PREDSTAVITEV

Tiskajmo digitalno!
..Foto Čebron predstavlja najnovejši digitalni foto laboratorij v Sloveniji,
Fuji Frontier 570....

Foto Čebron je prvi v Sloveniji postal
lastnik najnovejšega digitalnega foto
laboratorija. Slednji je bil tudi glavni
razlog za obisk Tržiča, malega mesteca,
stisnjenega pod Karavanškimi Alpami.
Foto Čebron ima že dolgo tradicijo,
ki jo je začel oče, nadaljeval pa sin
Toni. Med prvimi si je omislil digitalni
fotolab še v času, ko so bili digitalni
fotoaparati prava redkost. A poteza se
mu je obrestovala, saj se mu je nakup
hitro izplačal in letos pozimi si je lahko
privoščil že omenjenega novinca. Kot
Toni pravi, so poglavitni razlogi za takšno
odločitev predvsem nove možnosti,
ki jih novi stroj nudi: večja hitrost in
še boljša kvaliteta slike. "Prednosti
Frontierja 570 so digitalna korekcija
fotografije, popravilo rdečih oči, večja
hitrost stroja, korekcija prahu in prask
ter velik format 30*45 cm, če naštejem
le nekaj najosnovnejših," je povedal Toni
Čebron. Njihov fotolaboratorij veliko dela
s profesionalnimi uporabniki in z novim
strojem lahko naredijo fotografije za
razstavo praktično v petih minutah.
Operater ima praktično zelo malo dela,
saj naprava sama odpravi vse napake na
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sliki, kot so praske, delci prahu in celo
efekt rdečih oči. To naredi s posebnim
prehodom preko filma z infrardečo svetlobo, ki "odkrije" te napake in jih nato
lahko programsko odstrani. Operater

mora le še določiti svetlost, popraviti
kontrast in že lahko pošlje fotografijo v izdelavo. Frontier 570 tako ni zanimiv zgolj
za izdelavo fotografij iz digitalnih medijev,
ampak tudi za klasično fotografijo. Toni
je pokazal 30 let stare diapozitive, ki jih
je prinesla stranka. Bili so obledeli, polni
prahu in zaradi uporabe tudi opraskani. A
Frontier 570 je dobesedno naredil čudež,

praske in prah so na slikah izginili, povrnil pa se je tudi prvotni sijaj.
Poglejmo si še ostale tehnične podatke
novega Frontierja. Stroj zmore na uro obdelati 1.800 fotografij velikosti 15*10 cm, film s 24
posnetki pa od začetka
do konca obdela v dobrih
dveh minutah. Predhodnik
Frontier 350 je to delo
opravil v petih minutah,
razlika v hitrosti pa gre na
račun novega kemijskega
procesa obdelave fotografije. Format slik lahko znaša od velikosti posetnic
preko 13*10 cm do 45*30
cm, slednji je zanimiv tudi
za razstave. Čitalnik zna
prebrati različne formate filma, od klasičnega 35 mm do srednjega formata 6*9
cm, kot tudi dia ali negativ film.
Tudi sami lahko preverimo novo kvaliteto
digitalne fotografije preko spletne strani
www.foto-cebron.si in programa E fotolab,
fotografije po izjemno ugodnih cenah pa
nam dostavi hitra pošta.
(P.R.)

Ra~unalni{ke novice

35

