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Kodakove poletne novosti
..Kodakova LS serija digitalnih fotoaparatov je namenjena uporabnikom,
ki poleg odličnih tehničnih lastnosti od aparata pričakujejo tudi stilski
dizajn. Zato ta aparat premore lično kovinsko ohišje in velik ter pregleden
barvni zaslon..
Poletje si trgovci zapomnijo tudi po izredno
dobri prodaji digitalnih fotoaparatov. Kodak
pri tem ni nobena izjema. Mi smo se odpravili
do njihovega slovenskega zastopnika, podjetja Meditrade, ter si za preizkus izposodili
tri modele svežih Kodak digitalcev, ki naj bi
letošnje poletje šli najbolje v promet. Vsem
je skupno to, da premorejo optično tipalo
z ločljivostjo 5 milijonov točk. Mimogrede,
ste vedeli, da je Kodak na tretjem mestu po
prodaji digitalnih fotoaparatov na svetu in da
obvladuje skoraj 12 odstotkov trga? (vir: IDC)
Začnimo naš pregled kar z najcenejšim
izdelkom. Pogled na cenik se tako ustavi
pri modelu Kodak EasyShare C340, ki ga
cenijo na manj kot 50 tolarskih tisočakov.
Delo s C340 je naravnost otročje enostavno, majhnim dimenzijam navkljub (9*6,5*3,5
cm). Aparat vključimo, z gumbom izberemo,
kaj bi radi počeli, vse ostalo opravi avtomatika. No, na sprožilec moramo še pritisniti,
pa imamo fotografije. C340 premore CCD
tipalo ločljivosti petih milijonov točk, kar v
praksi pomeni, da mu fotografije do velikosti
50*75 cm ne predstavljajo nobenih težav.
Pri kvalitetnih barvnih posnetkih aparatu
pomagata še 3-kratna optična in 5-kratna
digitalna povečava, mogoče pa je zajeti tudi
video posnetke ločljivosti 640*480 točk.
Kodakov sistem EasyShare z uporabniku
prijazno programsko opremo omogoča, da
lahko posnetke hitro prenesemo v osebni ra-

čunalnik, natisnemo fotografije, jih pošljemo
po elektronski pošti in še mnogo več. Kodak
EasyShare C340 je namreč popolnoma
združljiv z bazno postajo ter tiskalnikom iz
serije 6000. Naš nasvet - kupite si dodatno
128 ali 256 MB pomnilniško kartico (MMC ali
SD) in to je to. Vgrajenega 16 MB pomnilnika
namreč hitro postane premalo.
Že smo pri modelu EasyShare LS755, ki
si ga bomo zapomnili po tem, da je to prvi
Kodak, ki za shranjevanje podatkov uporablja
XD pomnilniške kartice. Kodakova LS serija
digitalnih fotoaparatov je namenjena uporabnikom, ki poleg odličnih tehničnih lastnosti
od aparata pričakujejo tudi stilski dizajn. Zato
ta aparat premore lično kovinsko ohišje in
velik ter pregleden barvni zaslon tipa OLED,
katerega diagonala znaša zavidljivih 6,3 cm.

Svoje dodajo še Schneider-Kreuznach
Variogon optične leče s 3-kratno optično
povečavo, zato kvaliteta posnetkov nikakor ni
vprašljiva. Uporabniku prijaznih je tudi vseh
15 prednastavitev fotografiranja, zato bomo
le redko posegali po ročnih nastavitvah. Kot
zanimivost naj omenimo še, da opisani model nima niti enega izbočenega gumba, zato
ga bomo zlahka spravili v žep srajce ali hlač,
kjer nas ne bo motil. Za modnega Kodaka bo
potrebno odšteti 99.000 SIT (z DDV), v kompletu pa prejmemo še bazno postajo, ki skrbi
za polnjenje baterij, ko digitalec ni "v akciji"
ter povezavo z osebnim računalnikom.
Kodakov model EasyShare Z730 smo
pustili za konec. S tem digitalnim aparatom
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posnete slike so kvalitetne, živih barv, podrobnosti so dobro vidne - skratka brez
pripomb. Nasmešek na ustnice so nam

narisale predvsem odlične SchneiderKreuznach Variogon optične leče, Z730
premore 4-kratno optično povečavo.
Skupaj s 4-kratnim digitalnim Zoomom
to prinese skupno 16x povečavo. Aparat
lahko zajema tudi video posnetke, a bo za
snemanje filmov (ter večje količine fotografij) potrebno dokupiti večje pomnilniške
kartice, kar ob današnjih nizkih cenah ne
predstavlja večjega finančnega zalogaja.
Cena digitalca je ugodna, znaša dobrih 60
tisoč SIT.
Kodakove digitalne fotoaparate prodaja podjetje Meditrade iz Ljubljane. Za dodatne informacije svetujemo obisk njihove spletne trgovine na naslovu trgovina.meditrade.si. (P.R.)
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