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ustawić prawidłową barwę            90

Fajne bo poruszone
Nie zawsze każdy element w kadrze 
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Przegląd rynku: 
66 aparatów kompaktowych
Canon, Kodak, Konica Minolta, Leica, 
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sony a200
test: 28 test: 32 Pierwsze wrażenia: 16

Panasonic l10 Pentax K20d
Nowe lustrzanki:

Photoshop dla każdego!

Elements 6.0 Pl 
OPIS PROGRAMU • PORADY • UKRYTE FUNKCJE 



Niech narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Ta 

klasyczna fraza zawsze przychodzi mi do głowy, gdy pada kolejny głupi bastion 

obcego języka na naszym rynku. A ostatnimi czasy padł nie byle jaki bastion, bo 

sama firma Adobe zdecydowała się wreszcie wypuścić polską wersję Photoshop-a 

Elements. Na polonizację pakietu musieliśmy czekać aż do jego szóstej wersji. 

Z bastionu pozostało jednak jeszcze parę szańców. Na przykład wersję polską 

możemy kupić, ale jeśli chcemy wypróbować program, przed zakupem musimy 

się zadowolić inną wersją językową (dlatego na naszej płycie wersja testowa jest 

po angielsku). Gdy chcemy zaś zamówić odbitki w laboratorium internetowym 

Kodaka, program nagle zaczyna rozmawiać z nami po angielsku. Ale i tak jest się 

z czego cieszyć. Nawet giganci zaczynają widzieć w nas atrakcyjny rynek. Wreszcie!

Może dzięki temu najbliższa wojna rynkowa, jaka nas czeka, będzie również 

uwzględniała specyfikę naszego lokalnego poletka? A że wojna nas czeka, 

wystarczy spojrzeć na premiery zapowiadane przed PMA – największymi targami 

fotograficznymi w USA, które zaczną się w tym samym dniu, kiedy ten numer 

DIGITAL FOTO VIDEO trafi do sprzedaży. Canon 450D, Nikon D60, Pentax 

K20D, Sony Alfa 200 to gorące nowości, które będą walczyć o nasze portfele i serca. 

To nie przelewki – chodzi o grube miliardy dolarów. Prognozy rynkowe mówią 

o tym, że będzie to szczególnie obfity rok dla producentów rynkowych. Specjaliści 

od marketingu już od dawna głowią się nad tym, co zrobić, żeby skierować na 

konto swojej firmy jak najszerszy strumień kasy. Zwierzyną są nasze pieniądze, a 

polowanie będzie z nagonką… Nie dajmy się ogłupić i oślepić. 

Obiecuję, że my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej 

przetestować nowinki rynkowe i opisać je na naszych łamach. Nie jesteśmy 

gołosłowni: jako pierwsi publikujemy test Alfy 200 i pierwsze zdjęcia z Pentaksa 

K20D. Życzę miłej lektury.

Ludzie są wprawdzie nie-
powtarzalni, ale wciskanie 
spustu migawki można 
powtarzać do woli. A gdy 
już mamy dużo portretów 
tej samej osoby, czemu 
nie pokazać ich razem? 
Zapraszam do lektury 
tekstu o szybkim zapeł-
nianiu dziecięcego pokoju 
tysiącem pociech. 112

Dobry plecak docenia się 
po 10. kilometrze marszu. 
Zrobiłem tych kilometrów 
całkiem sporo, żeby sprawdzić, 
który z 18 plecaków na sprzęt 
fotograficzny i notebooka warto 
polecić. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie, bo obok gigantów 
mieszczących zawartość małej 
hurtowni są także niewielkie, 
zgrabne modele miejskie.  38

W tym numerze prócz Pentak-
sów prezentujemy jeszcze dwie 
nowości: Panasonica Lumix 
DMC-L10 i Sony A200. Wpraw-
dzie L10 znany jest już od kilku 
miesięcy, ale pierwszy raz 
mogliśmy przetestować jego 
finalną wersję. Wyniki były 
zaskakujące, choć tłumaczy je 
hasło: obiektyw Leica. Nato-
miast testując Sony A200, nie 
mogliśmy się oprzeć odczuciu 
swoistego déjà vu...   28 i 32
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Test: Canon EOS 40D Nowość: Panasonic Lumix L-10

Testy: Olympus E-510 i E-410
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Testy: Olympus E-510 i E-410

Jedziemy w plener

Szklarska Poręba i okolice 

czyli piękno Karkonoszy 88

Temat numeru

Nowe aparaty

Od dziś i Ty możesz mieć

swoją galerię. Najlepsze 

zdjęcia wydrukujemy! 14
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ROZDAJEMY APARATY!

Testuj EXILIM 1200 EZ 69
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Janusz Gajos i megapiksele

Aktor opowiada o swojej pasji fotografi cznej uprawianej chyłkiem za plecami Melpomeny 120
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ARSZTATY: USUW
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Przegląd narzędzi 

do porządkowania 

i katalogowania zdjęć 

Kurs używania pędzli 

w Photoshopie  

96

106

TEST Hitachi DZ-HS501E  
Przegląd rynku: 

59 lustrzanek cyfrowych

Sprawdź, ile zapłacisz za nowe urządzenie, 

a za ile sprzedasz stary aparat. 72

Premiery: Nikon D3 i D300
6
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DIGITAL FOTO  VIDEO     
TESTY: KARTY PAM

IĘCI, PANASONIC TZ3, SONY H3     
PORADY: JAK UNIKNĄĆ PORUSZENIA ZDJĘĆ     

W
ARSZTATY: PORTRET Z CHARAKTEREM

WARSZTATY

Portret z charakterem

Jak w kilka chwil zmienić zwykłe 

zdjęcie w wyjątkowy portret       84

PROGRAMY

Vista dla fotoamatora

Opisujemy udogodnienia dla 

fotografów w najnowszym  

systemie Microsoftu        98

PORADY

Jedziemy w plener

Jak przywieźć niebanalne zdjęcia  

z czeskiej Pragi                     104

Fotografuj jak snajper

Od strzelców wyborowych można 

się nauczyć, jak uniknąć poruszenia 

aparatem   112

Przegląd rynku: 

197 obiektywów
Sprawdź, ile zapłacisz za nowe urządzenie,  

a za ile sprzedasz stare szkło.  38

 66–77

ADOBE PHOTOSHOP 
LIGHTROOM 1.2 
TESTUJ 30 DNI ZA DARMO!

18 FILMÓW SZKOLENIOWYCH

88 ZDJĘĆ TESTOWYCH

290 MB PROGRAMÓW

 porządkowanie zbiorów

 korygowanie zdjęć

 wywoływanie RAW-ów

 galerie www, wydruki

Wielki test  
58 kart pamięci

Pojedynek: 

Panasonic Tz3 kontra Sony H3  

 32

96

 
18

Za jedno zdjęcie możesz wygrać drukarkę firmy BrotherKONKURS: Wygraj drukarkę!

TEST Obiektywy ze stabilizacją
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Przeczytaj koniecznie, zanim kupisz sprzęt
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Tanie ale dobre, czyli przegląd dostępnych na rynku 
programów do montowania filmów w komputerze.  112

GIMP 2.4 
NAJLEPSZY DARMOWY PROGRAM  
DO OBRÓBKI ZDJĘĆ
4 FILMY SZKOLENIOWE
120 ZDJĘĆ TESTOWYCH
353 MB PROGRAMÓW

 16 aparatów, które warto kupić
 19 pomysłów na prezent dla pasjonata fotografii
 przegląd rynku: 20 kamer High Definition

101

Wyślij zdjęcie i wygraj drukarki HP i tablety Wacom 
NOWE KONKURSY super nagrody!

TEST: Programy do montażu wideo

Olympus E-3  
warto było 
czekać!  16

 62 – 87

Pojedynek superzoomów 18x: 
Olympus SP-560UZ kontra Panasonic FZ18

Przegląd rynku: 
110 obiektywów
Cosina, Sigma, Tamron, Tokina 
Ile kosztują nowe, ile używane     38
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W
ARSZTATY: ZDJĘCIE W

 STYLU – VIDOCQ

 32

 42 i 44

WARSZTATY
Zdjęcia jak film
Zmieniamy nudny krajobraz miejski  
w kadry znane z filmu Vidocq       118

PORADY
Złota godzina o ludzkiej porze
Teraz nie trzeba wstawać wcześnie  
by trafić na ładne światło          88

Ultraszerokie obiektywy
Jak robić zdjęcia obiektywem 
szerokokątnym, by wygrywały 
konkursy fotograficzne              94

MAGAZYN
14 megapikseli na każdą klatkę 
Reportaż ze studia w którym 
dokonano postprodukcji „Katynia”  
– pierwszego europejskiego filmu  
w rozdzielczości 14 mln pikseli    122
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Wyślij zdjęcie i wygraj profesjonalny statyw Manfrotto wart 1000 zł

NOWY KONKURS super nagrody!
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WARSZTATY

Zdjęcia jak witraż
Przerabiamy zdjęcie tak by do złudzenia przypomninało szklane cudeńka Louisa Tiffany’ego         112

PORADY
Fotografowanie architekturyTeraz nie trzeba wstawać wcześnie  by trafić na ładne światło           88Jedziemy w plener – WrocławJak robić zdjęcia obiektywem szerokokątnym, by wygrywały konkursy fotograficzne               84

PROGRAMY
Premiere Pro czy Final Cut? Porównujemy możliwości dwóch programów do obróbki wideo   106

Przegląd rynku: 
75 lamp błyskowychCanon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax,  Sony, Cullmann, Metz, Tumax, Sunpak 

Ile kosztują nowe, ile używane     38

Jak w XXI wieku zaprezentować swoje fotografie? Na specjalnie do tego zaprojetowanym ekranie LCD.  28

Nikon D3  
szybszy od uzi!
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TEST: 15 cyfrowych ramek do zdjęć

Pentax K100D Super: Czy naprawdę jest super?
 24

 14

Jak odzyskać utracone zdjęcia
przegląd programów do odzyskiwania danych

 58-72

 www.dfv.plTemat numeru:

PŁY TA CD G
RAT

IS

Najlepsze zdjęcia wydrukujemy  w naszym miesięczniku!      74

Załóż własną galerię  na: www.dfv.pl

FOTO VIDEO
DIGITAL

Luty 2008 (5)    14,90 zł (w  tym 0%  VAT)           Indeks 234710 PL      ISSN 1898-035X 
PHOTOSHOP ELEMENTS 6.0 WERSJA TESTOWA

ZDJĘCIA TESTOWENOWE PROGRAMY

101

Wyślij zdjęcie i wygraj monitor panoramiczny BenQ wart 1400 zł

NOWY KONKURS super nagrody!  111

WARSZTATY
Zdjęcia w stylu Sin CityPrzerabiamy fotografię tak, by przypominała kadr z filmu  Sin City         

 116

PORADY
Korekcja za pomocą szarej kartyJak przy użyciu kawałka tektury ustawić prawidłową barwę            90Fajne bo poruszoneNie zawsze każdy element w kadrze musi być ostry. Czasem rozmycie decyduje o uroku zdjęcia.  94

WYWIADKonkurencja zostaje w dolinach Wywiad z ratownikiem TOPR i fotografem górskim  
 120

 
58–73

Przegląd rynku: 
66 aparatów kompaktowychCanon, Nikon, Panasonic, Olympus, Leica,  

Samsung, Sony, Konica Minolta, Kodak Ile kosztują nowe, ile używane   36

Przegląd rynku: testujemy plecaki  mieszczące aparat i laptopa              38

DIGITAL FOTO  VIDEO   
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Sony A200
Test: 28

Test: 32 Pierwsze wrażenia: 16

Panasonic L10 Pentax K20D

Nowe lustrzanki:

Photoshop dla każdego!Elements 6.0 PL  
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NOWOŚCI
 6 Nowości firmy Canon
 8 D60 i inne nowinki prosto od Nikona
 10 Dziewięć nowych Olympusów
 12 Photoshop ze zniżką, Bowens na okrągło
 14 Canon full HD, Bliźniaki Panasonica
 15 Jedenastka prosto od Sony

SPrzęt I tEStY
 16  Pentax K20D – pierwsze wrażenia 

  Relacja z konferencji prasowej w Dubaju 

 26  Pentax K200D
  Prezentacja nowej lustrzanki Pentaksa

 28  Alfa drugiej świeżości
  Test najnowszej lustrzanki Sony A200

 32  Panasonic L10 – lustrzanka i kompakt w jednym
  Poznajemy lustrzankę Panasonica Lumix DMC-L10 od podszewki

 36  Przegląd rynku – 66 aparatów kompaktowych
  Tabele cen zaawansowanych aparatów kompaktowych

 38  Cyfrowy fotograf w podróży
  Test 18 plecaków fotograficznych z kieszenią na notebooka

 54 Komputer dla fotografa
  Jaką konfigurację komputera i notebooka wybrać do obróbki zdjęć i wideo
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 74 www.dfv.pl
  Zapraszamy do naszego serwisu internetowego

 76 regina Dutkowiak
  Niezwykłe spojrzenie na otaczający nas świat

 80 Krzysztof Sypka
  Pasjonat fotografowania kocich zabaw

 82 Janusz Wańczyk
  Dokumentalista niecodziennych zjawisk natury

 84 Fotoocena
  Wojciech Tkaczyński ocenia nadesłane zdjęcia

 86 rozwiązanie konkursu fotograficznego „Mrozem malowane”

 88 rozwiązanie konkursu fotograficznego „zostań designerem”

 16  38
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»Sprzęt i testy Pentax K20D Pierwsze wrażenia
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pierwsze wrażenia
Dzięki uprzejmości firmy Pentax miałem szansę zapoznać się z najnowszym dzieckiem 
koncernu – zaawansowaną lustrzanką K20D – na długo przed sklepową premierą. Przez 
trzy dni mogłem robić zdjęcia tym aparatem: w dzień i w nocy, na pustyni i w deszczu. 
Poniżej opisuję szczegóły niezwykłego spotkania z K20D. MARCIN BÓJKO

W
 dniach 11–13 stycz-
nia w Dubaju, mie-
ście stworzonym na 
pustyni, odbyła się 
konferencja praso-

wa firmy Pentax. Zostali na nią zaproszeni 
dziennikarze z Afryki i Europy, a Dubaj wy-
padał mniej więcej w środku drogi zarówno 
dla podróżnych ze Sztokholmu, jak i Johan-
nesburga. Po konferencji przedstawiciele 
Pentaksa przyznali, że Dubaj został również 
wybrany dlatego, że średnio w styczniu są 
tam tylko 3 deszczowe dni. Pech chciał, że 
w tym roku wypadły one właśnie dokładnie 
11–13 stycznia…

Na konferencji mieliśmy szanse zapo-
znać się z dwoma najnowszymi lustrzan-
kami Pentaksa, modelami K200D i K20D. 
O nowej „ka-dwusetce” niewiele mogę jed-
nak powiedzieć, miałem go bowiem w ręku 
tylko kilkanaście minut, a cała konferencja 
była poświęcona K20D.

» ZMIANA WARTY
Następca „ka-dziesiątki”, zbierającej dobre 
recenzje na całym świecie, poza większym 
LCD nie różni się praktycznie niczym na ze-
wnątrz, co zresztą nie jest dziwne – w koń-
cu K10D dostawał bardzo wysokie noty 
również za logikę konstrukcji i ergonomię 
obudowy. Najistotniejszą zmianą jest ma-

tryca o rozdzielczości 14 milionów pikseli, 
oferująca tryb Live View. Autofokus w tym 
trybie realizowany jest jedynie za pomo-
cą układu detekcji fazowej, czyli wymaga 
opuszczenia na chwilę lustra. 

Oprócz programu obowiązkowego (czyli 
Live View, który w tym roku będzie zapewne 
we wszystkich lustrzankach) K20D oferuje 
kilka ciekawych funkcji z kategorii „dobrze 
pomyślane”. Po pierwsze – aparat wyposażo-
no w bardzo ciekawy system wspomagający 
czyszczenia sensora. Oprócz mechanizmu 
potrząsającego całą matrycą światłoczułą 
i lepkiej taśmy zbierającej paprochy po wy-
braniu z menu odpowiedniej opcji aparat 
robi zdjęcie z najmniejszym możliwym otwo-
rem przysłony, ale tak, by solidnie prześwie-
tlić cały kadr. W takiej sytuacji dobrze widać 
na zdjęciu kurz przyklejony do sensora. To 

standardowa metoda znalezienia papro-
chów, ale żeby je precyzyjnie namierzyć, 
potrzeba obejrzeć cierpliwie zdjęcie w 100% 
powiększeniu na monitorze komputera. Po-
nadto właściwe zorientowanie się, który róg 
zdjęcia oglądanego na monitorze odpowia-
da danemu rogowi sensora, wcale nie jest 
takie proste – ob-
raz na sensorze to 
lustrzane odbicie 
w pionie i pozio-
mie. Ale inżynie-
rowie Pentaksa 
wpadli na świetny 
pomysł: najpierw 
aparat tak obra-
bia zdjęcie, by na 
wyświetlaczu LCD 
dobrze było widać 

Pentax K20D

Zdjęcia na CD
   Większy wyświetlacz: to jedna z niewielu 

cech, jakie różni K20D od poprzednika. W sumie 
nie ma się czemu dziwić – K10D zbierał bardzo 
dobre recenzje za wygodę użytkowania.

   Niegroźny pył i deszcz: K20D będzie 
oferowany między innymi w komplecie z bardzo 
dobrym "szkłem" 16–50 mm o stałym świetle f/2,8. 
Obiektyw (podobnie jak korpus) jest uszczelniony 
przed deszczem i pyłem.

   Nowe „szkła”: wraz 
z premierą K20D Pentax 
zapowiada 3 nowe obiekty-
wy: makro 35 mm, 200 mm 
f/2,8 i 300 mm f/4.
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W
 czasach analogo-
wych miłośnik fo-
tografii nosił sprzęt 
fotograficzny i ewen-
tualnie jeszcze ka-

napki. Dzisiaj coraz częściej pojawia się 
potrzeba, by zabrać ze sobą także przeno-
śny komputer. Powody targania w plener 
notebooka mogą być różne: przydaje się 
przy dłuższym wyjeździe do archiwizacji 
zdjęć, ale także gdy łączymy pasję z obo-
wiązkami. Chcąc mieć aparat przy sobie 
zaraz po wyjściu z pracy czy z uczelni lub 
też planując sesję poranną, musimy zna-
leźć sposób na zabranie sprzętu foto i rze-
czy potrzebnych w codziennych zajęciach. 
Tutaj właśnie przydatne będą plecaki z ko-
morami przeznaczonymi zarówno na sprzęt 
fotograficzny, jak i na przenośny komputer.

»  NA RÓŻNE POTRZEBY
Wielkość plecaków jest bardzo różna – od 
gigantów, mogących pomieścić pełne wypo-
sażenie potrzebne profesjonaliście, po nie-
wielkie modele, w których upchniemy ama-
torską lustrzankę i 2–3 niewielkie obiektywy. 
Większe niekoniecznie są jednak lepsze, 
a mniejsze – gorsze. Jeśli ktoś dysponuje 
tylko podstawowym wyposażeniem, nie po-
trzebuje ogromnego plecaka. W dopasowa-
niu pojemności plecaka do potrzeb pomoże 
podana w tabeli pojemność głównych komór. 
Warto pamiętać jednak o kilku rzeczach. 
Z jednej strony za jakiś czas może się zda-
rzyć, że wymienimy któryś obiektyw na lep-
szy lub dokupimy jakieś akcesoria, lepiej jest 
więc mieć nieco luzu. Z drugiej strony sprzęt 
powinien zostać tak rozmieszczony, aby nie 
latał i nie obijał się. Planując rozmieszczenie 
sprzętu, warto zwracać uwagę nie tylko na 
długość i szerokość plecaka, ale także na 
jego głębokość – czasem może się okazać, 
że niewielki obiektyw zmieści się w pionie, 
kiedy indziej upatrzony plecak będzie zbyt 
płytki, by nosić w nim lustrzankę z przymo-
cowanym uchwytem pionowym.

Równie dużą 
uwagę trzeba 
zwracać na 
r o z m i a r 

komory na notebooka. Część recenzowa-
nych plecaków (Crumpler Match Maker 
i Kata Sensitivity V) pomieści notebooki 
o przekątnej ekranu nie przekraczającej 
12 cali. Pozostałe testowane plecaki mają 
miejsce na większe komputery, ale i tu roz-
miar ma znaczenie. Pułapką może być róż-
nica między maksymalną pojemnością ko-
mory na notebooka a szczeliną, przez którą 
można włożyć sprzęt. Na ten aspekt trzeba 
zwracać uwagę przy plecakach, do których 
komputer wsuwamy przez boczną szczelinę 
– np. Tamrac Adventure ma komorę o więk-
szej długości niż boczna szczelina. W tabeli 
podajemy maksymalną wielkość notebooka, 
który się zmieści w komorze plecaka, a nie 
wielkość samej komory. Producenci podają 
niekiedy, że ich plecaki pomieszczą lapto-
py o przekątnej ekranu wynoszącej 17 cali 
– z naszych pomiarów wydaje się to dość 
wątpliwe, aczkolwiek może się zdarzyć, że 
uda się dobrać coś do małej „siedemnast-
ki”. Tutaj także lepiej jest wybierać plecak 
nieco większy, bo jeśli komputer mieści się 
z trudem, jego rogi szczególnie narażone 
są na uszkodzenie.

Przy dopasowywaniu plecaka do wła-
snych potrzeb warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt – miejsce na za-
silacz i kable. Tylko Lowepro Vertex 300 
ma specjalną kieszeń na ten dodatek, 
w pozostałych wypadkach trzeba samemu 
wygospodarować sobie miejsce kosztem 
przestrzeni przeznaczonej na sprzęt foto-
graficzny lub – w przypadku modeli miej-
skich – na inne akcesoria.

Rozmiar odgrywa rolę przy podróżach lot-
niczych. Zasady są różne w różnych liniach, 
ale raczej nie jest akceptowany bagaż ręczny 
większy niż 55x45x25 cm. I choć może się 
zdarzyć, że obsługa przymknie oko na duży 
„kufer z szelkami”, to możemy mieć trudności 
z upchnięciem go w luku bagażowym. Przy-
datna okaże się tu możliwość odpięcia pasów 
z jednej strony i schowania ich pod oparciem 
na plecy – nie plączą się wówczas i ułatwia-
ją załadunek. Taką możliwość mają np. Kata 
HB-207 i Delsey PRO Digital Backpack 33. 

»  PASKI, TAŚMY, SPRZĄCZKI
Plecak fotograficzny to nie szafa – oprócz 

upchnięcia w nim wszystkich 
klamorów musimy być jesz-
cze gotowi, aby to wszyst-
ko nosić na własnych 

plecach. System nośny jest 
wiec istotny – system, a nie 

tylko dwie szelki. W przy-
padku większych ple-

caków i dłuższych wypraw pas biodrowy jest 
absolutną koniecznością. Powinien on być 
szeroki i miękki w części przylegającej do 
bioder oraz o swobodnie regulowanej dłu-
gości. Podobnie zresztą użyteczny jest pas 
piersiowy, zmniejszający zmęczenie barków 
– jednak pod warunkiem, że możliwe jest 
regulacja nie tylko jego długości, ale i wyso-
kości – gdy w letnim ubraniu będzie on na 
właściwej wysokości, po założeniu grubych 
zimowych rzeczy wypadnie na szyi...

Warto poświęcić uwagę pasom nośnym. 

Oprócz specjalistycznych plecaków przeznaczonych do noszenia aparatu, 
obiektywów i innych akcesoriów dostępne są także modele ze specjalną komorą 
na notebooka. Przetestowaliśmy 18 takich plecaków, zwracając uwagę nie tylko na 
ich pojemność, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo przenoszonego sprzętu, 
wygodę oraz oferowaną funkcjonalność.   PIOTR DĘBEK, DOMINIK HERMAN

Cyfrowy fotograf
w podróży

Jak przenieść statyw?

Wydawałoby się, oczywiste, że statyw 
jest naturalnym i popularnym uzupełnie-
niem fotograficznego arsenału. Jednak 
znalezienie plecaka, który pozwoli wy-
godnie przenosić i notebooka, i trójnóg, 
nie jest łatwe. Najmniejsze testowane 
produkty nie pozwalają na zamocowanie 
statywu w ogóle. Spora część najwięk-
szych z kolei pozwala przytroczyć trójnóg 
tylko z boku i do tego wyłącznie z jednej 
(prawej) strony. Pozwala to wprawdzie na 
wygodny dostęp do sprzętu bez potrzeb-
ny odpinania trójnoga, ale po dłuższym 
spacerze z solidnym trójnogiem ból ple-
ców mamy jak w banku. 
Mocowanie pod plecakiem (Tamrac Ad-
venture 9) będzie z kolei wygodne pod-
czas marszu przez bieszczadzkie połoni-
ny, ale sprawi sporo problemów w trakcie 
spaceru po zatłoczonych ulicach.
Jeśli ktoś ma zwyczaj nosić ze sobą so-
lidny statyw, wybór należałoby ograni-
czyć do zaledwie kilku modeli. Godne po-
lecenia są tutaj obie duże Katy: HB-207 
i R-103, Tamrac CyberPack 8, a także 
Naneu Pro K3L. Nieco mniej wygodny 
w montażu (plątanina gumek!), choć na-
dal zapewniający ergonomię przy dłuż-
szej wędrówce jest system mocowania 
w Lowepro CompuTrekker CompuRover 
oraz Vertex 300.
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