PREDSTAVITEV

Kodakova digitalna vrnitev
..Kodak je po zaspanem začetku odločneje krenil v ofenzivo z novimi
modeli digitalnih fotoaparatov. Tokrat smo si ogledali novinca iz serije
zmogljivih fotoaparatov, model EasyShare P880..
Kodak že od nekdaj velja za velikana na področju fotografiranja, o tem priča tudi njegov
tržni delež, saj si v svetovni pogači odreže kos,
ki je dovolj velik za doseganje "bronastega
odličja". K temu izdatno pripomore ameriški
trg, na katerem Kodak drži primat v prodaji
digitalnih fotoaparatov. Pri Kodaku sicer ne
zanikajo, da so s prehodom v digitalni svet
malce zaspali in jih je konkurenca prehitela,
toda po tokratnem preizkusu sodeč se stvari
vračajo na stara pota. Nov digitalni aparat
iz serije P (P pomeni "performance" - ang.
oznaka za zmogljivost), model EasyShare
P880, je namreč za korak (ali dva) boljši od
predhodnikov.
Pri Kodaku so z novincem želeli odgovoriti na
zahteve uporabnikov, ki so od novih izdelkov
pričakovali izjemne zmogljivosti ob preprosti
uporabnosti (prav enostavnost rokovanja s
fotoaparati je Kodakova najboljša točka). To
jim je skoraj v celoti tudi uspelo. Kodak
EasyShare P880 je namreč
dobro založen s sodobno tehnologijo,
saj je opremljen
z zmogljivim 8megatočkovnim
tipalom,
podporo RAW zapisu
(prvič prisotna v
EasyShare fotoaparatih) ter zanimivimi optičnimi lečami
Schneider-Kreuznach Variogon (24-140
mm; f/2.8-4.1) z možnostjo ročnega zumiranja (vrtenje objektiva). P880 je pravzaprav
Kodakov odgovor na izjemno povpraševanje
po fotoaparatih v polprofesionalnem razredu,
saj je s svojimi 149.990 SIT (cena je z DDV)
bistveno cenejši od dragih in manj kompaktnih
D-SLR fotoaparatov.
Visoka ločljivost tipala bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike, 5.8X optični zum
pa nam bo približal marsikateri objekt (ali
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subjekt, se razume). Široki koti uporabniku
dovoljujejo veliko svobode in kreativnosti
- ne glede na to, ali fotografiramo v naravi
ali v manjših prostorih. O fotografijah samo
najboljše torej, dodaten plus opisanega modela je velik (diagonala 6,4 cm) in pregleden
LCD zaslon z možnostjo nastavitve stopnje
osvetlitve zaslona. Vgrajena elektronika
omogoča zajem video posnetkov do VGA
ločljivosti 640*480 točk s 30 sličicami na
sekundo. Aparat fotografije in videoposnetke
shranjuje na 32 MB vgrajenega pomnilnika,
ob uporabi visokih ločljivosti pa seveda velja
razmisliti o nakupu prostornih pomnilniških
kartic vrste Secure Digital (SD), ki so danes
relativno poceni.
Kot že rečeno, se Kodakovi fotoaparati odlikujejo s preglednimi meniji in gumbi in tudi
pri modelu P880 ni nič drugače, še več,
Kodakove inženirje gre pohvaliti za
dobro opravljeno delo, saj so aparat opremili s pravzaprav vsemi
profesionalnimi možnostmi
(in nastavitvami), pri
tem pa niso bistveno
žrtvovali
uporabnosti
(saj veste, kako je z
branjem več sto strani
težkih navodil za uporabo podobnih izdelkov).
Potemtakem boste rekli,
da je P880 skoraj idealen, in ne boste daleč od
resnice. Najbolj zahtevne uporabnike zna
zmotiti le uporaba lastne baterije, ki sicer ni
od muh, saj še vedno omogoča zajem več kot
100 fotografij, preden potrebuje polnjenje
- takšni fotografi bodo pač investirali v nakup
dodatne baterije in problem bo rešen.
Kodakove digitalne fotoaparate prodaja podjetje Meditrade iz Ljubljane. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 01/58 54
600 ali pa obiščete njihovo spletno trgovino
na naslovu http://trgovina.meditrade.si. (P.R.)
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