiej sprawdzi się w zastosowaniach studyjnych, produkując obrazy o niezwykle
wysokim zagęszczeniu detali. Nie do przecenienia jest również poprawiona
funkcja kręcenia filmów, która teraz pozwala na rejestrację obrazów w rozdziel-
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Sam autofocus jest bardzo skuteczny, zwłaszcza jeśli pod uwagę
weźmiemy fakt, że przy tej rozdzielczości matrycy układ AF nie
może sobie pozwolić na nawet
najdrobniejsze błędy. Zarówno w trybie AF-S jak
i AF-C jest to układ, na
którym można polegać
nawet w miejscach,
które na pierwszy rzut
oka wydają się zbyt
ciemne, by autofocus
sobie w nich poradził.
Jedyne zastrzeżenia
można mieć do sytuacji,
w których fotografowany
obiekt z dużą prędkością
porusza się wzdłuż osi
optycznej, to jest oddala
się od aparatu, bądź zbliżą
się w jego kierunku - w takich przypadkach
automatyka może nie trafić z ostrością w części
zdjęć z serii. Warto jednak uświadomić sobie, że właściwie nie ma na rynku
innego aparatu dysponującego tak dużą rozdzielczością obrazu i jednocześnie,

F OTO G R A FI C ZN Y

Zdjęcie Tomasz Gładys
mimo wszystko, tak sprawnym układem autofocusa. Zupełnie inną sprawą jest
autofocus w trybie live view. W tym trybie D850 może pracować w konkretnym
polu (w dowolnej części kadru), może śledzić obiekty w ruchu, bądź pracować
z uwzględnieniem priorytetu wykrywania twarzy, korzystając z detekcji kontrastu. Niestety w tym trybie autofocus nie nadąża za standardem wyznaczonym
przez główny czujnik AF wykorzystywany przy pracy przez wizjer. Autofocus
w trybie live view jest mało precyzyjny, a do tego wykazuje tendencje do „pompowania”, to jest przeostrzania najpierw w jedną stronę, potem w drugą, by
w końcu finalnie wyostrzyć obraz w zadanym punkcie. Niestety trwa to ciut
za długo.
Nikon D850 rewolucjonizuje zasadę, w myśl której każdy aparat jest dobry
albo do zastosowań studyjnych, albo do reportażu. Tym modelem wyznaczył
nowy standard uniwersalności lustrzanki cyfrowej. Jest to korpus, w którym
wysokorozdzielcza matryca produkująca bogate w szczegóły zdjęcia spotyka
się z precyzyjnym i wydajnym układem autofocusa, które z kolei, jako tandem, wsparte są wysoką kulturą pracy, szybkością działania, responsywnością
i ogromną niezawodnością. To po prostu bardzo solidny sprzęt, który wraz
z dobrej klasy optyką Nikkor pozwoli na spokojną pracę w każdej sytuacji zdjęciowej. Mimo kilku wad, które bledną w ogólnym rozrachunku jest niewątpliwe
wartą polecenia propozycją dla każdego fotografa, niezależnie od tego, jaki typ
fotografii jest głównym nurtem jego działalności.
Tekst Adam Niedbała
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Fujifilm
Gfx 50s
inny
wymiar
Jestem portrecistą.
Udany portret to złożony
proces-tworzenia wzajemnych
relacji, łamania osobistych barier i umiejętności technicznych.
Same zdjęcia nigdy nie są ważniejsze od osób, które fotografuję.
Lubię ludzi, a samo portretowanie
jest silnym pretekstem do spotkania.
Aparat daje mi szanse poznania
drugiego człowieka w bardziej osobistym kontekście.
Powierzchowność mnie nie
interesuje, ładne zdjęcia nie dają
satysfakcji. Szukam czegoś nieoczywistego, ulotnego, jednej
chwili kiedy człowiek zapomina się i przez moment jest sobą,
bez udawania, bez lepszego profilu po prostu szczerość i prawda. Kiedy osoba oddaje mi choć cząstkę swojej prywatności czuję, że udało mi się, uchwyciłem w obrazie czas, który już
zawsze będzie trwał w umysłach tych, którzy będą oglądali moje portrety.
Cieszę się kiedy ludziom podoba się zdjęcie, które im zrobiłem, staram się pokazać ich z jak najlepszej strony, nie oceniam, szukam piękna człowieka, idealizuję, pokazuję ludzi tak jak chciałbym widzieć siebie.

Lubię aparat y, k tór ymi pracuję, rzadko je zmieniam
i traktuję je bardzo osobiście. Gfx 50s jest wyjątkowy - jest wszystkim czego mogę oczekiwać od profesjonalnego średnioformatowego aparatu.
Niezwykle naturalne odwzorowanie kolorów, precyzyjny autofokus, całkowicie użyteczne wysokie iso i kompaktowe rozmiary tworzą z tego aparatu bezkonkurencyjną maszynę do tworzenia obrazów fotograficznych.
Sesje reklamowe, portrety do magazynów i codzienne życie rodzinne, po raz pierwszy w mojej karierze znalazły się na tej samej karcie sd:)

Robiąc portrety odbijamy się w oczach osób, które stoją przed naszym obiektywem, twarze wyrażają emocje, które towarzyszą nam kiedy się spotykamy.
Osobistość sytuacji jest nieunikniona, portrety innych ludzi stają się swoistym
autoportretem nas samych.

Weź Fujifilm Gfx 50s do ręki, a świat skadrowany przez niego już nigdy nie
będzie taki sam.

Fotografia stała się moim stylem życia, jest wszechobecna, jest codziennością a sprzęt, który wybieram staje się nieodłącznym towarzyszem mojej drogi
przez życie. Dobieram go bardzo ostrożnie, musi łączyć w sobie wszystkie wartości, które są dla mnie tak ważne.
Najlepsza jakość, wspaniała plastyka obrazu, świetne szkła i niezawodność.

Szymon Szcześniak
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Leica M10
- w praktyce
Minął rok od premiery czwartej wersji legendarnej Leiki M w wersji cyfrowej. Marka z Wetzlar ma wielu fanów, jest też zapewne jedną z najbardziej
hejtowanych w świecie fotografii. Jak wypada M10 po ośmiu miesiącach pracy?
M jak Messsucher
Od 1954 r, kiedy wprowadzono na rynek pierwszą M-kę, wiele słynnych
fotografii, które oglądamy w albumach, powstała właśnie przy użyciu dalmierzy
z Wetzlar.
Co sprawiało, że tylu wielkich fotografów wybierało właśnie ten sprzęt?
Niewielkie gabaryty, małe, piekielnie dobrej jakości obiektywy oraz wysoka
jakość wykonania. Nie bez znaczenia pozostaje umieszczony z boku wizjer,
który pozwala widzieć jednym okiem kadr, drugim obserwować, co dzieje się
poza nim. Ponadto w dalmierzu (niem. Messsucher), wizjer nigdy nie zaciemnia
się jak ma to miejsce w lustrzankach

logową. Delikatny kremowo-zielonkawy zafarb bardzo ładnie wygląda. Choć
można go zdjąć kilkoma kliknięciami w LR.
Ergonomia
Leica M od zawsze kojarzyła się z maksymalną prostotą. W M10 nawet
wartość ISO mogą być predefiniowane analogowym pokrętłem. Nie ma potrzeby włączenia aparatu, by ustawić te funkcje. To ukłon w stronę streetowców
i dokumentalistów. Przyznam, że to niesamowicie usprawnia pracę na ulicy.
Bardzo uproszczona została też przyciskologia. Na tylnej ściance aparatu
dostępne są 3 przyciski, oraz wygodny joystick.
Jak wszystkie M-ki, aparat fantastycznie leży w rękach, mimo braku gripu czy innych superergonomicznych rozwiązań. To, co sprawdziło się przez
ponad 100 lat budowy aparatów przez fabrykę w Wetzlar, pozostaje jedynie
poprawione.  

Era cyfrowa
Leica długo zwlekała z wprowadzeniem aparatów cyfrowych na rynek.
W Wetzlar twierdzono, że matryca cyfrowa to chwilowa moda. Dopiero w 2006
roku, wprowadziła model M8. Średnio udany, bardzo wolny i szumiący powyżej
ISO400 jak zardzewiała rura. Dopiero M9 odniosła sukces. Wziąż chwalona kolorystyka zdjęć i charakterystyka tego modelu sprawia, że dziewiątki cały czas
trzymają cenę. Później był model M (typ240). Choć technologicznie mocno
wyprzedził poprzednika, to fotografowie nie polubili go tak bardzo, jak M9.
Dzisiejsza M10 została wprowadzona na dziesięciolecie cyfrowej M-ki. Twórcy
aparatu wysłuchali profesjonalistów. Postanowili popracować nad gabarytami,
ergonomią i rozpiętością tonalną.

Praca aparatu
W stosunku do poprzednika M10 bardzo przyspieszyła. 5kl/s to dobry wynik, choć zapewne w porównaniu do szybkostrzelnych reporterskich maszyn
konkurentów nie ma się czym chwalić. Jednak w dalmierzowej M bez autofocusa więcej nie jest potrzebne, a mało kto włączy tryb continuous shooting.
Bardzo odczuwalna jest natomiast szybkość pracy aparatu w trybie Live View.

Przez ostatnie osiem miesięcy M10-tka towarzyszyła mi prawie wszędzie.
Pracowała jako sprzęt do architektury, streetu, portretu, a nawet mody. Zabierałem ją także na wakacje.
Budowa
Na pierwszy rzut oka M10 niewiele różni się od swoich poprzedniczek. Wyglądem i gabarytami najbardziej przypomina analogowy model M7. Taka była
prośba użytkowników. Zatem w porównaniu do modelu M (typ 240,) aparat
jest mniejszy i lżejszy. Nadal jednak każdy, kto pierwszy raz chwyta M-kę, nie
może się nadziwić, dlaczego to jest takie ciężkie. To kwestia „gęstości”. Waga
w znacznej mierze wynika z bardzo wysokiej jakości użytych materiałów. Mosiężna góra i dół aparatu, oraz bardzo solidnie zbudowany, pięknie wykończony
srebrny lub czarny korpus.
W środku pracuje 24Mpx, nowy sensor CMOS. Każdy aparat w fazie składania ma ręcznie regulowaną matrycę. Jej charakterystyka i kolorystyka jest
upodobniona do modelu M9. Wprawdzie, wszystko można zmienić po swojemu
w obróbce, jednak zamysł był taki, by kolorystyka M10 była charakterystyczna.
Zdjęcia prosto z aparatu mają kolory przypominające odrobinę erę ana-

Bateria
Odchudzenie aparatu spowodowało, że w stosunku do poprzednika zmalała bateria. Dalej jednak jest tak pojemna, że można zapomnieć o konieczności
jej doładowywania przy kilkugodzinnej sesji. Podczas całodniowych zdjęć warto mieć już jednak zapasowy akumulator.
Do czego używałem Leiki M10
Pracowałem tym sprzętem podczas eventów, gdzie czułość musiałem windować do granic rozsądku. Fantastycznie radzi sobie do ISO 6400. Powyżej tej
wartości zaczynają się mniej przyjemne szumy. Używałem go na ulicy, gdzie
liczyła się szybkość przygotowania do zdjęć. Możliwość predefiniowania ustawień jest fantastyczną cechą. Wreszcie M10 stała się moim ulubionym sprzętem
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cenę i luksus. Wielokrotnie czytałem opinie, że
to nie jest sprzęt dla fotografów, tylko bogatych
bufonów, snobujących się na artystów. W każdej
opinii pewnie jest odrobina prawdy. Zapewne
znajdą się tacy, którzy kupią ją dla czerwonej
kropki na obudowie. Sam producent nie kryje,
że adresuje ten produkt także do kolekcjonerów
i zamożniejszych amatorów. Moim zdaniem jednak, Leica M to aparat kompletny, oczywiście
w swoim zakresie. Na pewno nie jest sprzętem
do wszystkiego. Brak AF spowoduje, że trudno
będzie nim pracować przy zdjęciach sportowych,
tym bardziej, że wizjer zbudowany jest do współpracy z umiarkowanie szerokimi i umiarkowanie
wąskimi obiektywami. Dość kiepsko jest także
z minimalną odległością ostrzenia. 35 i 50mm
pozwalają naostrzyć od 70cm. Między bajki
można już włożyć niedoskonałości w elektronice i oprogramowaniu, które trapiły pierwsze
cyfrowe aparaty tego producenta. Zarówno pod
względem oprogramowania, ergonomii pracy, jak i jakości wykonania, mamy do czynienia
z urządzeniem bliskim ideału.

Cena
Niestety… Jakość kosztuje. Warto jednak
zwrócić uwagę, że większość producentów drastycznie podniosła ceny. Różnica
między Leiką a Nikonem, Canonem, Sony czy Pentaxem nie jest już tak duża,
jak to bywało w przeszłości. Za wydane pieniądze otrzymujemy bardzo udany
produkt, który będzie trzymał cenę na rynku wtórnym, a jego jakość jest nieomal wieczysta.

portretowym w świetle zastanym. Niesamowita plastyka obrazu wynikająca
z obiektywów Leica, fantastyczna praca sensora w światłach i cieniach, z bardzo
dobrą rozpiętością tonalną.
Gabaryty aparatu oraz jego wygląd powodują, że fotografowi wolno więcej.
Nie narzuca się z lustrzanką o obiektywach zbliżonych wielkością do lufy czołgowej. Pozwala to nie łamać strefy komfortu modela. Z tego samego powodu
łatwiej jest pracować Leiką na ulicy. Nie chcę jednoznacznie stwierdzać, że nie
ma nic lepszego w małym obrazku. Wielu z Was może się ze mną nie zgadzać,
dla niektórych brak AF czy dalmierz może być sprawą niewygodną. Jednak jak
na to, co oferuje M10, w mojej opinii lepsze może być jedynie M11.

Podsumowanie
Leica M10 to na pewno najlepsza cyfrowa M jak do tej pory. Świetna rozpiętość tonów, bardzo ładna wyjściowa kolorystyka zdjęć. Sprawna praca i ergonomiczna obsługa. To także kawał historii fotografii w dłoniach. Znana jest opinia
fotografów, że magia M-ki powoduje, iż częściej mamy ochotę przykładać ją
do oka i robić zdjęcia. Dla mnie M to także pięknie rysujące obiektywy, jakość
i plastyka przypominająca średni format, przy bardzo niewielkich gabarytach.
Trudno jest mówić o realnych wadach. Bardziej trzeba wspomnieć o ograniczeniach. Nie ma tu autofocusa, niedostępne do M-ki są też klasyczne zoomy.
Jeśli kadrujesz przez wizjer, na zdjęciu otrzymasz odrobinę inny kadr. Trudno
będzie tym sprzętem pracować przy zdjęciach sportowych, bo co prawda po
pierścieniach redukcyjnych można zapiąć dużą część pozostałej optyki, produkowanej przez Leikę, ale chyba nie o to chodzi w tym modelu….
To świetny sprzęt dla dokumentalistów, streetowców, także dla portrecistów. Chciałbym jednak obalić mit, który często słyszę, że M10 to aparat jedynie
na ulicę. Mnie się nim świetnie pracuje w studio. Fakt, trzeba brać poprawkę na
różnicę w tym co widzisz w wizjerze, a co jest na zdjęciu, ale jeśli się do tego
przyzwyczaisz, to plastyka zdjęć powstałych przy użyciu Leiki M10 wynagradza
niedogodności :)

Optyka M, czyli legendarna jakość
Drogo? Piekielnie drogo! Obiektywy marki Leica są bardzo kosztowne. Posiadają jednak dwie zalety: jakość ich szkieł i pozostałych materiałów, z których
są zbudowane, oraz niezawodność powodują, że obiektyw kupujemy praktycznie na zawsze. Po drugie: niesamowita plastyka. To, jak pięknie są nieostre
i miękkie, oraz jak bardzo ostre są w miejscach w których naostrzymy powoduje, że osobiście nie spotkałem się z przyjemniej rysującymi szkłami.
Testowałem też szkła M zapięte do aparatu Sony a7 oraz Leica SL. Niestety,
w obu przypadkach efekt nie był aż tak atrakcyjny dla oka. Nie znam się tak
dobrze na fizyce, by to wyjaśnić, jednak wydaje mi się, że emkowe obiektywy
powinny pracować z body M.
Praca aparatem
Leica przez jednych jest kochana za wysoką jakość wykonania, wygodę
pracy i najwyższej jakości obiektywy, przez innych znienawidzona za wysoką

Tekst i zdjęcie Michał Massa Mąsior
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Hasselblad x1d - dlaczego
średni format?

hasselblad

Po pierwsze:
średni format bo tak naprawdę
to on mnie nauczył fotografować.
Moim pierwszym aparatem był Pentacon SIX TL, potem Rolleiflexy i właśnie Hasselblady. Nigdy nie zależało
mi na szybkości fotografowania, od
początku mojej przygody z fotografią, reporterski świat był poza mną.
Nie znaczy to, że małym obrazkiem
nie da się zrobić interesującego portretu, sesji mody itp. oczywiście, że
się da, ale średni format, przynajmniej dla mnie, w dwóch aspektach
zdecydowanie wygrywa z małym
obrazkiem, po pierwsze wspomniana wcześniej prędkość, a właściwie
powolność, spokój fotografowania.
Wielu fotografów uważa to pewnie
za podstawową wadę, a dla mnie to
wielki atut w tym pędzącym i wciąż
przyspieszającym świecie. Ta łatwość i szybkość fotografowania
spowodowała, że wkradł się w nie
ogrom beznadziejnej nonszalancji
i przypadkowości. Zatem średni
format może być też rodzajem wyróżnika. Oczywiście aparat nie zrobi zdjęcia za fotografa, ale jeśli on
sprosta zadaniu to zdjęcie może być
inne, wyróżniające się.

Postęp techniczny pozwolił
połączyć odkrywany przeze mnie
świat cyfrowy ze zdobytym już doświadczeniem analogowym i kiedy
wziąłem do ręki Hasselblada X1d,
natychmiast, po kilku zdjęciach
obudziły się w mej podświadomości
jakże przyjemne i twórcze wspomnienia.
W plastyce obrazów z tego aparatu jest coś co trudno mi opisać, to
coś niewątpliwie przywołuje mi fotografię nie tylko średnio , ale i wielkoformatową, tak jakby nostalgia bez
pardonu wdarła się w odhumanizowany świat cyfrowy….
Poręczność tego aparatu, powoduje, że mam go prawie cały czas
przy sobie i choć nie jestem orędownikiem nieustającego dokumentowania otaczającej mnie rzeczywistości, to kiedy przychodzi taka rzadka
chwila, że spotykam energię osoby
lub przestrzeni, które chcę utrwalić
fotograficznie, mogę to natychmiast
zrobić i robię to tym aparatem….
Wszystko to równie doskonale
się sprawdza w mej pracy komercyjnej.

- Jacek
por e m b a

Po drugie:
coś o czym i ja, trochę
zapomniałem: plastyka obrazu. Kiedy przeskoczyłem
z analogu na aparat cyfrowy,
był to mały obrazek. Wtedy
nie lubiłem tych pierwszych
cyfrowych średnioformatowych przystawek - drogie,
wielkie, nie pracujące zupełnie w czułościach powyżej
100 ASA…

X1d jest współautorem moich wielu ostatnich sesji….
No i jeszcze coś co może nie dla wszystkich ma znaczenie: wszystkie możliwości tego aparatu są pięknie obudowane. To chyba naturalne, że uwielbiamy
się otaczać pięknymi przedmiotami, a takim niewątpliwie jest ten aparat!
To wszystko co w nim wewnętrzne i zewnętrzne powoduje, że pracując nim
wyglądam na podejrzanie zadowolonego . Ale czy równie podejrzana była by
radość na mej twarzy gdy wsiadłbym do wymarzonego Porsche 911 z lat 60-tych
lub z tegoż samego okresu przepięknego Volvo P1800…
Zdjecia i tekst Jacek Poremba
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PRO – czyli 1.2
od Olympusa

F OTO G R A FI C ZN Y

skania płytkiej głębi ostrości. Argument dość ogólnikowy bo musimy pamiętać
iż głębia ostrości zależy od kilku czynników – nie tylko od wielkości matrycy.
Na głębię ostrości wpływa odległość od fotografowanego obiektu, ogniskowa obiektywu oraz jego jasność. Stosunkowo niedawno Olympus zaprezentował nowy obiektyw portretowy czyli M.Zuiko ED 45 f/1.2 PRO. Zyskaliśmy
więc w systemie Mikro Cztery Trzecie obiektyw portretowy odpowiadający
kątem widzenia obiektywowi 90 mm dla aparatów pełnoklatkowych. M.Zuiko
Digital to jasna stałka o świetle f/1.2 dająca bardzo dobrą jakość zdjęcia nawet przy całkowicie otwartej przysłonie. Dzięki temu łatwo jest uzyskać płytką
głębię ostrości ale nie dzieje się to kosztem detali i jakości zdjęcia. W zestawieniu z najniższą czułością ISO 64 oferowaną przez OM-D E-M1II i czasem
otwarcia migawki 1/32000 s możemy pokusić się również o tego typu zdjęcia
również przy słonecznej pogodzie bez konieczności sięgania po szary filtr.

Płytka głębia ostrości w fotografii portretowej to coś, co od pewnego czasu
jest bardzo modne. Celowo używam słowa modne, ponieważ w dobie fotografii
analogowej korzystaliśmy z jasnych i ostrych obiektywów, a mimo wszystko dążenie do płytkiej głębi ostrości nie było tak powszechne. Na tyle przyzwyczailiśmy się do rozmywania tła przy tego typu zdjęciach, że podstawowym zarzutem
do aparatów o matrycach mniejszych niż 24x36 mm jest brak możliwości uzy-
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Z mojego punktu widzenia jednak bardziej istotną cechą niż rozmycie tła jest
fotografowanie w trudnych warunkach oświetleniowych gdzie jasność obiektywu w połączeniu ze stabilizacją w aparacie pozwala uzyskać naprawdę dobre wyniki. Obiektyw daje fenomenalną ostrość zarówno w centrum jak i na
brzegach kadru. Sama konstrukcja nie odbiega wiele od pozostałych obiektywów z serii PRO. Metalowa, solidna, uszczelniana obudowa wyposażona jest
w programowalny przycisk funkcyjny i przesuwany pierścień ostrości, który
zapewnia szybkie przełączanie z trybu AF na MF. Po przesunięciu pierścienia
w stronę bagnetu obiektyw przełącza się na manual focus. To bardzo wygodny
sposób na zmianę ustawień. Autofocus działa szybko i pewnie. To obiektyw
portretowy nadający się do fotografowania w studio, ale przede wszystkim do
robienia zdjęć w terenie, nawet jeśli spodziewamy się ciężkich warunków, pyłu
czy wilgoci. Obiektyw z całą pewnością przeznaczony jest dla wymagających
użytkowników zajmujących się fotografią portretową, którzy szukają płytkiej
głębi ostrości oraz bardzo dobrej jakości optycznej. Czterdziestka piątka jest
kolejnym stałoogniskowym obiektywem z serii PRO. Obok M.Zuiko Digital 8
f/1.8 Fisheye PRO, M.Zuiko Digital 17 f/1.2 PRO oraz standardowego obiektywu
M.Zuiko Digital 25 f/1.2 PRO.
Tekst i zdjęcia Marcin Dobas
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50 lat PROFOTO

F OTO G R A FI C ZN Y

Kilka dat z historii firmy:
8 luty 1968 założenie firmy
przez fotografa i inżyniera Eckharda Heine oraz dealera sprzętu fotograficznego Conny’ego Dufragana.
Nie mieli oni wymaganego 5000
dol. kapitału zakładowego, ale zadeklarowali taką wartość narzędzi
i wyposażenia co zostało zaakceptowane przez władze skarbowe.
1968 Photokina, prezentacja
przełomowego prototypu generatora Pro-1. Dzięki użyciu tranzystorów i obwodów na płytkach
drukowanych generator ważył 8kg
a rozwiązania konkurencji 30-40kg.
1971 rozpoczęcie sprzedaży
w Japonii i pierwsze masowe zamówienia przekraczające wolumen
rocznej produkcji
1976 produkcja Pro-40, pierwszej kompaktowej lampy Profoto
1986 produkcja systemu lamp
Pro-5, otwarcie przedstawicielstwa
w USA, coraz większa liczba amerykańskich studiów używa wyposażenia Profoto
2002 prezentacja pierwszego
cyfrowego generatora, modelu D4

Założona w Szwecji przez Conny’ego Dufgrana i Eckharda Heinego firma Profoto, która w tym roku obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia zalicza
się do ścisłej czołówki producentów oświetlenia studyjnego. Postawiła ona na
bezkompromisową jakość a innowacyjne rozwiązania które stosuje w swoich
produktach wyznaczają standardy częstokroć naśladowane przez konkurencję.
Najwyższa jakość wykonania, trwałość i niezawodność oraz prostota obsługi
zostały docenione przez najlepszych fotografów takich jak Annie Leibovitz,
Herb Ritts czy David LaChapelle. Dzięki szerokiej gamie lamp i akcesoriów praktycznie każde zlecenie może być zrealizowane a jedynym ograniczeniem staje
się kreatywność użytkowników oświetlenia Profoto. Przez pierwszych 40 lat istnienia firma skupiała się wyłącznie na dziedzinie fotografii studyjnej czego jednym z efektów jest to że 72% studiów fotograficznych na wynajem na świecie
używa produktów Profoto a w Paryżu i Nowym Jorku odsetek ten przekracza
80%. Od kilku lat Profoto zaczęło również wytwarzać sprzęt dla fotografujących w plenerze portrecistów i reportażystów. Bezprzewodowe sterowniki
umożliwiają sterowanie błyskiem lamp TTL jak również stosowanie ultrakrótkich czasów synchronizacji błysku HSS we współpracy z aparatami praktycznie
wszystkich wiodących producentów lustrzanek i bezlusterkowców. Obecnie
firma zatrudnia 115 osób, z czego 60 pracuje w głównej siedzibie w podsztokholmskim Sundbyberg a pozostali w biurach rozsianych po całym świecie.
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2008 wprowadzenie systemu radiowego sterowania Profoto Air, żaden
z istniejących standardów nie spełniał wymagań dlatego Profoto opracowało
własne rozwiązanie, produkcja lamp Pro-8Air
2015 prezentacja lampy B2
2017 wprowadzenie rewolucyjnej lampy A1
Najnowszym produktem Profoto jest lampa A1 której widok
może budzić zdziwienie. Gabarytami nie odbiega od topowych
dedykowanych fleszy reporterskich, charakteryzuje się godną uwagi energią błysku 76 Ws. Profoto określa ją mianem
najmniejszej lampy studyjnej świata. Podobnie jak lampy
dedykowane można ją zamontować za pomocą gorącej
stopki na aparacie, produkowana jest ze stykami do Canona albo Nikona (należy tu dodać że wersja do Nikona
obsługuje również Hasselblada X1D); głowica jest obracana i odchylana oraz wyposażona w zmotoryzowany zoom
z możliwością ręcznego przestawiania. Zakres regulacji to
32-105mm (14-24mm z dyfuzorem) Posiada też zintegrowany moduł AirTTL do współpracy z aparatami fotograficznymi. Tym co wyróżnia A1 jest okrągły kształt głowicy
poprawiający jakość emitowanego światła oraz dołączony
wydajny akumulator Li-Ion pozwalający na wykonanie do 350
pełnych błysków a czas pełnego ładowania to zaledwie 1,2s.
Dodatkowo zaprojektowano dedykowane modyfikatory
światła mocowane magnetycznie. Wzorem dużych lamp
studyjnych A1 wyposażona jest w lampę modelującą LED
pozwalającą ocenić rozkład światła.

jak i przy podziale mocy. Przy intensywnej pracy za należyte chłodzenie odpowiada wentylator. Całość zamknięta jest w poręcznej acz solidnej obudowie
i waży zaledwie 3kg.
Do pracy stacjonarnej
Profoto oferuje modele
D2 produkowane w wariancie 500 oraz 1000Ws.
Tutaj producent akcentuje
fakt iż są to lampy mono
o najkrótszym czasie błysku na rynku, odpowiednio
1/63000s i 1/50000s. Charakteryzują się one również
bardzo krótkim czasem
pełnego ładowania: 0,6s dla
słabszego modelu oraz 1,2s
dla mocniejszego. Podobnie jak w B1x można dokupić do nich sterownik AirTTL
a czasy synchronizacji HSS i stroboskop również mają podobne parametry.
Energia błysku regulowana jest w zakresie 10 stopni z krokiem 1/10 wartości
przysłony. Lampa modelująca to halogen o mocy 300W. Mimo solidnej konstrukcji lampy są lekkie, słabsza waży 3 a mocniejsza 3,4kg.

Idealnym rozwiązaniem dla fotografa wybierającego się w plener a potrzebującego źródła pozwalającego oświetlić rozległe lub oddalone plany zdjęciowe jest lampa (lub zestaw lamp) Profoto B1x. Energia błysku 500Ws regulowana jest w zakresie 9 stopni z krokiem 1/10 wartości przysłony a wydajny
akumulator pozwala na wyzwolenie 325 pełnych błysków. Lampa modelująca
LED odpowiada mocy halogenu 130W. Czas pełnego ładowania nie przekracza
1,9s. Oprócz ręcznego sterowania lampę obsługuje sterownik AirTTL pozwalający skorzystać z takich dobrodziejstw nowoczesnych aparatów jak błysk TTL
i synchronizacja HSS do 1/8000s włącznie, natomiast w trybie stroboskopu
wyzwalane jest 20 błysków na sekundę. Lampa daje niezrównaną stabilność
energii błysku i temperatury barwowej tak przy korzystaniu z pełnej energii

Przy zakupie modelu A1 trzeba się zdecydować na odpowiednie mocowanie
Canon bądź Nikon. System AirTTL w modelach B1x oraz D2 jest on opcjonalny
i sprzedawany osobno, aktualnie dostępny jest w wersjach do Canona, Nikona,
Sony, Olympusa oraz Fujifilm. Lampy można kupować pojedynczo ale występują też w różnych zestawach pojedynczo i parami (dotyczy B1x i D2)
Zasięg bezprzewodowego sterowania wynosi do 100m kiedy korzystamy
z funkcji TTL lub HSS i do 300m w trybie manualnym. Standard mocowania
akcesoriów jest wspólny dla B1x oraz D2 a znaczniki na tubusach lamp ułatwiają
kontrolę nad efektami.
Miłosz Gawroński
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Canon
APARATY CYFROWE
Canon 50D
Canon 70D
Canon 6D F-VAT23%
Canon 6D +2x akum.
Canon EOS M5+ 15-45/3.5-6.3 IS STM

Oferta Komis

OBIEKTYWY
Canon 14/2.8 L II USM
Canon 22/2 STM EF-M
Canon 24/2.8 IS USM
Sigma 30/1.4 ART DC + UV (CANON)
Canon 35/1.4 L EF USM +UV
Canon 50/1.8 EF II F-VAT23%
Canon 85/1.2 L II EF USM+ UV
Canon 90/2.8 TS-E
Canon 100/2.8 Macro USM EF
Canon 400/2.8 L IS USM
Samyang 500/6.3 DX (Canon)+adapter
Canon 16-35/2.8 L II USM
Canon 16-35/2.8 L II USM+UV
Canon 17-40/4 L USM + UV F-VAT23%
Canon 17-40/4 L USM
Canon 18-55/3.5-5.6 EF-M IS STM
Canon 24-70/4 L IS EF USM + UV
Canon 24-105/4.0 L IS USM
Canon 24-105/4 L IS USM+UV+filtr polar.
F-VAT23%
Canon 28-135/3.5-5.6 IS USM
Canon 70-200/2.8 L II IS USM
Canon 70-200/4 IS USM
Canon 70-300/4-5.6 L IS USM+ Hoya HMC UV
Canon 70-300/4-5.6 EF IS USM
Canon 75-300/4-5.6 II EF USM
Tamron 150-600/5-6.3 SP Di VC USD (Canon ) +
UV F-VAT23%
LAMPY BŁYSKOWE
Nissin 18 MF Macro (Canon)
Nissin Di 866 MK II (Canon)
Canon 320EX
Canon 430EX II Speedlight F-VAT23%
Canon 430 EX II Speedlight
Canon 430 Ex II Speedlight
Canon 430 EX III-RT Speedlight
Canon 430 EX III-RT Speedlite
Canon 600 EX-RT Speedlight
Canon 600 EX-RT Speedlight
Canon 600EX-RT Speedlight
AKCESORIA
Canon TC-80 N3 wężyk spustowy F-VAT23%
Canon ST-E3-RT transmiter bezprzewodowy
Canon BG-E11 + kosz.
Canon BG-E13 F-VAT23%
Canon Telekonwerter Extender 2x II

Cena

|
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Gwarancja

899 zł
2 499 zł
3 699 zł
3 299 zł
3 499 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
DO
08.12.2018r.
Canon
Polska

4 999 zł
749 zł
1 449 zł
1 399 zł
3 699 zł
349 zł
5 699 zł
3 399 zł
1 399 zł
21 999 zł
449 zł
4 099 zł
3 699 zł
1 899 zł
1 799 zł
599 zł
2 299 zł
1 699 zł
2 049 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

899 zł
6 299 zł
2 599 zł
4 399 zł
899 zł
399 zł
3 299 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

799 zł
449 zł
520 zł
399 zł
499 zł
599 zł
799 zł
799 zł
1 199 zł
1 199 zł
1 299 zł

3 m-c
1 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

399 zł
899 zł
749 zł
699 zł
899 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
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Canon Telekonverter Extender EF 2x III
Fujifilm
APARATY CYFROWE
Fujifilm X-E1
OBIEKTYWY
Fujifilm 14/2.8 XF R
Fujifilm 18/2.0 XF R +HOYA UV
Fujifilm 23/1.4 XF
Fujifilm 63/2.8 R WR GF
Fujifilm 32-64/4 GF R LM WR
LEICA
APARATY CYFROWE
Leica X TYP 113
Leica SL TYP 601 F-VAT23%
Leica M Monochrom
Leica Q + 3xbat.
Leica M10 +3x bat.

16 999 zł
11 999 zł
23 499 zł

OBIEKTYWY
Leica 21/2.8 Elmarit-M ASPH. + wizjer
Leica 24/1.4 Summilux-M Asph. 6-Bit
Leica 28/2.0 Summicron-M Asph.
Leica 35/2.5 Summarit-M
Voigtlander 50/1.1 (Leica M)
Leica 50/2.0 Summicron
Voigtlander 75/1.8 Heliar Classic (Leica M)
Leica 16-18-21/4 Tri-Elmar-M Asph. +wizjer

6 499 zł
14 499 zł
9 999 zł
4 499 zł
2 999 zł
3 999 zł
2 199 zł
14 999 zł

Leica Visoflex typ 020

1 499 zł

Voigtlander MFT/LEM adapter (LEICA M)
NIKON
APARATY CYFROWE
Nikon D100
Nikon D5100
Nikon D610
Nikon D810 F-VAT23%
Nikon D810 F-VAT23%
OBIEKTYWY
Sigma 15/2.8 EX DG Fisheye (Nikon)
Sigma 15/2.8 EX DG Fisheye (NIKON) F-VAT23%
Zeiss 15/2.8 DISTAGON ZF.2 (NIKON)
Voigtlander 20/3.5 Color Skopar Asph. SL II+filtr
(NIKON)
Nikkor 28/1.4 D AF
Nikkor 28/2.8 D AF
Nikkor 35/1.4 G AF-S + UV
Nikkor 50/1.4 G AF-S
Nikkor 50/1.4 G AF-S
Nikkor 58/1.4 G AF-S F-VAT23%
Nikkor 85/1.4 G AF-S
Nikkor 85/1.8 G AF-S F-VAT23%
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1 399 zł

3 m-c

899 zł

3 m-c

2 799 zł
1 299 zł
2 999 zł
5 199 zł
8 499 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

4 999 zł
17 999 zł

3 m-c
12 miesięcy
Leica PL
3 m-c
3 m-c
Do
29.04.2019r.
Leica Polska

549 zł

3 m-c
6 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
Do
11.05.2019r.
Leica Polska
Do
29.04.2019r.
Leica Polska
3 m-c

499 zł
799 zł
4 499 zł
6 999 zł
7 499 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

1 349 zł
1 999 zł
6 999 zł
1 599 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

5 999 zł
899 zł
4 899 zł
1 199 zł
1 299 zł
5 499 zł
4 999 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
Do
14.07.2019r.
Nikon Polska
3 m-c

1 699 zł

Nikkor 105/1.4 E AF-S ED
Nikkor 200/4.0 D AF IF-ED Micro
Nikkor 300/4 E PF AF-S ED F-VAT23%
Nikkor 400/2.8 G ED VR
Nikkor 600/4 D AF-s
Nikkor 600/4 G ED VR F-VAT23%
Nikkor 18-200/3.5-5.6 AFs VR
Nikkor 24-70/2.8 G ED AF-S
Nikkor 70-200/4 G ED AF-S VR +B+W UV
Nikkor 70-300/4-5.6 D AF ED
Nikkor 80-400/4.5-5.6 G ED VR II F-VAT23%
Nikkor 80-400/4.5-5.6 D VR AF ED +UV
Sigma 150-500/5-6.3 APO DG OS (Nikon)
Sigma 150-600/5-6.3 DG OS HSM C +UV
(NIKON)
LAMPY BŁYSKOWE
Yongnuo YN568EX (Nikon) F-VAT23%
Sigma EF-530 DG Super (Nikon)
Nikon SB-700 Speedlight
AKCESORIA
Nikon MC-36A F-VAT23%
Nikon MC-36 F-VAT23%
Nikon DR-5 wizjer kątowy F-VAT23%
Nikon MB-D12 + kosz.
Nikon TC-17 E II
Nikon TC-20E 2x II AF-S
Nikon Teleconwerter TC-20 III 2x
SONY
APARATY CYFROWE
Sony DSC-HX5
Sony A700 + pilot
Sony A700 +2xbat +2x 16GB + pilot
Sony A6000
Sony DSC-RX1R II +2xbat+UV DEMO
Sony A7s (1533zdj.) F-Vat23%
Sony A7R II (2172zdj.) +2x bat.
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7 499 zł
4 999 zł
6 799 zł
28 999 zł
14 999 zł
27 999 zł
1 399 zł
4 099 zł
3 499 zł
799 zł
7 499 zł
2 399 zł
2 399 zł
3 499 zł

399 zł
499 zł
899 zł

3 m-c
3 m-c
6 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
6 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

1 m-c
3 m-c
Do
15.01.2019
Nikon Polska

449 zł
399 zł
699 zł
599 zł
1 299 zł
799 zł
1 299 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
6 m-c

349 zł
899 zł
799 zł
1 799 zł
12 999 zł
5 999 zł
8 199 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
12 m-c
12 m-c
Do
29.12.2019r.
Sony Polska
3 m-c
24 miesiące
Sony Polska

Sony A7R II (14011zdj) +4x akum.
Sony A7R II (1625zdj) DEMO F-VAT23%

6 599 zł
8 999 zł

OBIEKTYWY
Tamron 14/2.8 AF ASPH (IF) ( Sony/ Minolta)
Sony 16/2.8 Fisheye (Sony/Minolta)
Zeiss Batis 18/2.8 ( Sony E)

1 999 zł
1 999 zł
5 499 zł

Minolta 20/2.8 AF +UV (Sony/Minolta)
Sony 20/2.8 E
Zeiss Batis 25/2 (Sony E) F-VAT23%
Zeiss 35/2 Loxia (Sony)
Sony 50/1.4 FE Plannar ZA F-VAT23%
Sony 50/1.4+ HOYA HMC
Zeiss Batis 85/1.8 (Sony E)
Zeiss Batis 85/1.8 (SONY E)

999 zł
799 zł
4 749 zł
3 499 zł
5 499 zł
999 zł
4 499 zł
4 198 zł

6 m-c
6 m-c
Do
05.06.2019r.
Zeiss Polska
3 m-c
3 m-c
3 m-c
6 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
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Tamron 90/2.8 Di AF SP Macro (Sony)
Sony 135/2.8 STF (Sony A/Minolta)
Sony 500/8 REFLEX (Sony A/Minolta)
Sony 11-18/4.5-5.6 DT (Sony A/Minolta)
Sony 16-70/4 ZA OSS
Sony 16-105/3.5-5.6 DT (Sony/Minolta)
Sony 24-70/4 FE +Hoya UV
Sigma 24-105/4 ART DG Sony/Minolta
Sigma 50-150/2.8 II DC APO HSM (SONY)
Sony 70-300/4.5-5.6 G SSM
LAMPY BŁYSKOWE
Sony HVL-F42 AM
AKCESORIA
Adapter EF-NEX (Sony E)
Adapter EOS-NEX (Sony E)
Sony VG-C99AM do Sony A99
Sony wizjer FDA-A1AM
Sony Ultra Wide
Kenko pierścienie AUTO Sony/Minolta
OLYMPUS
APARATY CYFROWE
Olympus SP-560UZ + SP-510UZ+obudowa
Olympus OM-D E-M1 MK II
OBIEKTYWY
Olympus 25/1.2 M.Zuiko Digital ED PRO

899 zł
3 399 zł
1 849 zł
1 399 zł
3 149 zł
899 zł
3 399 zł
2 399 zł
1 799 zł
2 199 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c

399 zł

3 m-c

399 zł
249 zł
799 zł
599 zł
799 zł
499 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
3 m-c
6 m-c

499 zł
5 999 zł

6 m-c
3 m-c

4 749 zł

Olympus 25/1.2 PRO ED MFT+ UV
Olympus 50/3.5 Macro + pierścień macro DO
OM
Olympus 85/2 Mocowanie OM
Olympus 7-14/2.8 PRO M.Zuiko
Olympus 12-40/2.8 PRO M.Zuiko
AKCESORIA
Olympus wizjer optyczny Do OM-1n
Olympus HLD-7 do E-M1
PENTAX
OBIEKTYWY
Takumar 200/4 (do Pentaxa 6x7) + Filtr UV
Pentax 35/3.5 AL [IF] SMC FA645 F-VAT23%
INNE
Contax 25/2.8 Distagon
Contax 35/2.8 Distagon
Hasselblad 40/4 Distagon F-VAT23%
Mamiya-Sekor 140/4.5 W Z MACRO + Osłona
Minolta W.Rokkor MC HH 35/1.8
Kasety TOYO 69/45, 67/45
Manfrotto 190 PROB + 486RC2
Schneider-Kreuznach 47/5.6 XL Super-Angulon
+filtr
Sekonic L-758DR Digital Master
Panasonic GH3 DMS-GH3 (7410 zdj.) F-Vat 23 %
Ricoh GR II

4 449 zł
499 zł

Do
20.01.2019r.
Olympus PL
3 m-c
3 m-c

1 299 zł
4 599 zł
2 799 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c

399 zł
489 zł

3 m-c
6 m-c

799 zł
4 999 zł

3 m-c
6 m-c

1 099 zł
1 099 zł
2 999 zł
1 499 zł
999 zł
799 zł
599 zł
2 999 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c
12 m-c
3 m-c
6 m-c
3 m-c
6 m-c

1 999 zł
2 499 zł
1 999 zł

3 m-c
3 m-c
3 m-c

Oferta Komis
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(Wszystkie ceny podane są w zł)

RATY | GWARANCJA DO 12 MC | FAKTURA VAT MARŻA. PRZYJMUJEMY UŻYWANY SPRZĘT W ROZLICZENIU. PEŁNA I AKTUALNA OFERTA KOMISU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.e-oko.pl
Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Niniejsza ulotka nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
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AUTORYZOWANY SKLEP Z ZEGARKAMI

BIURO HANDLOWE | ul. Puławska 10 lok. 32 |
02-566 Warszawa | tel. 22 408 11 11 | 608 800 008
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