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           16.9.2008 

POZVÁNKA: 
 

Dovolte, abychom Vás pozvali na speciální výstavní den FOMEI TOP SPECIÁL, který se 
koná v rámci pravidelné podzimní akce Fomei Top. Tento den je určen speciálně 
pracovníkům a odborníkům státních služeb. Zaměření přednášek a předváděcích bloků je 
upraveno přesně pro potřeby specialistů z řad policie, armády, požární ochrany, pojišťoven, 
atd. 
 

22.října 2008 od 9,00 hod 
 

Na adrese: Fomei a.s., Machkova 587, Hradec Králové 
 

 
 
 
 

 
 
Všem účastníkům doporučujeme vzít si sebou své fotoaparáty, případně obrazové soubory 
na libovolném mediu pro otestování vystavovaných systémů pro výrobu fotografií. 
 

* * * 
Součástí programu Fomei Top jsou již tradičně přednášky : 
  
Dopolední program, odborné přednášky        
09,00 hod - otevření výstavy 
10,00 hod - speciální příslušentsví pro digitální kompaktní i DSLR fotoaparáty 
  
10,30 hod - optimalizace provozu zařízení microLAB, komplexní využití celého systému 

v praxi. Představení verzí microLAB MASTER a microLAB KLIENT 
  

11,30 hod - nové dalekohledy Fomei pro pasivní noční vidění 
 
11,30 hod - světla Fomei SLS pro FOTO a  TV, pomůcky pro makro fotografii  
 
Odpolední program, praktické ukázky světelných systémů Fomei     
13,00 hod - ateliérové foto, klíčovací programy, co je klíčování ? 
  - konzultace na základě dotazů účastníků, praktická cvičení studiové fotografie 
 
 
15,00 hod - ukončení výstavy 
 

Pozvánka platí pro neomezený počet účastníků 
Vstup, přednášky, parkování v areálu výstavy je zdarma. 

 

http://www.fomei.com/
mailto:info@fomei.com


Panelové diskuze na různá témata po celý den: 
- Moderní zpracování a archivace fotografie – kompletní předvedení aplikace zařízení 

microLAB včetně ukázek propojení pro externí vstupy a externí archivační systémy. 
- Fotomateriály pro archivační tisk – inkjetové a sublimační fotomateriály s dlouhodobou 

stálostí. 
- Netradiční materiály pro výrobu fotografie – folie, látka, difúzní folie pro inkjetový tisk 
- Systémové blesky a difuzory, stativy brašny, kufry  – příslušenství pro digitální 

zrcadlovky. 
- Outdoor foto – představení nové generace univerzálních generátorů pro studiová světla,  
- Studiová světla pro fotografii a TV techniku – blesková a trvalá světla všech výkonů 
- a další novinky. 
 

Pracovníci i technika je k dispozici návštěvníkům po celý den. Výstava má svůj přesný 
pracovní řád. Přednášky jsou organizovány v časovém sledu tak, aby zůstal prostor pro 
individuální diskuze pro každého.  

 
Z novinek pro Fomei Top 2008         
 
 

7x50 ZCF WP RANGER NIGHT VISION 
 

Dalekohledy pro sledování za zhoršených světelných 
podmínek. Konstrukce optiky Ranger dokáže využít i 
zbytkového světla, proto je možné s nimi pozorovat i 
za šera a v noci. Verze WP je voděodolná a 
prachuvzdorná, plněná suchým dusíkem. To zabraňuje 
nejen průniku vody a vlhkosti do optiky dalekohledu, 
ale také jejímu orosení při změně teploty 

 
 

 
 
 

microLAB MASTER, řídící SW pro výrobu, 
zpracování, archivaci fotografie 

 
microLAB KLIENT, SW pro přípravu výroby foto 

 
 
 

 
FOMEI FRESNELL 
Trvalá světlo s možností posuvu žárovky pro nastavení 
úhlu osvitu. Speciální konstrukce světla zajišťuje 
odvětrávání bez potřeby ventilátoru. Výkon světel je od 
300 W do 5000 W. Součástí světla jsou 4-dílné klapky.  
 

  
 
 

 


	Machkova 587, 500 11 Hradec Králové,  Czech Republic

