
Hasselblad XCD 90 mm f/3,2
Elegancki plecak Gitzo Traveller
Voigtlaender Ultron 28 mm f/2
Newell Air Artha XL
Apple iPad 12 & 11 Pro M1 
Fotografie na 100 Lat - Verbatim i archiwizacja danych
Kompletny system stabilizacji obrazu Manfrotto - Gimbal & GimBoom
Fujifilm GFX 100S - Aparat doskonały
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Grudzień przywitajmy nieco grubszym magazynem.
Trochę to trwało ale mamy wreszie sygnały, że zaczynacie 
doceniać wysoką jakość plików pdf z Magazynem MegaObraz.

Najbardziej doceniają go użytkownicy iPadów. To dobrze!

Oddanie tego numeru oznacza, że dokonaliśmy przeniesienia 
portalu na nowy hosting. Szybszy i doskonalszy. Wysoka jakość 
materiałów publikowanych dla Was, sprawiła, że przekroczyliśmy 
normy zajętej przestrzeni dyskowej i ilości transferu.

Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z jakością sprzętu 
średnioformatowego Hasselblad i Fujifilm GFX oraz obiektywem 
Ultron 28 mm. Oglądajcie filmy bo one są w stanie powiedzieć 
więcej niż 100 fotografii!

Dziękujemy, że jesteście z nami i że możemy z oferty rynku wy-
bierać i pokazywać Wam ten sprzęt, który uważamy za dobry w 
kreowaniu Mega Obrazów! 

Maciej Taichman 
Redaktor Naczelny
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http://taichmanpro.pl/?page_id=62


Produkcja, opracowanie graficzne portalu i magazynu MEGAOBRAZ - Taichman Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410  00-682 Warszawa
Kontakt - biuro@megaobraz.pl - Tel. 508 431 149 
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Rosnąca ilość entuzjastów średniego formatu zachęca nas do publikowania coraz większej ilości materiałów zwią-
zanych z tą tematyką. Obiektywy do średniego formatu słyną z wysokiej jakości. Przeznaczone dla profesjona-
listów są zbudowane z metalu, a ich projekty optyczne oferują wygórowane osiągi. Jednym z takich szkieł jest 
obiektyw Hasselblad XCD 90 mm i świetle f/3,2 do tzw. małego średniego formatu.

HASSELBLAD XCD 3,2 90 mm
4
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Obiektyw ten spełnia wszelkie wymogi profesjonalistów i jest alternatywą dla drożs80 
mm. Jest niewielki. To jego cecha charakterystyczna. Długość 100 mm, średnica 77 mm. 
Gwint filtra 67 mm i waga 619 g. Obiektyw posiada ekwiwalent ogniskowej dla pełnej 
klatki - 71 mm. Jest więc to klasyczne lekkie tele do krajobrazów, produktów, portre-
tów. Przy jakości, jaką oferuje, nie dziwi stosowanie go w bardzo różnych dziedzinach 
fotografii komercyjnej. Używanie go, ze względu na równo rozłożoną masę i niewielkie 
rozmiary nie stanowi obciążenia korpusu i nie powoduje wyważania. Leży na korpu-
sach 907X i X1D - wprost doskonale. Czujemy się z nim jak z bardzo zgrabnym obiek-
tywem typu 85 mm na korpusie pełnoklatkowym. Z tym szkłem, cała powaga sprzę-
tu średnioformatowego gdzieś ulatuje, a my mamy ochotę na fotografowanie „z ręki”. 
Oczywiście niech ta powierzchowność, niewielkiego jak na średni format obiektywu 
Was nie zwiedzie.

Całkowicie metalowa budowa, szybki mechanizm AF z wewnętrznym ogniskowaniem 
i wbudowana migawka centralna to tylko podstawowe założenia, wspólne dla całej 
rodziny obiektywów XCD. Budowa optyczna to 10 elementów w 8 grupach. Najbliższa 
odległość fotografowania to 70 cm, kryjące z tej odległości i przy tej ogniskowej obszar 
26 na 20 cm. Przysłona pracuje w zakresie f/3,2 - f/32 co jest standardem w średnim for-
macie.

Obiektyw posiada kąt widzenia 27 stopni w poziomie i 34 stopnie po przekątnej. Daje 
to bardzo umiarkowany efekt teleobiektywu. Kompresja planów jest nieznaczna, co 
pretenduje go wręcz do zdjęć portretowych. Ten, kto dużo fotografował ogniskowymi 
80-135 mm w zastosowaniach portretowych, ten zaczyna doceniać właśnie taki umiar-
kowany efekt kompresji, który przy portretach i odwzorowaniu twarzy, daje bardzo 
korzystne efekty, uwielbiane przez portretowane osoby. To właśnie dlatego takie firmy 
„pełnoklatkowe” jak Leica czy Voigtlaender chętnie produkują obiektywy 75 mm!

Ostrość jest bardzo duża, jednak nie tak agresywna, jak w obiektywie 120 macro do 
tego systemu. Zauważcie, analizując wykresy rozdzielczości, ze wraz z przymykaniem 
przysłony, jakość obrazu bardzo niewiele się zmienia. To nie jest klasycznym obiektyw 
średnioformatowy projektowany pod lustrzanki tylko na nowo obliczona, nowoczesna 
konstrukcja o budowie niezbyt często stosowanej w konstrukcjach tele. Nie mamy tu 
dużych przednich, planaro-podobnych soczewek, tylko mniejszą soczewkę przednią i 
dużą tylną, dbającą o równomierny rozkład światła na całej powierzchni przetwornika. 
To sprawia, że obiektyw świetnie spisuje się jako podstawowe tele. Działa dobrze w 
planach bliskich i jako teleobiektyw w fotografowaniu architektury i krajobrazu. Two-
rząc system na podstawie korpusu serii X, możemy brać go pod uwagę, jako świetną 
alternatywę dla konstrukcji 45 mm. Taki zestaw ważyć będzie niewiele, a zapewni Wam 
doskonałe efekty w profesjonalnym fotografowaniu.
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Firma Gitzo produkuje bardzo wysokiej jakości 
wyroby. Statywy Gitzo uchodzą za produkty dla 
najbardziej wymagających. Statywy tej firmy ku-
puje się „na wieczność”, już dłużej nie poszukując 
i skreślając tym samym pozycję „statyw” z naszej 
listy zakupowej. Firma ta produkuje także dosko-
nałe torby na statywy, torby naramienne, paski i 
plecaki… No właśnie…

Plecak fotograficzny, będący przy okazji pleca-
kiem na komputer, to świetne rozwiązanie, bar-
dzo praktyczne na każdy wyjazd czy plenerową 
sesję. Fotografowanie w podróży wręcz prosi się 
o mobilność, jaką dostarcza plecak, przenoszący 
na nasze ramiona ciężar posiadanego sprzętu. Na 
rynku znajdują się dziesiątki modeli plecaków fo-
tograficznych. W naszej redakcji używamy aż trzy 
różne plecaki na sprzęt, Dodatkowo każdy z nas 
także posiada co najmniej jeden plecak. Na pro-
dukt Gitzo nie zwracaliśmy wcześniej uwagi, tak 
naprawdę nie wiedząc co o nim myśleć. Z Gitzo - 
więc pewnie bardzo drogi. No tak musi być drogi, 
bo nawet oglądany na półce sklepowej prezentu-
je się bardzo finezyjnie i elegancko. Po prostu ina-
czej.

„Inaczej”, ponieważ już na zewnątrz wykonany jest 
z najwyższej jakości materiałów. Nylonowy ma-
teriał przeplatany jest z elementami z naturalnej 
skóry licowej - co wydaje się nieporozumieniem, 
ponieważ nic w tym plecaku nie wygląda na skó-
rę!? Jednak przy bliższym przyjrzeniu się plecako-
wi zauważamy, że producent zawiesza na każdym 
egzemplarzu kawałek skóry, podkreślając, że to 
skóra naturalna. Tak. To, co wygląda jak mega od-
porna na wszystko guma, jest w istocie skórą lico-
wą, która dla zwiększenia wytrzymałości została 
wygnieciona fakturą, przekształcającą ją w coś, co 
przypomina karbon w statywach tej firmy.

Plecak wykonany jest bardzo solidnie i z dbałością 
o elegancję wykończeń. Użyto bardzo wysokiej ja-
kości materiałów na każdym etapie projektu. Naj-
bardziej podobają nam się zamki, a właściwie koń-

GITZO

 
TRAVELLER
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cówki zamków, które są blokowane przez przekręcenie elementu blokującego. Świetne 
rozwiązanie. Wszystkie elementy zapięć są metalowe. Sprzączki, uchwyty zamków wy-
kończone są w ciemnym chromie. To sprawia, że nie błyszczą się tandetnie, tylko dodają 
całej konstrukcji, cech wyższej klasy produktu.

Plecak zbudowany jest w oparciu o podział na dwie strefy. Górna z licznymi przegrodami 
zapinanymi na zamki - może stanowić część dzienną na niezbędne przedmioty. Część 
dolna to przestrzeń na wyciągany insert, który 
przeznaczony jest na sprzęt. Insert jest w pełni 
konfigurowalny. To ważne. Jego umiejscowie-
nie pozwala na swobodne sięganie po aparat, 
nawet wówczas gdy plecak pozostanie na ra-
mieniu, ale zsuniemy go do przodu na klat-
kę piersiową i brzuch. Dodatkowym atutem 
jest system mocowania statywu. Każdy model 
średniego statywu, może tu być swobodnie 
przenoszony. Zapinany na zamek przód pleca-
ka skrywa elementy transportowe dla statywu. 
Na koniec analizy wydaje się, że producent nie 
zapomniał o niczym. Jest tu przeciwdeszczo-
wy pokrowiec i możliwość założenia na rączkę 
walizki transportowej. Są dodatkowe kieszenie 
i - chyba najważniejsze - wyściełana rodzajem 
miękkiego aksamitu - komora na komputer. Bez 
problemu możemy przenosić w niej komputer, 
nie bojąc się o jego porysowanie. To wszytko 
to jednak nie najważniejsze cechy tego pleca-
ka, które odróżniają go od konkurencji.

Teraz najważniejsze! Plecak wygląda bardzo 
elegancko. To odróżnia go od innych konstruk-
cji, które przedłożyły pragmatyzm nad elegan-
cję. Tu mamy idealne zestrojenie dobrego pro-
jektu, materiałów, ergonomii i wyglądu. Plecak 
nosi się świetnie. Ramiona są grube i przygo-
towane na ilość sprzętu, którą można w nim 
pomieścić. Duży aparat - nawet lustrzanka czy 
tak jak w naszym przypadku korpus średniofor-
matowy i 2 duże obiektywy + 1 mały, mieszczą 
się w nim bez problemu. Oczywiście w insercie 
dolnym. W górnej części ląduje zestaw mikro-
fonów i korpus małego bezlusterkowca do fil-
mowania. Komputer w pleckach. Ładowarki w 
części górnej. Cały czas nie tracąc fasonu.

Jeżeli ktoś jest wyczulony na walory estetyczne, pewnie nie raz zauważył, że typowy 
plecak foto niezbyt pasuje do koszuli czy marynarki. Ten pasuje świetnie i do sportowe-
go ubrania i do eleganckiego. Ważne jest, że nie przypomina plecaka fotograficznego. 
Plecak zauważyłem podczas zakupu statywu. Sprawdziłem i bardzo mi się spodobał i…. 
został ze mną;-) Może film pokaże to lepiej.
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Voigtlaender ULTRON 1:2/28
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https://youtu.be/KdOIF1wHDpQ
https://youtu.be/HKW1rMfA5ks


W całej szerokiej gamie obiektywów Voigtlaender niknie gdzieś niepostrzeżenie Ultron 
28 mm f/2 II. Przyczyn jest wiele. Po pierwsze oferta jest bardzo bogata. Po drugie wie-
lu użytkowników starego Ultrona f/2, nie czuje potrzeby zakupu nowego modelu. Po 
trzecie, obiektyw wygląda bardzo niepozornie i można posądzić go o ciągoty do „kla-
sycznego” obrazowania, a więc obarczonego lekkimi błędami konstrukcyjnymi (wada-
mi optycznymi), które celowo pozwalają osiągać analogowy look.

Żadne z tych stwierdzeń nie odnosi się do najnowszego Ultrona. Od doskonałego po-
przednika dzieli go przepaść. Tamten miał być świetnym obiektywem do kamer analo-
gowych. I był! Ten zaś ma być świetnym obiektywem do kamer cyfrowych. I jest!

Klasyczny wygląd w trzech różnych odmianach to tylko wybór opakowania dla dosko-
nale skorygowanej konstrukcji optycznej. Obiektyw jest skorygowany świetnie jak to 
Ultron. Ultrony bowiem od zawsze były traktowane przez znawców jak lepsze Heliary. 
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Tak jest w istocie. Ultron jest jeszcze lepiej 
skorygowany optycznie, co daje pewne 
konsekwencje w postaci lekkiej „nado-
strości”. Za naszą zachodnią granicą lubi 
się określać takie zjawisko mianem po-
nadprzeciętnego. 28 mm z ponadprze-
ciętną ostrością w tak skonstruowanej 
obudowie to świetny pomysł. Obiektyw 
nie tylko wygląda, jakby był skonstru-
owany dla korpusu Leica M. On zachowu-
je się jak rasowy obiektyw z „lejkowskim” 
lookiem…

Swoje wyjątkowe obrazowanie zawdzię-
cza budowie optycznej. Dwa elementy o 
ultraniskim współczynniku dyspersji oraz 
jedna soczewka obustronnie asferyczna 
wchodzą w skład 10 elementowego ze-
społu ulokowanego w 7 grupach socze-
wek. 10 lamelek przysłony. Średnica 52 
mm. Długość 36 mm. Waga od 190 do 
230 g w zależności od wersji, a właściwie 
typu (Typ I i Typ II). Typ I to wersja czarna 
ze srebrnymi pierścieniami ostrości i przy-
słony. Typ II to wersja całkowicie czarna 
lub satynowo srebrna.

Więcej o tym obiektywie można 
dowiedzieć się z filmu. Zapraszamy!
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Fotografie na następnych stronach wykonano obiektywem Ultron 28 mm f/2,8 i aparatemLeica SL2 S
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Fotografie na następnych stronach wykonano obiektywem Ultron 28 mm f/2,8 i aparatem Hasselblad 907X
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Firma Newell kojarzy nam się przede wszystkim z produkcją akumula-
torów wysokiej jakości, które słyną z wysokiego stopnia współpracy ze 
sprzętem oryginalnym. Dzięki wysokiej jakości produktom firma wyrobi-
ła sobie na rynku bardzo dobrą pozycję, stając się synonimem dobrego, 
sprawnego akumulatora. To dobry punkt wyjścia do ekspansji w kierunku 
innych urządzeń potrzebnych na rynku filmowym i fotograficznym. Takie 
akcesoria jak ładowarki, to tylko początek ekspansji. Firma ostatnio za-
prezentowała bardzo ciekawe oświetlenie ledowe, na które zwróciliśmy 
uwagę. Lampa Newell Air Artha XL, to produkt wyjątkowo udany, łączący 
w sobie kilka cech, które skupione w jednym produkcie, potrafią zasko-
czyć funkcjonalnością.

NEWELL AIR ARTHA XL
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https://youtu.be/PU5wjddvc6Y


Wyprzedzając nieco, wnioski musi-
my zaznaczyć, że lampa doskonale 
nadaje się do profesjonalnej pracy 
i jeszcze przed zakończeniem te-
stu zapragnęliśmy zakupić ją do re-
dakcji. Dawno nie spotkaliśmy tak 
dobrego produktu oświetlenio-
wego. Dobrego to znaczy wszech-
stronnego i wygodnego w użyciu. 
Ta wszechstronność i wygoda nie 
są dostrzegalne po analizie danych 
technicznych produktu. Suma po-
żytków tworzy nową jakość.

Lampa posiada 180 diod led świe-
cących z temperaturą 5600 K i 180 
diod led świecących z temperaturą 
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3200 K. W zakresie wymienionym, czyli 
od 5600 K do 3200 K możliwa jest płyn-
na regulacja zmiany temperatury bar-
wowej. Natężenie światła wynosi 1800 
luksów mierzonych z 1 m. Maksymal-
na moc to 70 W, czyli jak na źródło led 
całkiem sporo. Współczynnik wierno-
ści barw CRI jest większy niż 95. Lampa 
ma średnicę 548 mm i waży 3320 g, jej 
grubość to 38 mm, przy czym lampa 
jest tak gruba tylko w miejscu, w któ-
rym znajduje się elektronika i elementy 
sterujące. Lampa ma formę płaskiego 
okręgu, którego metalowa obudowa 
jest jednocześnie radiatorem. Radiato-
rem, którego tak naprawdę lampa nie 
potrzebuje dlatego, że nagrzewa się 
bardzo umiarkowanie i nawet po dłuż-
szej pracy jest tylko lekko ciepła. Lam-
pa zamocowana jest na półokrągłym 
uchwycie przystosowanym do moco-
wania w standardowych gniazdach 
statywów oświetleniowych. Posiada 
regulowaną możliwość zablokowania 
w dowolnej pozycji. Sterowanie ogra-
niczone jest tylko do trzech przyci-
sków, którymi regulujemy moc światła, 
temperaturę barwową i przynależność 
do grupy lamp. Dołączony do zestawu 
pilot umożliwia sprawne regulowanie 
pracą lampy na odległość, ale nie to jest 
najważniejsze. Możliwość sterowania 
grupą lamp sprawia, że można wyposa-
żyć w te tanie lampy, studio produkcji 
filmowej nawet bardzo skomplikowa-
ne z oświetleniem podwieszanym na 
pantografach. Możemy wówczas uzy-
skać efektywność pracy dużego studia 
filmowego, gdzie np. część lamp usta-
wionych jest specjalnie pod oświetle-
nie efektowe i wywoływane jest po-
przez wciśnięcie jednego przycisku.
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Duża moc lampy to jej bardzo poważny atut. Lampa na-
daje się znakomicie do produkcji filmowej, nie tylko z po-
wodu braku wymuszonego chłodzenia. Lampa pracuje 
w absolutnej ciszy i nigdy nie uruchomi się w niej żaden 
wentylator. Jeszcze ważniejszą kwestią jest sposób świe-
cenia, który jest konsekwencją założonej przez konstruk-
torów budowy. Lampa nie jest zbiorem diod zaopatrzo-
nych w soczewki, które następnie jakąś postacią dyfuzora 
są zmiękczane, tylko cała powierzchnia świecąca lampy 
jest od razu płaską, matową, mleczną powierzchnią. Dzię-
ki takiej budowie zaraz po wyjęciu z wygodnego futerału 
transportowego, mamy lampę gotową do pracy. Nie musi-
my myśleć o żadnych dyfuzorach, soft boxach, ani innych 
powierzchniach zmiękczających. Lampa świeci z bardzo 
wysoką kulturą panowania nad światłem. Cienie są mięk-
kie i dzięki temu można oświetlać tą lampą produkty czy 
osoby, znajdujące się nawet bardzo blisko. To właśnie ta 
cecha, jaką jest brak konieczności, dodatkowego zmięk-
czenia spowodowała, że zainteresowaliśmy się tym pro-
duktem jako redakcja. Lampa jest bardzo tania, można by 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że podejrzanie tania i 
przez to może nie być brana poważnie w planach zakupo-
wych. Niesłusznie. To naprawdę wysokiej jakości produkt, 
który zdążyliśmy przetestować już w kilku sesjach nie tylko 
produktowych. Przy tym oświetleniu realizować będziemy 
następne produkcje. Dla filmowców ważnym aspektem 
jest to, że poza możliwością zasilania przez prąd zmien-
ny, jest także możliwość zasilania akumulatorami v-lock. 
Ta unikalna cecha, pozwala myśleć o tym oświetleniu 
jako dodatkowym źródle światła w terenie. Zastosowanie 
standardowych akumulatorów to bardzo istotna funkcjo-
nalność, idąca w parze z wyjątkową mobilnością. Mobil-
ność wynika z tego, że lampa sprzedawana jest w kwadra-
towych, płaskich pokrowcach z wygodnymi uchwytami. 
Taka forma opakowania transportowego, o którą nie mu-
simy się już martwić, sprawia, że jej transport i przewoże-
nie nie stanowią problemu. Lampy można układać jedna 
na drugą w takich właśnie futerałach i wygodnie przewo-
zić samochodem.
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Produkt zasługuje na uznanie także przez fotogra-
fów. Podczas sesji zdjęciowej z modelami udało 
nam się pracować tylko i wyłącznie z tym oświetle-
niem przy czułości ISO 100, przysłonie f/5,6 i przy 
czasie otwarcia migawki 1/160 s. Oczywiście lampa 
nie będzie nadawać się do zdjęć w ruchu, gdzie nie 
uda zastąpić się szybkiego błysku. Jednak wygoda 
stosowania źródła światła, które nie wymaga do-
datkowego modelowania, jest nie do przecenienia. 
Oświetlenie jest bardzo naturalne i dobrze repro-
dukuje kolory. Praca w studio z ustawioną tempe-
raturą barwową i na lampie i w aparacie powoduje 
powstanie prawidłowo skorygowanych fotografii. 
Stosowanie lampy jako dodatkowego źródła świa-
tła, chociażby w celu zwiększenia kontrastu także 
jest wyjątkowo łatwe, ponieważ regulacja mocy 
i temperatury barwowej odbywa się płynnie. To 
umożliwia bardzo precyzyjne doświetlenie planu 
zdjęciowego.

W ofercie firmy znajdują się też mniejsze lampy o 
analogicznej budowie, jeszcze łatwiejsze w prze-
noszeniu, ale one nadają się zwłaszcza do fotogra-
fii produktowej. Do oświetlenia planu zdjęciowe-
go z udziałem ludzi nadają się mniej przez swoje 
ograniczające gabaryty i nieco mniejszą moc świe-
cenia. Mniejsze lampy mogą być również zasilane 
przez akumulatory, przy czym akumulatory do ka-
mer z mocowaniem Sony.

Na koniec Zapraszamy na film, w którym nasz re-
daktor naczelny opisuje te lampy w bardziej wni-
kliwy sposób.
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iPAD PRO 12 i 11 2021 z Procesorem M1
Idealne narzędzie do pracy w terenie i prezentacji materiałów wizualnych przed klientem.
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https://youtu.be/Ored0LDyBh0
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FOTOGRAFIE NA 1000 LAT

Verbatim i bezpieczeństwo danych

Wydaje się, że archiwizacja danych jest na-
szym chlebem powszednim. Wszyscy dbamy 
o to, aby dane znajdowały się na co najmniej 
dwóch nośnikach. Obmyślamy skompliko-
wane strategie przechowywania danych, 
uwzględniając w naszym przepływie pracy 
nawet takie zapasowe miejsca przechowy-
wania plików jak chmury…
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https://youtu.be/XWEiqSV5xdc


Danych przybywa w zastraszającym tempie. Każdy projekt fotograficzny czy filmowy to 
gigabajty plików. Co ważniejsze, z czasem rośnie zapotrzebowanie na miejsce do prze-
chowywania danych ze względu na to, że urządzenia rejestrujące, oferują coraz wyższą 
rozdzielczość, coraz wyższą jakość, a tym samym coraz większą objętość plików. W pro-
fesjonalnej praktyce bardzo często opieramy swój system przechowywania danych na 
serwerach NAS, które dla bezpieczeństwa ustawiamy często w trybie RAID duplikują-
cym przechowywane dane. Można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy staramy się 
w mniejszym lub większym stopniu dbać o bezpieczeństwo naszych danych. Jesteśmy 
świadomi tego, jakie konsekwencje spotkać mogą nas w chwili ich utraty. 

W profesjonalnych działaniach, archiwum plików cyfrowych stanowi podstawę egzy-
stencji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, że wszystkie nasze nośniki danych, któ-
re obecnie stosujemy, są na ogół nośnikami magnetycznymi. Bez względu na to, czy 
pracujemy na dyskach 3,5 cala – dyskach talerzowych, dużych i ciężkich, które znamy 
ze stacjonarnych komputerów PC, czy używamy lekkich, przenośnych dysków talerzo-
wych 2,5 cala z nowocześniejszymi interfejsami w postaci pojedynczych, niewymagają-
cych zasilania kabli typu USB, czy wreszcie dysków SSD.

Bez względu na to, jakich nośników używamy, znajdujemy się obecnie w dosyć niecieka-
wej sytuacji. Rozwój technologii i pamięci masowych doprowadził do znacznej miniatu-
ryzacji. Ta zaś pociąga za sobą możliwość przechowywania coraz większej ilości danych 
w coraz mniejszych urządzeniach. Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych, których 
idealnym przedstawicielem są dyski SSD, pociąga za sobą, postęp technologiczny. 
W bardzo dużym stopniu postęp ten jest, związany z miniaturyzacją i stosowaniem ukła-
dów produkowanych w coraz bardziej zminiaturyzowanych procesach technologicz-
nych. Obecnie prym wiodą kilku nanometrowe technologie. Taka miniaturyzacja pocią-
ga za sobą kolejne udogodnienie. Urządzenia pracują pod coraz mniejszym napięciem. 
Zewnętrzne zasilanie przez zasilacz, nie zawsze jest potrzebne, a urządzenia przenośne 
potrafią pracować kilkanaście godzin, ponieważ do pracy potrzebują minimalnych na-
pięć. Tu dochodzimy do sedna. Nowoczesne technologie są coraz mniej odporne na 
ewentualne oddziaływanie pól magnetycznych. Z tego zjawiska doskonale zdają sobie 
sprawę inżynierowie projektujący broń opartą o generowanie impulsu elektromagne-
tycznego.

Zjawisko EMP - czyli impuls elektromagnetyczny to znana od kilkudziesięciu lat konse-
kwencja użycia broni jądrowej. Jest on wyzwalany w czasie wybuchu nuklearnego, sta-
nowiąc wówczas skutek uboczny. W momencie, kiedy pod wpływem użycia broni ma-
sowego rażenia niszczone są obiekty naziemne, instalacje przesyłowe no i oczywiście 
giną ludzie, samo wyzwolenie impulsu elektromagnetycznego pozostaje niezauważo-
ne. Destrukcyjne działanie broni nuklearnej sprawia, że jest ona traktowana jako broń 
odstraszająca. Mało kto myśli o poważnym jej zastosowaniu i dlatego już od kilkudzie-
sięciu lat wysiłki naukowców skierowane są między innymi na produkcję broni opartej 
o generowanie impulsu elektromagnetycznego. Ta teoretycznie humanitarna broń nie 
zabija przeciwnika, ale niszczy urządzenia elektroniczne. W dzisiejszym świecie, opar-

tym całkowicie o elektronikę, stanowi to niemal gwarancję wygrania konfliktów. Wbrew 
pozorom generowanie silnego impulsu elektromagnetycznego, chociaż wymaga spo-
rej dawki energii, znalazło się także w zainteresowaniu grup terrorystycznych, które co-
raz poważniej myślą o zastosowaniu, ograniczonych pod względem zasięgu impulsów 
elektromagnetycznych, do ataków na wybrane cele. Gdyby ktoś chciał zainteresować 
się bronią, opartą o generowanie impulsu elektromagnetycznego dowie się, że różne 
formy tego typu broni stosowane są już obecnie, w prowadzonych aktualnie konfliktach 
zbrojnych i nie są szczególną tajemnicą. Konflikt zbrojny to oczywiście bardzo czarny 
scenariusz, który na razie nam nie zagraża, a nawet jeśli do niego by doszło to pewnie 
bezpieczne przechowanie naszych danych, byłoby najmniejszym z naszych zmartwień.

Impuls elektromagnetyczny to jednak nie tylko zagrożenie wywołane przez człowieka. 
Naukowcy od lat przestrzegają nas przed impulsem elektromagnetycznym będącym 
efektem wybuchów na słońcu. Zagrożeniem są tak zwane koronalne wyrzuty masy z 
tarczy słonecznej. Wywołują one burze elektromagnetyczne i docierają do ziemi w cią-
gu zaledwie kilku godzin. Największe tego typu wydarzenie miało miejsce w 1859 r. Od-
notowaliśmy mniejsze zjawiska tego typu nawet w pierwszym dziesięcioleciu dwudzie-
stego pierwszego wieku, jednak były to zjawiska o stosunkowo niewielkiej mocy. Duży 
wyrzut masy koronalne może stanowić potężne zagrożenie, ponieważ naładowane czą-
steczki powodują wzbudzanie się napięć w obwodach elektrycznych. Im dłuższy obwód 
elektryczny, nawet wyłączony, tym większe napięcie może się w nim wówczas wygene-
rować. Instalacje mogą się wręcz ”usmażyć”. To samo dotyczy urządzeń elektronicznych 
bez względu na to, czy są włączone i uruchomione, czy też wyłączone. Naukowcy z NASA 
ostrzegają już od kilkudziesięciu lat, że zagrożenie zwiększa się, a najbardziej ostrzegają 
przed tym, że w wyniku utracenia danych, nasza cywilizacja może cofnąć się o 100 lat 
rozwoju. Prawdopodobnie w wyniku burzy magnetycznej możemy utracić wszystkie 
dane zapisane na nośnikach magnetycznych. To przerażająca wizja, ale możliwa.

Firmy od lat zajmujące się technologiami skupiającymi się na przechowywaniu danych, 
a do takich firm zdecydowanie należy zaliczyć Verbatim, projektują i wdrażają techno-
logie, zwiększające pewność przechowywania danych. Inżynierowie firmy Verbatim od 
lat zaangażowani byli, poza rozwojem zapisu magnetycznego w doskonalenie zapisu 
na nośnikach optycznych CD-ROM, CD-R, DVD i BR.

Obecnie ta technologia jest coraz mniej popularna i właściwie nie może, chociażby ze 
względu na objętość nośników, służyć jako podstawowy sposób przechowywania dużej 
ilości danych. Jednak w dzisiejszych czasach nośnik optyczny może być poważną alter-
natywą do przechowywania newralgicznych danych, obok zapisu magnetycznego. Fir-
ma Verbatim jak zwykle oddaje w nasze ręce cały gotowy system archiwizacji danych, na 
który składa się zarówno napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis, jak i same nośni-
ki. Bardziej doświadczeni czytelnicy, zwrócą uwagę, że zapis optyczny nie był pozbawio-
ny wad. Poza stosunkowo niewielką ilością możliwych do zapisania danych wadą było 
także rozwarstwianie się płyt. Płyty zbudowane z poliwęglanu klejone były warstwowo, 
a wykonana z cienkiej metalowej foli warstwa, która służyła do zapisu, z czasem stawała 
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się nieczytelna, ponieważ przez rozwarstwianie traciła 
równoległość - laser nie mógł już jej odczytać.

Każdy z nas pamięta porysowane płyty i płyty, które po 
latach nie dawały się już odczytać. Dzisiaj to już prze-
szłość. Z czasem wprowadzono zupełnie nową tech-
nologię produkcji i zapisu dysków optycznych. Nowy 
standard nosi nazwę M-Disc i opiera się o technologię 
zapisu danych na płycie, w której warstwą zapisywaną 
jest minerał zbliżony składem do skały. Po pierwsze taka 
budowa płyt sprawia, że możliwość rozwarstwiania się 
jest znacznie mniejsza, a płyty skonstruowane w stan-
dardzie M – Disc mają wytrzymałość 1000 lat

Nowa technologia wymaga użycia znacznie mocniej-
szego lasera, który jest w stanie wypalać warstwę mi-
neralną. Zapisane w ten sposób dane są już niemożliwe 
do skasowania. Płyty M-Disc firmy Verbatim obejmują 
nośniki 25 gigabajtowe i 100 gigabajtowe w standar-
dzie Blu-ray. Płyty nie są tanie, lecz możliwość zapisania 
newralgicznych danych z perspektywą ich przechowa-
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nia przez 1000 lat jest bardzo kusząca, zwłaszcza dla nas, twórców obrazu, zarówno vi-
deo, jak i w fotografii.

Taka alternatywa na przechowywanie końcowych, najważniejszych dla nas plików jest 
nieocenioną, dodatkową możliwością zabezpieczenia się przed utratą danych. Twórcy 
wideo mogą w ten sposób zapisywać pliki w najwyższym standardzie np. PRO RESS. Fo-
tografowie, a zwłaszcza twórcy najwyższej jakości fotografii komercyjnych i artystycz-
nych mają możliwość zapisywania swoich docelowych plików.

Warto zainteresować się samą nagrywarką. Urządzenie Blu-ray Slimline Ultra HD 4K 
umożliwia zapis i odczyt wszystkich znanych standardów ze szczególnym uwzględnie-
niem nowej technologii M-Disc. Jest to nagrywarka płyt BR, co w praktyce oznacza moż-
liwość odczytu wszystkich standardów wstecznych z DVD i CD włącznie. Urządzenie 
zaprojektowane jest bardzo minimalistycznie. Metalowa obudowa jest bardzo odporna 
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na zarysowania, ponieważ wykończona jest poprzez szczotkowanie w dosyć głębokim 
procesie. Wygląda to elegancko, zmniejsza możliwość pozostawiania niezbyt efektownie 
wyglądających odcisków palców i zabezpiecza przed porysowaniem urządzenia. Czar-
ny prostokąt obudowy jest tylko o 0,5 cm większy niż opakowanie płyty kompaktowej. 
Czołowa płyta szuflady, która po wysunięciu jest miejscem na umieszczenie płyty, jest 
także panelem sterującym, na którym znajduje się tylko jeden przycisk. Przycisk wysu-
nięcia płyty. Przycisk ten działa tylko, gdy urządzenie jest podłączone do komputera, a 
podłączenie odbywa się poprzez jeden kabel typu USB. Standardowo kabel dostarcza-
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ny jest z przejściówką na standard USB-C. Samo urządzenie ma również gniazdo w tym standardzie. Podczas pracy z urządzeniem przenośnym czerpie 
zasilanie z baterii komputera przenośnego. Nagrywarka działa intuicyjnie z urządzeniami Apple i komputerami PC z systemem operacyjnym windows. 
Nagrywarka jest lekka, bo waży zaledwie 215 g. 
Ważne jest także to, że nagrywarka może działać jako typowy transport nośników optycznych. Możemy użyć jej do zgrywania plików, w tym do ripo-
wania płyt CD-Audio oraz do ich odczytywania w systemie. Nagrywarka może spełniać rolę odtwarzacza płyt 4K po podłączeniu do telewizora i to z 
niego przez gniazdo USB czerpać będzie zasilanie! Zero zasilaczy!
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Typowy użytkownik komputera, skupiający się na przeglądaniu treści internetowych i 
ewentualnie tworzeniu dokumentów tekstowych, nie musi zawracać sobie głowy do-
datkowym urządzeniem do zapisu danych. Jednak poważny twórca, wydający dziesiątki 
tysięcy na sprzęt i realizację konkretnych projektów, powinien wziąć pod uwagę moż-
liwość utraty danych zapisanych na jednym typie nośnika, jakim jest na ogół nośnik 
magnetyczny. Stworzenie w naszym przebiegu pracy dodatkowego elementu, który 
zabezpieczy newralgiczne dane na 1000 lat, jest bardzo interesującym rozwiązaniem.

Dodać należy, że rozwój nośników optycznych tak naprawdę nie ustał, chociaż środek 
ciężkości zdecydowanie przechylił się w stronę nośników magnetycznych. Postawienie 
na bardziej pewne, niezależne od impulsu elektromagnetycznego sposoby przechowy-
wania danych, mogą uratować efekty naszej pracy. W praktyce nie jest konieczne ko-

rzystanie z nagrywarki na stale podłączonej do komputera. Możemy podłączać ją tylko 
na czas nagrywania i wówczas nagrywać kilka płyt z danymi zgromadzonymi w ciągu 
ostatniego czasu. Urządzenie zajmuje bardzo mało miejsca, a zgromadzone płyty stano-
wić będą długoterminowy magazyn naszych najważniejszych plików. Zapis na dyskach 
optycznych docenimy szczególnie wówczas, gdy zetkniemy się z awarią dysku magne-
tycznego..

Więcej informacji o tej technologii, przekazuje nasz redaktor naczelny w filmie na swo-
im kanale YT. 
Zapraszamy na film.
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Kompletny system stabilizacji obrazu

Gimbal Manfrotto 220
GimBoom Fast Carbon

Jeszcze kilka lat temu gimbale były owocem zakazanym przemysłu filmowego. Zagrażały innym, poważnym stabilizatorom, ale… urządzenia 
do filmowania zmniejszyły swe rozmiary i okazało się, że to stare duże urządzenia stabilizujące coraz częściej mogą być stosowane tylko na 
planie superprodukcji – z dużymi kamerami. Wszelkie ruchy kamery przejęły slidery i gimbale.

Każdy, kto próbował pracy, z zaawansowanym gimbalem wie, jak potrafi się odwdzięczyć, gdy tylko zaczniemy wykorzystywać jego możli-
wości. Nic dziwnego, że Manfrotto stworzyło swoją markę gimbali. Producent statywów powinien oferować także stabilizację ruchu kamery. 
Tak po prawdzie to wnikliwe oko od razu rozpozna podobieństwo do modeli FeiyuTech i jest tak w istocie. Zamiast zgłębiać temat od nowa, 
dopracowano wspólnie nowe produkty. Do naszej redakcji trafiłmodel, który powitalismy jak świetnie znanego, starego znajomego AK2000. 
Jednak ten gimbal jest wyjątkowy, ponieważ współpraca z Mnafrotto doprowadziała do pewnej europeizacji i nadania swoistego designer-
skiego sznytu, konstrukcji FeiyuTecha. Przedstawiamy Giimbal Manfrotto 220 – profesjonalny stabilizator dla kamer o wadze do 2,2 kg.

Gimbal Manfrotto 220 To profesjonalny, 3-osiowy stabilizator ręczny dedykowany bezlusterkowcom i małym lustrzankom. 
Został zaprojektowany do dynamicznych nagrań z użyciem aparatu do 2,2 kg. Idealnie sprawdzi się jako narzędzie dla foto-
grafów, videografów, vlogerów czy blogerów szukających wsparcia o szerokim zastosowaniu.

Gimbal wyposażono w dotykowy ekran LCD, który daje możliwość łatwej kontroli, zmiany trybów pracy i ustawień parame-
trów. Możesz wyzwalać migawkę, kontrolować ostrość, zoom, czułość, balans bieli czy regulować wartość ekspozycji.
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Fujifilm GFX100S
APARAT DOSKONAŁY
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https://youtu.be/snVlauNX0XE


Mercedes Klasy S to bardzo, bardzo dobry samochód. Posiada wszystkie udogodnie-
nia, które sprawiają, że podróż przebiega w komfortowych warunkach. To samo doty-
czy prowadzenia i działania wszelkich mechanizmów. To swoisty wzór do naśladowa-
nia dla wszystkich aut klasy premium. Oczywiście wzór nie do osiągnięcia, ponieważ 
to, co mamy w S-klasie, pojawi się w innych autach klasy premium dopiero po kilku 
latach. Wszystkie najnowocześniejsze systemy wspomagające jazdę miały premierę 
w Klasie S, aby potem trafiać do modeli niższych. Kto miał okazję prowadzić Merce-
desa Klasy S, ten wie, o czym piszę. Nawet systemy tłumienia drgań oparte o lasero-
wy system czujników nawierzchni są w stanie tak współpracować z zawieszeniem, że 
przewidują nierówności drogi, a zawieszenie pneumatyczne odpowiednio do pręd-
kości reaguje, co sprawia wrażenie, jakby ktoś nagle położył nowy asfalt na nierów-
nej przecież drodze z dziurami. Czegokolwiek byśmy nie chcieli się dopatrzyć, zawsze 
znajdziemy to, co w innych świetnych samochodach - ale będzie nieco lepsze. Klima-
tyzacja? No oczywiście wielostrefowa, automatyczna, ale doposażona w jonizator po-
wietrza i generator perfumowanych zapachów. Można poczuć się jak w luksusowym 
SPA, ponieważ fotele z opcją masażu, dbają o każdego z pasażerów. Podgrzewanie 
podłokietnika może wydawać się przesadą, ale co powiecie na podgrzewanie podło-
kietnika dla tylnych siedzeń? Cisza za sprawą zespolonych szyb i wytłumienia - taka, 
że rozmowy można prowadzić szeptem, a przejeżdżającego tramwaju nie usłyszycie. 
Jeśli do tego dodamy bardzo sprawne skrzynie biegów i mocne, acz ekonomiczne 
jednostki napędowe, to okaże się, że to właściwie wzór samochodu. Wszystkie inne 
samochody są gdzieś niżej, nawet jeśli to topowe modele najbliższej konkurencji. Tu 
mamy wszystko, czego moglibyśmy zapragnąć, a nawet więcej. Oczywiście nie zro-
zumcie mnie w ten sposób, że nie ma lepszych samochodów. Są! Są szybkie do jazdy 
sportowej. Są świetne terenowe. Są jeszcze bardziej eleganckie i wysferzone, jak cho-
ciażby Bentley, Mayabach czy Rolls-Royce. No właśnie…!

Dokładnie tak samo jest z Fujifilm GFX 100S! To Klasa S wśród wszystkich aparatów 
fotograficznych. Posiada więcej udogodnień i technicznych możliwości niż jesteśmy 
w stanie ogarnąć. Przewyższa pod tym względem bardzo wiele konstrukcji. Wybiega 
do tego daleko w przyszłość, ponieważ daje nam 100 megapikseli już dzisiaj, podczas 
gdy inni oferują o kilkadziesiąt megapikseli mniej i to w mniejszym formacie obrazu. 
Tu mamy większą matrycę, która powinna uchodzić za Prawdziwą Pełną Klatkę, po-
nieważ obecna „pełna klatka” to przecież dawny „mały obrazek”. Prawda? No właśnie. 
Idąc dalej tym tropem i uwzględniając wielkość poszczególnych pikseli i gęstość ich 
upakowania to okaże się, że horrendalnie drogie lustrzanki lub tylne ścianki średnio-
formatowe przestają mieć już sens istnienia. Trochę większa matryca mogłaby być, 
ale musiałaby zaoferować co najmniej 200 Megapikseli. Tymczasem Mały Średni For-
mat w opcji 100 megapikselowej robi się Prawdziwym Średnim Formatem. Do tego 
wyobraźnia konstruktorów zrezygowała z obudowania tej matrycy gigantycznym i 
droższym korpusem jak miało to miejsce w przypadku modelu GFX100S i zdecydo-
wano się na znacznie mniejszy korpus. W rezultacie powstał aparat fotograficzny, któ-
ry może stanowić wzorzec dla wszelkich konstrukcji, które stopniowo będą propono-

wać więcej megapikseli, a potem większe matryce, aby za jakiś czas dojść do poziomu 
tego, co oferuje GFX100S. Oczywiście są konstrukcje pełnoklatkowe znacznie szybsze 
i oferujące zapis video 8K, kosztują jednak więcej i mają mniejsze matryce i mniejszą 
jakość obrazu. Istnieją też aparaty bardziej wysublimowane, bo posiadające tak jak na 
przykład Hasselblady X - doskonalszy system zarządzania barwą czy elitarne mate-
riały wykończeniowe. Sumarycznie jednak to konstrukcje o mniejszej rozdzielczości 
i choć majestatycznie eleganckie, to nie wyposażone tak bogato. Nie oferujące tylu 
możliwości i takiej jakości obrazu.

Gdyby tak wziąć pod uwagę podstawowe możliwości tego aparatu - podstawowe 
bo nie ma sensu opisywać wszystkich danych technicznych - to okazałoby się, że to 
absolutnie topowa konstrukcja wśród aparatów fotograficznych w listopadzie 2021 
roku. Jeśli myślicie o średnim formacie, jeśli myślicie o aparacie, który nie zestarzeje 
się w sensie jakości oferowanego obrazu jeszcze przez kilka lat, to właśnie GFX 100s 
jest wspaniałym rozwiązaniem. Podczas sesji testowych okazało się, że jak każdy pro-
dukt Fujifilm, możemy go całkowicie dostosować do naszych potrzeb. Nie jest to ła-
twe zadanie, ponieważ w chwili, gdy możemy skonfigurować prawie wszystko i to 
jeszcze w wielu gotowych zestawach presetów robi się z tego całkiem długa opera-
cja. Jednak to, co otrzymujemy to aparat fotograficzny oferujący potrzebne funkcje 
dokładnie tam, gdzie nam osobiście zechce się je posiadać. Aparat pracujący dokład-
nie tak, jak tego będziemy oczekiwać. Aparat, który nie jest tak elitarnym konceptem, 
lecz „zwykłym” aparatem o ponadprzeciętnych możliwościach. „Zwykłym”, ponieważ 
nie odbiega kształtem od typowych konstrukcji profesjonalnych. Wygodny w trzy-
maniu przez duży grip, mający odchylany w wielu płaszczyznach ekran i duży wizjer. 
Nie ważący więcej niż topowe lustrzanki. A jednak oferujący 100 megapikselowe ob-
razy. Obrazy o jakości, której nie można nie docenić, jak się już raz ją zobaczyło. Czy 
chcieliście powrotu do mniejszej matrycy, jak kupiliście aparat z większą lub bardziej 
rozdzielczą? No właśnie. Tu jesteśmy dodatkowo dopieszczeni szczegółowością wy-
nikającą z większych pikseli na większej niż pełnoklatkowa - małoobrazkowa matry-
ca i 16 bitową głębią kolorów w plikach RAW. Tak naprawdę to można by zrobić cały 
artykuł tylko o tym, jak wiele daje przeniesienie się z głębi 14 do 16 bitowej. Robi to 
kolosalną różnicę! Jeśli tylko aparat ustawimy dobrze, jesteśmy w stanie wyciągnąć z 
niego pliki o niesamowitej rozpiętości tonalnej, z pełną gamą najsubtelniejszych to-
nów. To, co odróżnia ten model od innych 100 megapikselowych (i większych) kon-
strukcji (poza oczywiście starszym bratem GFX 100), to stabilizacja. Właściwie przy 
korzystaniu z obiektywu standardowego nie musimy się martwić o ekspozycję „z ręki” 
do czasu 1/15 s. Przy tej rozdzielczości i wielkości obrazu idealne pliki eksponowane 
w zastanych warunkach świetlnych zachwycają.

Kolejną jakże istotną funkcjonalnością jest filmowanie z pełnej klatki w rozdzielczości 
4K 10 bit 4:2:2 przy przepustowości 400 MB/s to jest coś! To świetny rezultat, a jeśli 
weźmiemy pod uwagę system AF, który śledzi na bieżąco ruch obiektu? Ba! System 
może w średnim formacie robić to samo co topowe układy w formacie małoobrazko-
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wym. Poza skrajną prędkością oczywiście. Śledzenie oka, regulacja prędkości prze-
ostrzania, dotykowe wskazywanie punktu do przeostrzenia itd. Jest tu wszystko! Co 
ważniejsze - to wszystko działa! Właściwie, aby dopełnić opisu możliwości, wystarczy 
wspomnieć o dodatkowym aspekcie, który jeszcze wpływa na zwiększenie rozdziel-
czości. Funkcja przesunięcia pikseli i uzyskiwanie kadrów o wielkości 400 MP jest za-
implementowana w opcjach Drive, obok wszelkich możliwych bracketingów i multi-
-ekspozycji bo i ta oczywiście jest. Uzyskanie plików o rozdzielczości 300 dpi i boku 
przekraczającym 190 cm jest szokującą możliwością, choć oczywiście zarezerwowaną 
do kadrów nieruchomych. Zachwycaliśmy się tą funkcją w aparacie Hasselblad H6D 
Multishot a tu - proszę bardzo! Jest także. Ważne jest to, że Fujifilm oferuje odpowied-
ni program, który wygeneruje ze wskazanych przez Was 16 plików multiekspozycyj-
nych jeden duży, przepraszam, gigantyczny plik.
Musimy pamiętać, że praca z takimi plikami wymaga dobrego sprzętu do obróbki i 

dużej pojemności dysków. Dla uspokojenia należy dodać, że model procesora Apple 
M1 w Mac Book Air zupełnie wystarcza. Miejsce na dysku to już inna sprawa. 16 bito-
wy TIFF o rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze o dłuższym boku 11648 pikseli zajmuje 
na dysku 457,9 MB. Plik RAW to ponad 200 MB. Należy o tym pamiętać, podobnie jak 
o zakupie nowych (jeśli takich nie posiadacie) kart SD o prędkości zapisu 300 MB/s. 
Nie musimy myśleć za to, o wężyku spustowym, ponieważ aplikacja na smartfon zu-
pełnie nam wystarczy i o inwestycjach w dodatkowy prąd. Dwa, trzy, no może 4 aku-
mulatory zadowolą każdego. W moim przypadku jednodniowa sesja od 4:40 rano do 
zachodu słońca, czyli gdzieś do około 17 00 zadowoliła się jednym akumulatorem.
Tu ważna uwaga. Pracując na tak dużym formacie, automatycznie staramy się szlifo-
wać kadry i nie stać nas na fotografowanie byle czego i byle jak. Szkoda miejsca na 
dyskach. Wiemy, że nasz kadr będzie emanował jakością.
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Podsumowując. Angażując się w średni format Fuji, od razu powinniśmy wziąć pod 
uwagę zakup tego właśnie modelu, ponieważ na kilka lat będzie to zakup „ostatecz-
ny”. Na spokojnie będzie można dobierać brakująca optykę, ale zakup aparatu będzie 
można odłożyć na kilka lat. Jakość oszałamia i jest to szczególnie ważne dla profesjo-
nalistów. Ci, którzy mają wymagających klientów oraz ci, którzy fotografują z myślą o 
poważnej reklamie, wydrukach artystycznych, plikach pod druk dużych kalendarzy, 
ilustracji, prac archiwizacyjnych nie muszą na nic czekać. To naprawdę niesamowity 

sprzęt, który potrafi uzależnić możliwościami, jakie oferuje. W filmie, nagranym „na 
żywo” zaraz po sesji zawieram kilka innych „gorących” uwag i moich prywatnych dy-
wagacji co do zakupu ;-) Zapraszam do oglądania.
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