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n ŘEMESLO UMĚNÍM

Epos Emotion

Další hodinky rodinné švýcarské 
značky zaujmou hlavně svým čí-

selníkem. Ten totiž nevyužívá tradiční 
dělení po dvanácti jednotlivých hodi-
nách, ale po dvaceti čtyřech. V oka-
mžiku, když se nachází hodinová ruč-
ka v horní části, znázorňuje navíc 
den, v okamžiku, kdy je ve spodní, je 
noc, tedy po šesté večerní a před šes-
tou hodinou ranní. n
V ocelovém 41mm pouzdře pracuje 
interně upravený 4Hz kalibr ETA 2892 
s automatickým nátahem
www.chronostore.eu
Cena: 35 000 Kč

n TROJROZMĚRNÉ 
SKENOVÁNÍ 

3D gang 
V současné době jsou 

v kontinentální Evropě 
jen dvě studia, která dosa-
hují podobné kvality jako 
pražské  3D gang studio. 
To využívá skener Profi 
Studio IR, což je unikátní 
zařízení postavené výhrad-
ně za účelem skenování li-
dí a zvířat, jež je je tvořeno 

115 DSLR snímači s 1gi-
gapixelovou strukturou. Dí-
ky použité technologii sní-
mání je v něm možno 
zachytit i pohyb, čímž se 
naprosto odlišuje od ostat-
ních 3D skenerů. Velkou 
výhodou skeneru je navíc 
vyhotovení textury ve velmi 
vysokém rozlišení. Po fázi 
snímání je vytvořen digitál-
ní 3D model, přičemž sa-
motná tvorba má několik 
fází. Jednotlivé fáze lze po-

jmenovat jako mračno bo-
dů, polygonní síť  a dále 
následuje model s povr-
chem a konečnou fází je 
model s texturou. n
Mezi oblasti, kde se 
digitalizace lidské postavy 
využívá a 3D modely 
reálných postav nacházejí 
uplatnění, patří zejména 
herní a filmový průmysl 
a biomedicínské obory. 
www.3Dgang.cz
Ceny od 2 700 Kč

n SMARTPHONE Z GUINNESSOVY 
KNIHY REKORDŮ 

Kazam Tornado 348
Za žiletkou s muší váhou pouhých 95,5 g 

stojí britský výrobce mobilních telefonů 
Kazam, který ke všem svým smartpho-
nům nabízí bezplatnou roční výměnu roz-

bitého displeje. Tornado, který 
má v pase pouhých 5,15 mm, 
na odolnosti, i přes svůj ano-
rektický pas, rozhodně ne-
strádá. Pevnost tenkého 
těla výrobce zajistil kovo-
vým obvodovým rámeč-
kem a tvrzeným sklem 
Gorilla Glass z obou 
stran telefonu. n
Tornado 348 je také 
doprovázeno řadou 
praktických funkcí, 
jako je 
automatická 
spoušť u selfie 
fotoaparátu při 

„victory gestu“, 
probuzení telefonu poklepáním prsty 
na displej nebo zvýšená citlivost displeje 
pro snadné ovládání v rukavicích.
www.facebook.com/kazamcz
Cena: 7 599 Kč
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Další z digitálních 
zrcadlovek 

posouvá hranice 
profesionálního 
focení zase 
o kus dál. Za ži-
vými barvami, 
řádným zaostře-
ním i bohatými 
detaily stojí nový 
výkonný snímač 

ti snímků za sekundu. Novinka 
uhrane také možností natá-

čení videí, a to v roz-
lišení Full HD nebo 

MP4, přičemž 
technologie Hyb-

rid CMOS AF III za-
jišťuje, že na zá-
znamu budou 
objekty zájmu vždy 
perfektně ostré. 
Tato technologie 
podporuje i zaost-
řování se sledová-

Všem, kteří tráví delší 
dobu u počítače psa-

ním, je určena nová děle-
ná klávesnice, která zaru-
čuje, že se ruce vždy 
nacházejí v uvolněné polo-
ze a měkká opěrka dlaně 
poskytuje oporu pro zá-
pěstí. Její vypouklý tvar 
snižuje a koriguje pronaci 

n ERGONOMICKÁ KLÁVESNICE 

Microsoft Sculpt Ergonomic 
Desktop

zápěstí, která jinak způso-
buje bolest a sníženou po-
hyblivost. Tvar 
a způsob rozlo-
žení kláves na-
víc kopíruje 
tvar prstů, 
a tím pádem 
zaručí přiroze-
nější psaní. n

Díky designu s obráceným 
sklonem jsou klávesy vždy 
v takovém úhlu, aby při 
jejich stisknutí bylo 
zápěstí v neutrální pozici.
www.microsoft.com
Cena: 2 599 Kč

s rozlišením 24,2 Mpx a obrazový proce-
sor Canon DIGIC 6. Velmi praktická je ta-
ké citlivost, a to až do ISO 12 800, které 
zajišťuje kvalitní focení i za šera. Nejde 
však jen o focení, a to třeba i rychlostí pě-

ním objektu a se změnou cíle. n
Zrcadlovka umožňuje díky připojení k wi-
fi i okamžité sdílení snímků na sociálních 
sítích. 
www.canon.cz Cena za tělo: 20 590 Kč

n FOCENÍ S VÁŠNÍ

Canon EOS 760D
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