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CANON EOS 300
Pred nami so novoletni prazniki. »as veËjih ali manjπih
obdarovanj. Ker nam vedno primanjkuje idej, kaj kupiti
za darilo, vam v tem Ëlanku predstavljamo moæna darila,
ki so fotografsko obarvana, vendar primerna skoraj za
vsakogar.
Zato sem si ogledali nekaj trgovin s fotografsko
opremo, ki so v tem predprazniËnem Ëasu bogato
zaloæene in predvsem preseneËajo s posebnimi
akcijskimi cenami.
Zrcalno refleksne kamere so namenjene bolj zahtevnim fotografom, zato jih nikoli ne
kupujte za druge, ne da bi vedeli, kakπno kamero si æelijo.
Minili so Ëasi, ko so prodajali samo praktike in zorkije in ko smo za bolj kvalitetne kamere
hodili v tujino. Tudi pri nas se æe dobi kvalitetne kamere za razliËno zahtevne fotografe in
globoke æepe.
Kljub prevladi elektronike se πe vedno dobijo kvalitetne kamere za nostalgike in vse tiste,
ki jim avtomatska ostritev in motorno previjanje filma ne diπi. Na razpolago imate pester
izbor najmodernejπih avtomatskih kamer za πe tako velikega izbirËneæa.

V primeru da fotograf uporablja diapozitivni film, so zelo zaæeljeni okviri za diapozitive (kvalitetnejπi so
z antinewton stekli) in razni pripomoËki za gledanje diapozitivov, Ëe nimamo pri roki dia projektorja.

Kompaktna kamera mora biti v vsaki druæini. Zatorej Ëe πe nimate kamere ali pa bi staro radi
zamenjali s sodobnejπo, je sedaj prava priloænost. Ponujajo veliko razliËnih vrst kompaktnih
kamer, od cenejπih s fiksnim objektivom brez avtomatske ostritve (z moËno globinsko ostrino)
do kamer z avtomatsko ostritvijo in v viπjem cenovnem razredu z objektivom s spremenljivo
goriπËnico (zoom). Vse pa so opremljene z motornim navijanjem filma, Ëitalcem DX kode za
prepoznavanje obËutljivosti filma, bliskavico, dovolj zmogljivo za gasilske posnetke do petih
metrov.
Rokovanje je zelo preprosto, vse vodi avtomatika, tako da bodo lahko posneli dobre fotografije
tudi vsi tisti, ki niso veπËi fotografiranja s starejπimi kamerami.

Pri nakupu
torbice ne
boste zgreπili,
Ëe izberete
torbico za eno
kamero in dva
do tri
objektive.
Skoraj vse so
narejene po
istem vzorcu
in znotraj
pregrajene, da
se oprema
med seboj ne
poπkoduje.
Kvalitetnejπe
so narejene iz
vodoodpornih
materialov.
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Vse tiste, ki sami razvijajo svoje fotografije, pa lahko presenetite s kemikalijami za razvijanje,
dozo (posodo) za razvijanje filmov ali labolatorijsko uro.

Tudi film je lepo darilce.
»e ne veste s kakπnim filmov fotograf
fotografira, raje izberite negativ film in boljπe
kvalitete (cene).

Za takle mali stativ ne spraπujte,
Ëe ga fotograf potrebuje; je
idealno darilo za vsakega, ki
ima kamero.
Kolikokrat ste æe podlagali
razne πkatlice ali kamne pod
kamero, da ste bili tudi vi na
fotografiji? Ali pa zadræevali
sapo, da ne bi bili posnetki
zmazani, ko je bilo premalo
svetlobe in s tem kratek Ëas
osvetlitve?

Bliskavice in filtri spadajo med fotografski pribor, za katerega morate vedeti h kateri kameri ga
je moæno prikljuËiti (bliskavice), oziroma na kateri objektiv ga je moæno priviti (pomemben je
premer navoja na objektivu - filtri). Zato tudi ta del fotografske opreme ne kupujte na pamet.
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VeËji stativi so namenjeni
pravim hobi fotografom. Tudi
pri njih velja, da se morate
pozanimati, kakπen je primeren
za fotografa. Za nekatere je
pomembna majhna teæa, drugi
si æelijo visoke stative, tretji pa
take z moËno glavo.

Foto albumov ni treba predstavljati, tu so samo za osveæitev spomina (dobra ideja).

Upam, da ste dobili nekaj zanimih idej za boæiËka ali dedka Mraza, karkoli æe
imate. V prodajalnah, ki smo obiskali, so bili vsi zelo prijazni in strokovni, tako
da Ëe ste laik v fotografiji, vam bodo z veseljem pomagali.
Vsi tisti, ki pa boste ta Ëlanek prebrali in bi bili zelo veseli kakπnega darilca iz
teh strani, pa imate πe Ëas, da æeljeno obkroæite in postavite na vidno mesto.
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