AKTUALITY DOBRÉ A ŠPATNÉ PRODUKTY

Digital SLR:
P
Lepší fotografie
BLACK A WHITELIST Digitální jednooká zrcadlov-

ka ještě sama o sobě nezaručuje perfektní fotografie. Mezi jednotlivými přístroji jsou velké
rozdíly, a to jak v kvalitě obrazu, tak i v komfortnosti a snadnosti použití.

oté, co firma Canon uvedla v roce 2003 svůj model EOS 300D
s cenou pod 30 000 Kč, začal se trh s tímto typem fotoaparátů
značně rozrůstat. K důvodům patří extrémní flexibilita díky
možnosti výměny objektivů a blesků, vynikající kvalita snímků,
vysoké rozlišení doplněné většími rozměry obrazového snímače
a výborné možnosti manuálního nastavení. To dělá ze zrcadlovek
oblíbený produkt náruživých amatérských fotografů. Přestože digitální jednooké zrcadlovky jsou obecně zárukou dobré kvality
snímků, najdou se i modely, se kterými dobrých výsledků nedosáhnete. Výrobci občas příliš experimentují a chrlí jeden produkt za druhým – a ne každý se povede. Chip vám pomůže se
v této oblasti zorientovat..

WHITELIST
CANON EOS 450D
CAN

NIKON D40
N

Ryc
Rychlý:
Díky dobré kvalitě snímků, rychlosti sspuštění okolo 0,7 sekundy a zpoždění
spou
spouště okolo 0,3 sekundy je tento přístroj
ideá
ideální pro sportovní fotografii.
INFO: www.canon.cz; cca 13 500 Kč vč. DPH

Z
Zastaralý:
Model D40 poskytuje fotografie skvělé kvality, bohužel max. rozlišení
fi
ssnímků je jen 6 megapixelů a fotoaparát
zzaostává za konkurencí i ve vybavení.
IN
INFO: www.nikon.cz; cca 8 000 Kč vč. DPH

SONY ALPHA A350
S

FUJIFILM FINEPIX S5 PRO
F

F
Flexibilní:
Díky výklopnému displeji
s funkcí LiveView můžete s modelem A350
fo
fotografovat i v neobvyklých situacích, jako
n
například s fotoaparátem nad hlavou.
IN
INFO: www.sony.cz; cca 14 000 Kč vč. DPH

O
Omezený:
S modelem S5 Pro budete spokojeni, co se týká barev, vzhledem k ceně
ko
je smutné, že postrádá funkce, jako je optický stabilizátor nebo čištění senzoru.
ti
INFO: www.fujifilm.cz; cca 20 000 Kč vč. DPH
IN

NIKON D90
NIK
N

OLYMPUS E-410
OLY
O

Nah
Nahrává
video: Model D90 byl prvním
DSLR fotoaparátem s možností nahrávání
DSL
vide
videa, a to dokonce v HD rozlišení. Navíc
kvalita pořízených fotografií je excelentní.
i kva
INFO: www.nikon.cz; cca 23 000 Kč vč. DPH

Dlou
Dlouho
nevydrží: Přestože nabízí
použitelnou
použ
pou
ž
kvalitu snímků, krátká výdrž
na baterie
b
je u modelu E-410 od Olympusu nepříjemná.
n
INFO: www.olympus.cz; cca 9 000 Kč vč. DPH

SAMSUNG GX-20
SAM
S

SIGMA SD14
SIGM
SIG

V
Vysoké
rozlišení: V kategorii zrcadlovek
s cenou do 30 000 Kč vč. DPH nabízí Samsu
sung vysoké rozlišení – 14,5 megapixelu.
I další parametry fotoaparátu jsou výborné.
IN
INFO: www.samsung.cz; cca 22 000 Kč vč. DPH

Zr
Zrnité
fotografie: Sigma má sice 14Mpx
sen
senzor, který poskytuje perfektní barvy,
ale rozlišení není vyšší než u modelů
s 6Mpx
6
senzory. Fotografie jsou zrnité.
INF www.sigma-foto.cz; cca 13 000 Kč vč. DPH
INFO:

OLYMPUS E-520
OLY
O

PENTAX K200D
PEN
PE

Sna
Snadné
použití: Šikovný režim LiveView umožňuje snadnější zaostřování
a fo
fotografování přes displej. Detekce
obli
obličeje a další funkce práci zjednodušují.
INFO
INFO: www.olympus.cz; cca 12 000 Kč vč. DPH

Zkre
Zkreslení:
Chybějící barevná věrnost
a provozní
pr
pomalost modelu K200D jsou
nepříjemné.
nepřř
nep
Přístroj navíc podporuje obrazový
razo formát Adobe DNG RAW.
INFO: www.pentax.cz; cca 12 000 Kč vč. DPH

SONY ALPHA 700

V ŠEDÉ
ZÓNĚ

44

BLACKLIST

Nejno
N
j
Nejnovější
jednooká zrcadlovka Sony určená
pro a
amatéry skončila v našem hodnocení Top
10 na prvním místě. Vynikající kvalita obrazu
spole
spo
le
společně
s výborným vybavením hovoří pro
tento model, to samé se však nedá říct o ceně.

Drahý: S cenou okolo 23 000 Kč se tento
model DSLR řadí k nejdražším v této kategorii produktů. Navíc by při této ceně
neměla fotoaparátu chybět funkce LiveView.
INFO: www.sony.cz; cca 23 000 Kč vč. DPH (tělo)
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