
Fotoaparát EOS-1D X Mark III je 
určený predovšetkým pre športovú 
a wildlife fotografiu. Profesionálnym 
fotografom ponúka takmer 
neobmedzené možnosti a mimoriadnu 
rýchlosť. Zariadenie s výrazne 
zdokonaleným automatickým 
zaostrovaním so sledovaním 
objektu, výnimočnou kvalitou obrazu 
a komunikačnými schopnosťami, 
predstavuje vrchol radu Canon EOS-1. 
Nová vlajková loď dokáže sériovo 
snímať mechanickou uzávierkou 
bezkonkurenčnou rýchlosťou 
až 20 sn./s pri sledovaní objektu. 
V kombinácii s lepším výkonom 
pri vysokých hodnotách ISO tak 
zabezpečuje vynikajúce snímky bez 
ohľadu na okolnosti. Canon EOS-1D 
X Mark III využíva nový snímač 
pre automatické zaostrovanie, ktorý 
má v strede 28-násobné rozlíšenie 
v porovnaní s predchádzajúcim 
modelom, a vychádza tak v ústrety 
požiadavkám profesionálnych 
fotografov na vyššiu presnosť ostrenia 
za rôznych situácií a podmienok. Ako 
prvá nekinematografická kamera 
radu Canon EOS ponúka navyše 
interný záznam videa vo formáte RAW 
v rozlíšení 5,5 K s 12-bitovou farebnou 
hĺbkou, a umožňuje tak profesionálom 
zhotovovať nielen špičkové statické 
snímky, ale aj mimoriadne kvalitný 
záznam videa.

Vďaka novo vyvinutému procesoru 
Canon DIGIC X, snímaču s rozlíšením 
20,1 miliónov bodov, novému 
systému sklápania zrkadla a vedeniu 
závierky získava EOS-1D X Mark 
III konkurenčnú výhodu – špičkovú 
rýchlosť sekvenčného snímania 

Canon EOS-1 očakáva. Vďaka 
špičkovému tesneniu si dokáže poradiť 
aj s extrémnym počasím. EOS-1D X 
Mark III je vybavený podsvietenými 
tlačidlami, ktoré uľahčujú prácu 
v tmavom alebo zle osvetlenom 
prostredí. Túto funkciu spoločnosť 
Canon pridala na základe odporúčaní 
profesionálnych fotografov. Po stlačení 
tlačidla osvetlenia displeja sa rozsvieti 
aj rad tlačidiel, čo výrazne uľahčuje 
orientáciu a rozširuje možnosti použitia 
prístroja.

Oproti predchádzajúcim 
modelom pribudol nový ovládací 
prvok pre výber ostriacich bodov 
integrovaný do tlačidla pre aktiváciu 
automatického ostrenia. Ten fotografom 
umožňuje pri komponovaní záberu 
rýchlo prepínať ostriace body, čo 
zjednodušuje a urýchľuje prácu. 
Dôležitou prednosťou je tiež výrazne 
predĺžená výdrž na batériu. S rovnakým 
akumulátorom typu LP-E19, ktorým 
disponoval aj predchádzajúci 
model, je teraz možné zaobstarať 
až 2850 snímok na jedno nabitie. 
Pre profesionálneho fotografa to 
znamená menšie riziko zmeškania 
dobrého záberu.

Cena fotoaparátu EOS-1D X Mark III 
je 7399 EUR

až 16 snímok za sekundu. Optický 
hľadáčik, ktorý je nevyhnutnosťou 
pri fotografovaní významných 
športových udalostí a zvierat vo voľnej 
prírode, fotografovi poskytuje čistý, 
jasný a neoneskorený pohľad. V režime 
živého náhľadu dokáže prístroj snímať 
rýchlosťou 20 sn./s s mechanickou 
alebo elektronickou uzávierkou pri plne 
automatickom ostrení. Tým ešte viac 
rozširuje kreatívne možnosti.

EOS-1D X Mark III je prvý fotoaparát 
spoločnosti Canon vybavený optickým 
snímačom novej generácie, ktorý 
dosahuje rýchlejšie čítanie a vykazuje 
nižší šum. Plnoformátový snímač typu 
CMOS s rozlíšením 20,1 miliónov 
bodov taktiež ponúka najširší rozsah 
citlivosti zo všetkých prístrojov značky 
Canon. Rozšírený rozsah od ISO 50 
do ISO 819 200 ponúka EOS-1D X 
Mark III profesionálnym fotografom 
väčšiu flexibilitu pri práci za rôznych 
svetelných podmienok.

EOS-1D X Mark III zachováva 
komfortné, intuitívne a ergonomické 
ovládanie svojich predchodcov radu 
EOS-1D, takže prechod na nový model 
bude pre súčasných používateľov 
úplne jednoduchý. Telo prístroja 
vyrobené zo zliatiny horčíka je zárukou 
odolnosti, aká sa od fotoaparátov 
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Bezzrkadlovka EOS Ra predstavuje 
unikát na trhu. Na rozdiel od iných 
plnoformátových fotoaparátov 
na fotenie nočnej oblohy je prenosný 
a nevyžaduje externé napájanie 
a pripojenie k počítaču. Vyniká 
výnimočnou kvalitou obrazu nielen 
okom viditeľnej reality, ale aj snímok 
hlbokého vesmíru pri využití širokej 
škály optických zariadení.

Nový model vychádza konštrukčne 
z bezzrkadlovky EOS R uvedenej 
na trh v septembri 2018. EOS Ra zdedil 
najrýchlejšie automatické zaostrovanie 
na svete, schopnosť zaostriť 
za svetelných podmienok až -6EV, 
plnoformátový 35 mm CMOS senzor 
s približne 30,3 miliónmi efektívnych 
pixelov a obrazový procesor DIGIC 
8. Ide o model, ktorý bol vyvinutý 
v priamej reakcii na špecifické 
potreby fotografov, ktorí chcú zachytiť 
jedinečnú farbu hlbokého vesmíru 
a súhvezdí.

Canon PIXMA G7040 je vybavená 
automatickým podávačom 
dokumentov úplne novej konštrukcie 
na 35 listov, ktorý urýchľuje skenovanie 
a kopírovanie viacstránkových 
dokumentov. Okrem toho disponuje 
dvoma podávačmi papiera s celkovou 
kapacitou až 350 listov bežného 
kancelárskeho papiera. Vďaka tomu 
zvyšuje 3,5-násobne produktivitu 
oproti predchádzajúcej generácii, ktorá 
bola vybavená iba jedným zadným 
podávačom. Canon PIXMA G7040 je 
ideálnou voľbou pre používateľov, ktorí 

S upraveným filtrom 
na blokovanie infračerveného 
žiarenia (IR filter) umožňuje EOS 
Ra prenos štyrikrát väčšieho 
množstva žiarenia H-alfa 
v porovnaní s EOS R. Vďaka 
tejto funkcii môžu fotografi 
bez námahy ostro a jasne 
zachytiť výraznú červenú farbu 
hmloviny – medzihviezdneho 
oblaku prachu tvoreného 
väčšinou vodíkom a héliom. 
Tú nemožno zachytiť bežným 
fotoaparátom, kde odnímateľné UV/IR 
filtre blokujú zaznamenané svetlo práve 
v rozsahu, ktorý dáva hmlovinám ich 
červenkastú farbu.

EOS Ra, rovnako ako EOS R, 
podporuje pripojenie pomocou 
nástroja EOS Utility a aplikácie Canon 
Camera Connect. To umožňuje diaľkové 
ovládanie fotoaparátu prostredníctvom 
smartfónu alebo tabletu pri statických 
snímkach či diaľkovom ovládaní 

potrebujú rýchlo a úsporne 
tlačiť veľké objemy.

Tlačiareň sa dodáva s doplňovacími 
nádržkami na atrament, ktoré 
umožňujú vytlačiť až 18 000 strán 
vďaka trom čiernym náplniam alebo 
až 7 700 strán so sadou farebných 
atramentov. To nielen znižuje náklady 
na vytlačenie jednej strany, ale tiež 
zbavuje nutnosti neustále dokupovať 
a meniť atramentové náplne a zrýchľuje 
prácu.

časozberného videa počas chladného 
večera z vyhriatej miestnosti 
cez USB alebo bezdrôtovo. Softvér 
je k dispozícii zadarmo na stránkach 
spoločnosti Canon. Bluetooth a Wi-Fi 
uľahčujú pripojenie fotoaparátu 
k smartfónu a samotný prenos 
obrázkov a videí. Okrem toho možno 
k fotografiám pridať prostredníctvom 
smartfónu presné GPS dáta pre väčšiu 
prehľadnosť.

Cena fotoaparátu EOS Ra je 2789 EUR

Tlač uľahčuje pripojenie cez Wi-Fi 
a Ethernet, pričom Canon PIXMA 
G7040 je kompatibilná s operačnými 
systémami Windows a Mac a možno 
na nej tlačiť aj prostredníctvom 
aplikácie Canon PRINT (pre systémy 
iOS a Android).

Cena tlačiarne PIXMA G7040 je 399 EUR

EOS Ra je prvým 
plnoformátovým fotoaparátom 
pre astrofotografiu 

PIXMA G7040 
zvýši produktivitu 
a efektivitu 
kancelárskej práce
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