
 

 

PR servis: Advantage, spol. s r.o., Michalská 12, 811 01 Bratislava 
0907/500 842, korbackova@advantage.sk 

T L A Č O V É   P O D K L A D Y  
 

k tlačovej konferencii FOŤ SI TLAČ SI 
 

 

 

 

Kedy:  15. júla 2013, 19:00 hod. 

Kde:  AGEM Computers, Panónska 42, 851 01 Bratislava 

Vystupujúci: Milan Mráz, Business Domain Manager - Photo Imaging 

Michal Rácz, Product Manager - Photo Imaging 
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Jaroslav Bollo, Riaditeľ slovenskej pobočky - IT TRADE, a.s.   

 

Všetky podklady nájdete na: http://files.agem.sk/AGEM-Fot_si-tlac_si.zip 
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Tlačová správa 

 

Letné mesiace sú obdobím, kedy sa každý z nás snaží prežiť a odfotiť čo najviac spomienok 

a zážitkov. Či už pri „slovenskom“ mori, na pive pod tieňom Eiffelovky, alebo v prvom rade na letnom 

festivale – najlepšie s pomocou najnovších fotografických technológií.  

 

Fotografie sú všade – na ploche vášho počítača, v mobile, iPode, iPade. Denne si desiatky 

fotiek pozrieme na internete, sú súčasťou reklám, zdobia naše domovy a kancelárie. Stačí jeden 

obrázok, aby sme si dokázali dokonale vybaviť situáciu, ktorá by sa inak stratila v špirále netriedených 

spomienok. Pred dvomi dekádami sa nám za posteľou kopili nevyvolané filmy, teraz nám zapĺňajú 

dátové disky počítačov zabudnuté priečinky plné záberov z výletov. Firmy zamerané na vývoj 

technológií sa snažia čo najviac zjednodušiť proces vzniku fotografií a tým oživiť zážitky a nenechať 

spomienky stratiť sa v záplave množstva súborov a obrázkov.  

 

Spôsobov ako tomu zabrániť existuje viac. Jedným z najpohodlnejších je zabaliť si so sebou na 

cesty instantný fotoaparát, ktorý fotografiu hneď aj vytlačí a nebude hroziť riziko jej vymazania 

omylom. Fotoaparát sa však nie vždy zmestí do už aj tak preplneného dovolenkového kufra. 

Technologický trend sa uberá smerom zmenšovania, ak však nebude vyhovovať ani  „mini“ model 

série Instax a dávate radšej prednosť rýchlemu foteniu mobilom, na trh prichádza nová technológia, 

pomocou ktorej môžete zábery z mobilného telefónu efektívne a pohodlne vytlačiť. „Technológia 

NFC umožňuje veľmi jednoducho tlačiť a skenovať pomocou mobilného telefónu. Prevedenie celej 

operácie trvá pod minútu a nie sú k tomu potrebné špeciálne káble či softvér,“ hovorí Ferdinand 

Rezník z firmy Agem Computers.  

 

Technológiu NFC a spotrebné materiály PRINT IT si zákazníci môžu prísť vyskúšať bezplatne 

v období najbližších štyroch týždňov (od 15.7. do 9.8.) v priestoroch spoločnosti AGEM Computers na 

Panónskej 42. Viac na www.agem.sk. 
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Vznik instantného fotoaparátu 

 

V roku 1943 sa malé dievčatko opýtalo otca, prečo nemôže vidieť obrázok okamžite potom, 

ako ho vyfotí. Práve táto nevinná detská otázka odštartovala jeden z revolučných vynálezov v oblasti 

fotografie. Otcom dievčatka bol totiž americký vedec Edwin Land a o päť rokov neskôr verejnosti 

predstavil prvý prístroj, ktorý pre vyvolanie záberov nepotreboval čiernu komoru – instantný 

fotoaparát. O tom, že išlo o vysnívaný produkt komerčného trhu, svedčí aj prejav, ktorý adresoval 

svojim zamestnancom: „Je nádherné na niečom pracovať, napriek tomu, že je pred vami päť tisíc 

krokov, ktoré musíme urobiť, než si to uvedomíme. Stačí urobiť prvých desať a následne ďalších 

dvadsať a nakoniec si uvedomíte, ako rýchlo ste ich všetky zvládli.“ 

 

Vynálezca Land čoskoro založil firmu Polaroid špecializujúcu sa na instantné fotoaparáty a 

niekoľko desaťročí bojoval o popredné miesta na trhu s fotoaparátmi. V roku 2001 však z finančných 

dôvodov spoločnosť zanikla a spoločnosť FUJI je momentálne jediným výrobcom ponúkajúcim 

instantné fotoaparáty.  

 

15 najdôležitejších rokov v dejinách fotografie 

 

1800: Thomas Wegwood experimentuje s technikou zvanou camera obscura, vytvorí niekoľko 

snímkov, ktoré sa však rýchlo zneškodnia 

1824: prvý zachovaný snímok s názvom „Pohľad z okna“ vyfotí francúzsky vynálezca Niépce 

1837: vynálezca Daguérre použije na ustáľovanie snímkov kuchynskú soľ, vzniká technika zvaná 

daguérrotypia 

1868: Ducan de Hauron publikuje knihu, kde navrhuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť farebnú 

fotografiu 

1880: George Eastman zakladá firmu, ktorú neskôr premenuje na Kodak 

1900: prvý komerčný fotoaparát od firmy Kodak s názvom Brownie 

1934: v Japonsku bola založená spoločnosť Fuji Photo Film 

1947: predstavenie aparátu na okamžitú fotografiu spoločnosťou Polaroid 

1960: zahájenie distribúcie fotoaparátov Polaroid v Japonsku 

1980: 500.000 predaných fotoaparátov Polaroid a Kodak 

1981: Fujifilm prichádza s vlastnými výrobkami typu Instant s označením FOTORAMA 

1990: firma Adobe predstavila program Photoshop 

2000: Firma Sharp/ J-Phone predstavila mobilný telefón s fotoaparátom 

2001: ukončenie výroby instantného fotoaparátu Polaroid 

2012: výrazne poklesol predaj fotoaparátov na úkor smartfónov 
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Najnovší druh instantných fotoaparátov INSTAX 

 

Japonská firma FUJI začala vyrábať digitálne fotoaparáty, ktoré v sebe zároveň skrývajú filmový pás. 

Sériu nových instantných zariadení vývojári nazvali INSTAX. Tento systém umožňuje pozrieť si 

fotografie skôr, ako na obrazovke počítača – keďže vám ich v priebehu okamihu vytlačí. Je vytvorená 

spôsobom, aby zaujala mladých - závislých na rýchlosti a nových technologických trendoch, medzi 

ktoré patrí aj lomography. Model Instax Mini 7S si môžete kúpiť v rôznych farebných variantoch a 

nastaviť si na ňom rôzne spôsoby vystavenia snímku svetlu.  

Značka FUJI, ktorá vznikla už v roku 1934 ako ázijská konkurencia americkému Kodaku, nadväzuje na 

tradíciu Polaroidu – dokonca s požehnaním od skrachovanej firmy.  

Prezentácia: Buď kreatívny, buď Instax 

 

Príbeh instantných fotoaparátov začal v roku 1947, kedy 21. februára firma Polaroid predstavila 

fotoaparát na okamžitú fotografiu. Jej stvoriteľom bol americký vedec Edwin Land, spoluzakladateľ 

firmy Polaroid. Hlavnou myšlienkou tvorcov okamžitej fotografie bolo vymyslieť fotografický systém 

umožňujúci vyvolanie fotografie do pár minút od stlačenia spúšte. Počas uplynulých rokov sa 

technológia vyvíjala až do súčasnosti a vďaka tomu sa dnes môžeme zabaviť s fotoaparátmi Instax.  

 

Existuje viacero dôvodov prečo treba mať rád fotoaparáty Instax, medzi tie naše patrí: 

 

- Čaro okamžitej fotografie, nie súboru. Možnosť darovať hmatateľnú spomienku. 

- Každá fotografia je jedinečná a originálna. 

- Nedokonalosť optiky v nás vyvoláva chuť byť kreatívny v obsahu.  

 

1960 – zahájená distribúcia fotoaparátov Polaroid v Japonsku 

1976 – Kodak uvádza vlastné instantné výrobky. Koncom 70tych rokov bol podiel Polaroidu 

v Japonsku cca 5 % (Západná Európa cca 25 %) 

1980 – 500.000 predaných fotoaparátov Polaroid a Kodak 

1981 – Fujifil prichádza s vlastnými výrobkami typu Instant s označením FOTORAMA 
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Technické údaje fotoaparátov Instax:  

 

Instax mini 7S 

4 manuálne expozičné režimy / zabudovaný blesk / ostrenie 0,6 – nekonečno / rozmer fotografie – 

62x45 mm / napájanie 4x AA batéria 

 

Instax mini 25 

možnosť prepnutia normal/krajinka / zabudovaný blesk / ostrenie 0,6 – nekonečno / rozmer 

fotografie 62x45 mm / napájanie 2x CR2 batéria / 2 spúšte / zrkadielko na objektíve / možnosť 

stmavenia /zosvetlenia / malý LCD displej 

 

Instax mini 50 

možnosť prepnutia normal/krajinka  / zabudovaný blesk / makropredsádka / ostrenie 0,6 – 

nekonečno  / s predsádkou 0,3-0,4m / rozmer fotografie 62x45mm / mapájanie 2x CR2 batéria  / 2 

spúšte / zrkadielko na objektíve / samospúšť / možnosť stmavenia/zosvetlenia / malý LCD displej 

 

Instax wide 210 

voľba rozsahu ostrenia - 0,9-3m a 3m - nekonečno / zabudovaný blesk / makropredsádka / rozmer 

fotografie 98x62mm / napájanie 4x AA batéria / možnosť stmavenia/zosvetlenia / tlačidlo zap./vyp. 

blesk / malý LCD displej 

 

O spoločnosti Fujifilm 

 

Spoločnosť Fujifilm bola založená v roku 1934 so zameraním sa na produkciu fotografických filmov. 

Počas desaťročí sa rozšírili na nové trhy a vybudovala si pevnú pozíciu na celej planéte. So 75. rokmi 

svojej existencie, ktoré oslávila v roku 2009, je spoločnosť Fujifilm známa ako najväčšia spoločnosť 

zaoberajúca sa fotografiou a zobrazovaním na celom svete. Rovnako sa vyvíja v medicíne, 

vysokofunkčných materiáloch a v mnohých ďalších oblastiach špičkových technológií. www.fujifilm.sk  

 

Kontaktné osoby: 

Milan Mráz, Business Domain Manager – Photo Imaging, milan.mraz@fujifilm.sk, +421/907/716 704 

Michal Rácz, Product Manager – Photo Imaging, michal.racz@fujifilm.sk, +421/907/770 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fujifilm.sk/
mailto:milan.mraz@fujifilm.sk
mailto:michal.racz@fujifilm.sk
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Fenomén bezdrôtovej tlače 

 

Tlačiarne sa prispôsobujú technologickým inováciám a zbavujú sa pripojiteľných USB káblov. Existuje 

niekoľko spôsobov – jedny fungujú prostredníctvom Bluetooth pripojenia, ďalšie využívajú sieť Wi-Fi. 

Spoločnosť Samsung v júni tohto roka priniesla na trh prvú tlačiareň vybavenú technológiou NFC, 

ktorou sú vybavené všetky moderné mobilné aparáty. 

Zaujímavé fakty z dejín tlačiarenstva 

 

- prvé vytlačené dokumenty pomocou drevených dosiek pochádzajú z Číny, z roku 868, 

- prvou vytlačenou knihou je Gutenbergova Biblia z roku 1455, 

- významným objavom bol vynález litografie, ktorý na tlač používal kamennú dosku, 

- xerovacie tlačiarne boli predstavené v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, 

- prvú komerčnú laserovú tlačiareň predstavila firma IBM v roku 1976. 

Čo to je NFC? 

 

Zo skratky Near Field Communication je krátkodobé, vysokofrekvenčné, bezdrôtové spojenie 

umožňujúce bezdrôtový prenos dát na krátku vzdialenosť. Pri priblížení mobilného telefónu 

k inteligentnému panelu sa automaticky nadviaže spojenie a užívateľ telefónu má možnosť využiť 

ponúkanú službu. Vďaka tejto technológii môže telefón komunikovať so štandardnými technológiami 

smart kariet a čítačiek, alebo pripojiť sa ku zariadeniam ako napríklad multifunkčná tlačiareň. Táto 

technológia je štandardnou súčasťou mobilných telefónov už od roku 2006.   

 

Samsung v júni 2013 predstavil multifunkčnú tlačiareň schopnú pohodlne komunikovať s mobilom 

a vďaka tomu umožňuje efektnejšiu a pohodlnejšiu tlač dokumentov a obrázkov z galérie mobilného 

telefónu. Novinka Samsungu, zariadenie Xpress C410W to dokáže rýchlosťou 18 čiernobielych strán 

za minútu a 4 strany pri farebnej tlači. Zariadenie bolo vyvinuté pre domáce a kancelárske použitie, 

keďže multifunkčné tlačiarne sú stále viac obľúbenejšou súčasťou firiem a veľkých spoločností.  

 

Prezentácia: Prvá farebná laserová tlačiareň a nové multifunkčné tlačiarne z 

radu Xpress s podporou NFC 

 

Novinky umožňujú jednoduchšiu prácu s dokumentmi prostredníctvom bezdrôtovej tlače z mobilných 

zariadení.  

 

Samsung Electronics Co., Ltd, v júni 2013 predstavil prvú farebnú laserovú tlačiareň a multifunkčné 

tlačiarne série Xpress C410W, ktoré podporujú NFC technológiu. Používateľom tak umožňujú tlačiť 

fotografie a dokumenty vo vysokej kvalite jednoducho zo smartfónu. 
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Nová séria tlačiarní Xpress C410W zahŕňa farebnú laserovú tlačiareň C410W a dve farebné laserové 

multifunkčné tlačiarne C460W a C460FW. Multifunkčné verzie umožňujú okrem tlače tiež 

kopírovanie, skenovanie a model C460FW navyše faxovanie. Séria tlačiarní C410W bola špeciálne 

navrhnutá pre domácich používateľov a malé podniky s potrebou tlačiť obsah priamo zo smartfónov. 

Všetky tri nové modely vytlačia až 18 strán za minútu čiernobielo a 4 strany za minútu farebne. 

 
„Naše najnovšie tlačové riešenia vznikli v súvislosti s prianím spotrebiteľov, ktorí chcú tlačiť fotografie 

a dokumenty priamo zo svojich inteligentných telefónov,“ povedal Joosang Eun, Senior viceprezident 

strategického marketingového tímu divízie Printing Solutions spoločnosti Samsung. „Séria tlačiarní 

Xpress C410W, podporujúca NFC technológiu, je dôkazom toho, že je Samsung priekopníkom ako na 

trhu mobilných tlačových riešení, tak aj na trhu s NFC tlačiarňami. Rovnako tento rad poukazuje na 

náš záväzok, ktorý sme si predsavzali, a to navrhovať také produkty, ktoré obohatia životy našich 

používateľov. Samsung bude aj naďalej rozširovať mobilné tlačové riešenia podporujúce NFC 

technológiu pre malých a stredných firemných používateľov,“ dodal Joosang Eun. 

 

Jednoduchá mobilná tlač 

 

Sériu tlačiarní Xpress C410W je možné bezdrôtovo prepojiť s mobilným zariadením a získať tak 

rýchlu, integrovanú a pohodlnú tlač bez oneskorenia. Používatelia môžu ľahko a bezpečne tlačiť 

obrázky, dokumenty, e-maily a webový obsah jednoducho, priložením ich smartfónu k tlačiarni. 

Skenovanie a faxovanie dokumentov je tiež jednoduchšie, pretože používatelia môžu synchronizovať 

kontakty zo smartfónu s tlačiarňou. 

 

S aplikáciou „Samsung Mobile Print“ môžu teraz používatelia tlačiť prakticky akýkoľvek obsah od PDF 

súboru po dokumenty Microsoft Office, ako sú napríklad tabuľky z Excelu alebo PowerPoint 

prezentácie, a to priamo zo smartfónu. 

 

Používatelia, ktorí nemajú smartfón podporujúci NFC, alebo si nenainštalujú aplikáciu „Samsung 

Mobile Print“ do telefónu, môžu napriek tomu využívať výhody tlačiarní Xpress C410W, pretože 

tlačiarne podporujú „Google Cloud Print“. Toto riešenie umožňuje používateľom tlačiť po sieti 

odkiaľkoľvek s akýmkoľvek chytrým zariadením. 
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Majitelia smartfónov Samsung GALAXY a tabletov GALAXY Tab môžu využívať jednu z ďalších výhod, a 

to tlačiť obrázky z galérie, dokumentov, e-mailu či webových stránok. 

 

Jednoduché používanie 

 

Postup nastavenia bezdrôtových tlačiarní často zahŕňa veľa krokov, prepájanie tlačiarne a 

nastavovanie sieťového kľúča. S tlačiarňami Samsung série Xpress C410W je inštalácia hotová v troch 

rýchlych krokoch bez nutnosti USB pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom. 

 

Používatelia môžu využiť aj dve praktické funkcie/tlačidlá – „One Touch Eco Button“ a „Easy Eco 

Driver“, ktoré zaistia, aby tlačiareň pracovala v eko režime a ušetrila až 20 % celkových nákladov. 

Funkcia „Easy Eco Driver“ získala ocenenie „Mimoriadny úspech v inováciách“ od Buyers Lab v roku 

2012. 

 

Novinky majú tiež funkciu „Easy Printer Manager“, ktorá pomôže používateľom doma i v malých 

podnikoch so správou softvéru bez potreby IT špecialistov. Používatelia môžu sledovať stav svojej 

tlačiarne, ako napríklad chybové hlásenia, upozornenia na zaseknutý papier, prázdny toner či 

nedostatok papierov. 

 

Nádherné farby a osobitý dizajn 

 

Unikátna technológia „Rendering Engine for Clean Page“ od spoločnosti Samsung garantuje 

profesionálnu kvalitu výslednej tlače s ostrým textom a čistými obrázky a polymerizovaný toner 

zaistia živú a lesklú farebnú tlač. 

Nová farebná tlačiareň a multifunkčné modely série Samsung Xpress podporujúce NFC boli ocenené 

prestížnou cenou iF Product Design Award 2013 za svoj ergonomický dizajn a jednoduché použitie. 

 

Technické špecifikácie tlačiarní Samsung série Xpress 

 C410W C460W C460FW 

Funkcie Tlač 
Tlač, kopírovanie, 

skenovanie 

Tlač, kopírovanie, 

skenovanie, fax 

Rýchlosť tlače 

čiernobielo 
Až 18 ppm v A4 (19 ppm, list) 

Rýchlosť tlače farebne Až 4 ppm v A4 (4 ppm, list) 

Procesor 300 MHz dvojjadrový CPU 533 MHz a 150 MHz 

Pamäť 32 MB 128 MB 

Rozlíšenie až 2 400 x 600 dpi efektívny výstup (600 x 600 x 2bit) 

Operačný panel X 2-riadkový LCD 

Vstupná kapacita 150 listov 

Výstupná kapacita 50 listov 

Toner čierny 
Priemerná výťažnosť kazety 1 500 *štandardná stránka 

(Dodáva sa s tonerom s kapacitou 700 stránok) 

Toner farebný 
Priemerná výťažnosť kazety 1 000 *štandardná stránka 

(Dodáva sa s tonerom s kapacitou 500 stránok) 
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O spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.  

 

Samsung Electronics Co., Ltd. je svetová jednotka v oblasti technológií, ktoré otvárajú nové možnosti 

ľuďom na celom svete. Vďaka neustálym inováciám a objavom, transformujeme svet televízie, 

inteligentných telefónov, notebookov, tlačiarní, fotoaparátov, domácich spotrebičov, zdravotníckeho 

zariadenia, polovodičov a LED riešení. Zamestnávame 236 000 pracovníkov v 79 krajinách s ročným 

obratom presahujúcim  187,8 mld. USD. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.samsung.com. 

 

Kontaktná osoba: 

Ivona Oravcová, Product Marketing Specialist IT - Samsung Slovesnko, i.oravcova@samsung.com,  

+421 918 918 007, +421 2 4920 2239, +421 2 4920 2221 

 

Spotrebný materiál PRINT IT 

 

Česká značka Print IT sa špecializuje na predaj a dodávanie spotrebného materiálu do väčšiny 

atramentových a tonerových zariadení. Spoločnosť kladie dôraz najmä na kvalitu a cenovú 

dostupnosť svojich produktov, ktoré sa sú kvalitatívne rovné produktom originálnych výrobcov avšak 

až o polovicu cenovo výhodnejšie. Ako je to možné? „Pre značku Print IT je najdôležitejšia 

technologická vyspelosť a samozrejmosťou je aj kvalita. Preto skladá tonerové kazety iba z najlepších 

súčastí a plní ich prémiovým tonerovým práškom a atramentom. Kombináciou týchto dvoch 

kvalitných zložiek vzniká jedinečný produkt, ktorý nemusí stať stovky Eur, ako iné výrobky na trhu,“ 

uviedol Ing. Jaroslav Bollo zo spoločnosti Print IT.  

 

Najrozšírenejšie fámy a mýty a NEPRAVDY o kompatibilných náplniach do 

tlačiarní:  

 neoriginálne tonery poškodzujú tlačiareň – omyl, svojou kvalitou sa vyrovnajú produktov 

výrobcov tlačiarní 

 neoriginálne tonery vytlačia menšie množstvo kópií 

 kvalita vytlačených fotografií a dokumentov je nižšia 

 iná farebnosť ako u originálnych kaziet 

 

O spoločnosti Print IT  

 

Spoločnosť Print IT sa zameriava na široký sortiment alternatívneho spotrebného materiálu pre 

atramentové a laserové tlačiarne. Od januára 2009 sa dokázala presadiť na českom a slovenskom 

trhu a pravidelným obnovovaním a rozširovaním ponuky si upevňuje svoju pozíciu. www.ittrade.sk  

 

Kontaktná osoba: 

Ing. Jaroslav Bollo, IT TRADE, a.s.  bollo@ittrade.sk, +421 915 621 113 

http://www.samsung.com/
mailto:i.oravcova@samsung.com
http://www.ittrade.sk/
mailto:bollo@ittrade.sk


 

 

PR servis: Advantage, spol. s r.o., Michalská 12, 811 01 Bratislava 
0907/500 842, korbackova@advantage.sk 

AGEM COMPUTERS 

 

AGEM patrí medzi popredných distribútorov výpočtovej techniky na Slovensku.   

Od roku 1991 dodáva komponenty svetových výrobcov výpočtovej techniky. Z logistického centra v 

Bratislave, ktoré sa v októbri 2001 rozrástlo o 1300 m2 a v novembri 2005 o ďalšiu veľkokapacitnú 

budovu zásobuje zákazníkov na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Rakúsku a Chorvátsku. O rýchlu 

distribúciu a kvalitný servis sa stará tím 30 kvalifikovaných pracovníkov. Vyše 900 stálym zákazníkom 

poskytujeme technický support k produktom, ktoré ponúka. 

Ten, kto si  si nájde cestu do Agemu, jednoducho  si tu zariadi celú kanceláriu, alebo domácnosť. 

V príjemnom prostredí vychádza obsluha zákazníkovi v ústrety a rešpektuje jeho požiadavky 

a požiadavky trhu.  

 

Kontaktná osoba: 

Ingrid Hedvigová, AGEM Computers s.r.o. - marketing,  ingrid.hedvigova@agem.sk,+4212 32 13 20 42 

mailto:ingrid.hedvigova@agem.sk

