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Fotojama

Retro fotografija je »in«
..Ob pogledu na dogajanje na področju tehnoloških rešitev nam hitro postane jasno, da je kombinacija starih tehnologij z modernim
slogom med uporabniki vse bolj priljubljena..

Pametni telefoni so priročni, zaradi česar so pri
številnih ljudeh nadomestili digitalne fotoapara
te, saj z njimi lahko naredimo izvrstne posnetke.
Slaba stran uporabe telefonov in digitalnih foto
aparatov pa je nedvomno v tem, da fotografije
le še redko natisnemo na papir. Če ne poskrbi
mo za izdelavo varnostne kopije, pa lahko zajete
trenutke zelo hitro izgubimo.
Zaradi tega vse bolj v ospredje prihajajo tako
imenovani instantni fotoaparati. Gre za poseb
ne fotoaparate, s katerih boste fotografijo preje
li neposredno v svoje roke že v nekaj sekundah.
To posledično pomeni, da bomo lahko te slike
takoj pokazali svojim prijateljem ali pa jih vstavi
li v spominski album. Ker vsi instantni fotoapara
ti seveda ne ponujajo enake kakovosti, je po
membno, da izberemo takšnega, ki nas ne bo
pustil na cedilu niti v najzahtevnejših trenutkih
in bo opremljen s tehnologijo, ki nam bo tako
olajšala zajem nepozabnih trenutkov kot natis
nila kakovostno fotografijo v zgolj nekaj sekun
dah. Teh pa na trgu trenutno ni prav veliko.

Lomo’Instant Square Combo Pigalle
Med vsemi, ki jih lahko trenutno kupimo, je našo
pozornost pritegnil fotoaparat Lomo’Instant Squa
re Combo Pigalle, ki ga pri nas ponujajo pri podje
tju Fotojama (www.fotojama.com), kjer sicer naj
demo še bogato paleto drugih fotoaparatov in pri
pomočkov zanje. Fotoaparat prihaja z vsem, kar
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potrebujemo za zajem izvrstnih eksperimentalnih
fotografij. Gre za prvi instantni fotoaparat na svetu,
ki ponuja dvojni format in objektiv s steklenimi le
čami. Poleg tega omogoča hitri preklop med for
matoma »square« in »mini Instax«.
Lomo’Instant Square Combo Pigalle razpolaga s
95-milimetrsko stekleno lečo, ki je primerljiva s
45-milimetrsko, kar pripomore k visokokakovostim
fotografijam visoke ostrine. Za manj vešče uporab
nike je seveda na voljo napreden samodejni način,
ki poskrbi za vse, in sicer od hitrosti zaklopke do ja
kosti bliskavice. Za ta namen je na voljo še sistem
za pametno izostritev slike, ki naredi celoten po
stopek izostritve zelo enostaven.
Fotoaparat zagotavlja edinstvene fotografije prek
funkcionalnosti za neskončno večtočkovno izpo
stavljenost svetlobi, z načinom za dolgo izpostav
ljenost, infrardečim daljinskim upravljavcem, siste
mom za časovno zakasnitev zajema fotografije in
še mnogo več. Piko na i pa daje še paket »Combo
Package«, saj vključuje prenosne steklene leče, ki
jih lahko uporabimo za vsako priložnost.
Naj v zaključku še poudarimo, da se Lomo’Instant
Square Combo Pigalle ponaša še s kompaktno
in upogljivo obliko, ki spominja na fotoaparate,
ki so se kot prvi pojavili na tržišču v zlati dobi fo
tografije. Fotoaparat je na voljo v treh všečnih
barvnih kombinacijah, ki se bodo prilegale vsa

komur, in sicer v mehko črni, udarno beli barvi in
v »usnjeni« udarno rdeči barvi. Lomo’Instant
Square Combo Pigalle tako predstavlja vse zna
nje, ki so ga inženirji podjetja Lomography
osvojili skozi številna leta razvoja instantnih fo
toaparatov, v tesnem sodelovanju s skupnostjo
Lomography Community, ki predstavlja zunanji
vir idej za pripravo izdelkov.

K je do več informacij in kje kupiti

najboljši instant fotoaparat doslej?

Več informacij o trenutno najboljšem instant foto
aparatu doslej lahko dobite na spletni strani pod
jetja Fotojama (www.fotojama.com), nakup pa lah
ko opravite na spletni povezavi bit.ly/fotojama-lo
mo-instant-square-combo-pigallee. Gre za foto
aparat odlične kakovosti in je primeren tako za za
četnike kot izkušene »fotografske mačke«.  (P. R.)
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