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We verwelkomen 2 
nieuwe X-Ambassadors!

Een camera die past 
bij jouw avontuurlijke 

levensstijl? XP80 is iets 
voor jou!

Je materiaal makkelijk 
mee te nemen in de 

Vanguard tassen!

Onze instax line-up 
alsook de nieuwe instax 

WIDE 300.

Alle nieuwigheden 
in photofinishing en 

grootformaatprinten

COLOFON

FUJIFILM Magazine 
is een uitgave van
FUJIFILM Belgium NV 

Excelsiorlaan 39, 
1930 Zaventem

T 03 778 82 20 – F 03 778 82 22
www.fujifilm.eu/be 
info_ffbe@fujifilm.eu

Verantwoordelijke uitgever: 
Paul Ameel

Welkom bij Fujifilm!

What’s Inside

Beste Lezer,

U bent fotograaf, u heeft een origineel fotogadget nodig of u zoekt naar efficiënte oplossingen voor  
kwalitatieve beeldverwerking? Dan vindt u in het Fujifilm magazine zeker iets naar uw gading!

We zetten de nieuwkomers van de X Series familie in de schijnwerpers en laten u kennis maken met 
onze X Ambassadors die heel enthousiast zijn over de technische mogelijkheden van deze camera’s. 
Ook de nieuwe Fujifilm FinePix S9900W zal u allicht kunnen bekoren. En voor diegenen die vaak op  
avontuur gaan en risico nemen is de nieuwe XP80 het ideale maatje. Vergeet ook niet het interessante 
assortiment Vanguard tassen en statieven om u op uw fototochten te begeleiden.

Verder is de instax steeds meer een trendy wanna-have camera bij jong en oud. We hebben nieuwe 
modellen en kleuren beschikbaar. Mis ze niet!

Natuurlijk mogen al deze mooie beelden niet enkel bewaard worden op de harde schijf van uw 
computer of op een smartphone. Printen en emoties delen is de boodschap. Daarom biedt Fujifilm u tal 
van interessante printoplossingen. 

We zijn er zeker van dat u boeiende ontdekkingen zal doen in ons magazine en wij vertellen u er graag 
meer over bij een volgende ontmoeting of gesprek.

Met vriendelijke groeten,

Fujifilm Belgium Team
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X-STYLE
De X-Ambassadors in beeld

“Voor mij is het erg 
belangrijk om een goed 

contact te hebben met de 
persoon die ik fotografeer. 

De X-T1 is de perfecte 
camera om kostbare 

momenten vast te leggen 
tijdens mijn ontmoetingen 

met mensen van andere 
culturen.”

“Veel mensen zijn niet erg 
opgezet wanneer je een 

groot toestel in hun gezicht 
duwt. Ik ging op zoek naar 

iets licht en discreet. Ik kocht 
destijds een Fujifilm X10. 
De beeldkwaliteit van de 

shots was verbluffend mooi : 
diepe, natuurlijke kleuren en 
een mooie scherpte. Met de 
komst van de X-T1 met zijn 
snelle autofocus, het grote 

gamma objectieven van 
sublieme kwaliteit, zijn hoge 
aantal beelden per seconde, 

zijn instellingsschijven 
die een echte fotograaf 
enorm aanspreken, zijn 
weerbestendigheid, zijn 

robuuste bouw, aarzelde ik 
geen seconde ! ”

Dirk Bogaerts
www.dbworldphoto.com

Isabel Corthier
www.isabelcorthier.com

De samenwerking met de Fujifilm X-Ambassadors verloopt fantastisch. Zij zijn stuk 
voor stuk gedreven fotografen met een creatieve en heel professionele aanpak. 
Ze vinden het ook bijzonder prettig om met de Fujifilm X-camera's te werken. Dat 
horen we graag natuurlijk en hopelijk kunnen ze ook u overtuigen. De groep is recent 
uitgebreid met twee nieuwe fotografen:

www.fujifilm-x.com/photographers
www.fujifilmxseries.be
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Voor elk wat wilsFUJIFILM X-A2
• 180°  Tilt LCD & Intelligent AF voor “Selfies”
• Multi Target AF
• Eye Detection AF
• Auto Macro
• Minimale scherpstelafstand 15cm (XC16-50mm II)
• 3.5stop OIS (XC50-230mm II)
• 16 M APS-C sensor
• Direct Print met de Instax share
• Nieuwe film simulatie Classic Chrome 

Beschikbaar in silver & bruin  : maart 2015 voor XA2 XC16-50mm II aan 499 € 
en XA2 XC16-50mmII + XC50-230mm II aan 659 €

FUJIFILM XQ2
• Nieuwe intelligente AF
• Multi Target AF
• Verbeterde snelle AF
• Nieuwe filmsimulatie Classic Chrome 
• Direct Print met de instax SHARE
• Controle-ring
• XTrans CMOS II

Beschikbaar in black & black/silver: maart 2015 aan 379 EUR

• Extreem hoge resolutie en prachtige bokeh
• Grootste zoombereik in F2.8 standaard zoom
• Nano-GI coating
• Snelle en stille AF door de  twin linear motor
• Water- en stofbestendig,  werkt ook tot -10 °C 

FUJIFILM XF16-55mm F2.8 R LM WR

Nu reeds leverbaar aan 1099 euro. 

Nieuwkomers in de Fujifilm X Series!

De macro extensieringen MCEX-11 and MCEX-16 zijn beschikbaar. Ze 
worden gebruikt tussen de camera en het objectief en verhogen zo de 
afstand tussen de lenselementen en de sensor. Zo kan je scherpstellen op 
objecten veel dichter bij de camera.

• Twee types beschikbaar: 11 mm en 16 mm
• Exclusief voor de XF objectieven en de X Series camera’s
• Dankzij de elektronische verbindingen tussen het Fujinon  X-Mount  
 objectief en de X Series camera kan je AF en AE blijven gebruiken

X-Mount accessoire: 
de macro extensiering
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Voor elk wat wils
Zij die wat avontuurlijker fototochten ondernemen zullen blij zijn 
met deze nieuwkomer: de XP80 is nog beter schokbestendig, kan 

nog dieper duiken en komt met een boeiende reeks nieuwe filters.
De FinePix S9900W zal met zijn interessante technische snufjes 

ook velen kunnen bekoren.

• Full HD 60fps Movie
• WiFi Remote Shooting
• 5 axis Movie Image Stabilization
• 50x Zoom (24-1200mm)
• 16M BSI CMOS

• 15m Water Proof
• 1.75m Shock Proof
• Dust Proof & -10°C Freeze Proof
• Full HD 60fps Movie
• WiFi Remote Shooting
• Interval Shooting

FUJIFILM FinePix S9900W

De avontuurlijke XP80

Beschikbaar in blue, graphite black en yellow: maart 2015 aan 189 EUR

Beschikbaar: maart 2015 aan 329 EUR

• 180°  Tilt LCD & Intelligent AF voor “Selfies”
• Multi Target AF
• Eye Detection AF
• Auto Macro
• Minimale scherpstelafstand 15cm (XC16-50mm II)
• 3.5stop OIS (XC50-230mm II)
• 16 M APS-C sensor
• Direct Print met de Instax share
• Nieuwe film simulatie Classic Chrome 

Nu reeds leverbaar aan 1099 euro. 
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DE NIEUWE ALTA SERIES Endeavor

abeo pro283gh oSLO SERIE

De nieuwe VANGUARD Alta CA is voorzien 
van state-of-the-art design, gebouwd uit een 
lichtgewicht sterke aluminium legering.

• Betrouwbare 3 weg kop of grip head
• Ergonomische hendel  en knoppen.
• Compacte, lichtgewicht, Aluminium Statief
• Poten instelbaar op 20°, 40°, 60° en 80° 
• Quick-flip pootklemmen 
• Anti-shock ring
• Waterpas
• Uitneembare middenzuil voor lage hoek 

fotografie

De Vanguard Endeavor ED II, een ergonomisch 
openbrug ontwerp.

• Wereldwijd geprezen voor de uitstekende 
prestaties.

• Inclusief comfortabele draagriem en 
opbergtas.  

• Voorzien van hoogwaardig Japans ED glas
• Brede kijkhoek en scherpstelling tot zeer 

dichtbij
• Ergonomisch centraal focus wiel
• Lichtgewicht, duurzaam magnesium 

gelegeerde body
• Dioptrie instellingen en verstelbare 3-traps 

twist-out oogschelpen

Vanguard Abeo Pro283AGH inclusief GH-
300T, een toonaangevende Grip Head met 
ingebouwde ontspanknop.

• Centrale kolom instelbaar van 0° tot 180° 
• Inclusief GH-300T pistol grip ball head met 

shutter release trigger
• 360° draaipunt centrale kolom
• All-Terrain Voeten: rubber, spikes, sneeuw / 

zand schoenen
• Poten kunnen gesteld worden in hoeken 

van 20°, 50° en 80° 

De nieuwe Oslo serie van Vanguard, een 
doordacht ontwerp met veel extra’s, voor het 
veilig opbergen van uw camera, lenzen en 
accessoires.

Sling tas

• Vijf lagen van anti-shock voering
• Snelle toegang tot de camera met een rits 

aan de zijkant
• Extra vakjes voor het overzichtelijk 

opbergen van accessoires en 
geheugenkaarten

• Tablet compartiment
• Voorvak met ritssluiting
• Achtercompartiment met rits voor 

regenhoes
• Statief of monopod draagsysteem
• 3-punts heupband houdt de tas op zijn 

plaats tijdens het dragen

Schouder- en Zoomtassen

• Vijf lagen anti-shock voering
• Grote opening met rits voor gemakkelijke 

toegang
• Extra vakjes voor het overzichtelijk 

opbergen van accessoires
• Tablet compartiment
• Zijvak
• Achtercompartiment met rits voor 

regenhoes
• Schouderriem met extra padding voor 

prettig draagcomfort
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Endeavor

oSLO SERIE

INSTANT
Fujifilm geeft instant fotografie een nieuwe boost!

Het valt niet te ontkennen: mensen fotograferen graag 
en steeds meer! En ook het instant fotograferen wint 
voortdurend aan populariteit, bij jong en oud. Verlies die 
kostbare momenten niet en leg ze vast met de instax 
camera. 

De vraag naar de Fujifilm instax camera’s is groot. We zijn 
dan ook blij dat we enkele nieuwe leden aan de familie 
mogen toevoegen. Lees er hier alles over.

By



Instant camera met 
kredietkaart formaat prints

Opvolger van de instax mini 7S
Nu verkrijgbaar in 7 kleuren!

Aanbevolen winkelprijs: 89 EUR
Ook verkrijgbaar in promopack 

(wit toestel)

instax mini 8

Onze instax line-up!

Instant camera met 
Breedformaat prints

Aanbevolen winkelprijs: 89 EUR

instax WIDE 210

Breedformaat prints
Automatische flits in donkere omstandigheden
Fill-in flash  Backlighting verbetert fotokwaliteit 

Exposure compensation 
Focale zoomknop vooraan: 90 cm tot 3 m en van 3 m 

tot oneindig
Gebruiksvriendelijke interface 

Koppeling voor statief, handig voor groepsfoto’s
Aanbevolen winkelprijs: 119 EUR

instax WIDE 300

Instant camera met 
kredietkaart formaat prints
Voor wie houdt van een stijlvol retro design
Verschillende nieuwe opnamemodi
Aanbevolen winkelprijs: 149 EUR

instax 90 NEO ClassIC

De Hello Kitty instax (fotoformaat als de instax mini 8) editie komt in een 
speciale verpakking en het pakket omvat de volgende items:
• een Hello Kitty instax camera met zelfde specificaties als de instax mini 8 
• een Hello Kitty schouderriem
• een Hello Kitty stickervel
• een Hello Kitty instax film (10 opnames) met ingekleurde kader
Aanbevolen winkelprijs: 99 EUR

instax Hello Kitty!

Verbinding via Wifi
Eenvoudig herprinten laatste foto
Real time template
Limited edition template
Template die toelaat om tekst toe te  
voegen onder de foto
Aanbevolen winkelprijs: 159 EUR

instax share

Fujifilm
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Nu ook in bruine 

uitvoering!



Bij Fujifilm Belgium vinden we dialoog met onze klanten en fotoliefhebbers heel belangrijk. Facebook helpt ons 
hierbij. We proberen via onze pagina zo kort mogelijk op de bal te spelen en zorgen voor snelle reacties op jullie 
vragen. Op Facebook plaatsen we ook zoveel mogelijk relevante nieuwtjes uit de digitale camerawereld. 

Naast onze Facebook pagina zorgen we ook voor updates van onze microsites:
Instax - www.instax.be 
Fujifilm X-Series - www.fujifilmxseries.be

En recent hebben we ook ons plekje op Instagram en Twitter!

www.facebook.com/
Fujifilm.Belgium

www.facebook.com/
Fujifilm.Belgium

Getting Social!

Fujifilm.Belgium

@FujifilmBE

fujifilmbelgium

Fujifilm 

Magazine 

maart 2015 9 



Fujifilm biedt u talloze mogelijkheden 
om aangeleverde beelden af te printen: 
op verschillende materialen, groot 
of klein én met een brede waaier 
aan afwerkingsmogelijkheden. De 
Fujifilm digitale minilabs en andere 
fotoproducten verzekeren prachtige 
afdrukken en maken gebruik  van 
milieuvriendelijke technologie.

FOTOAFWERKING

Gemini Grootformaat

Order-it
Quick Print

Imagine

photoprint

Software Oplossingen



Het Fujifilm Imagine platform is de perfecte oplossing voor het creëren van fotoprojecten

In de fotowinkel, op de PC of via smartphone of tablet

Het kan allemaal – makkelijk én snel – met Fujifilm Imagine!

 D Dankzij een bijzonder uitnodigende en toegankelijke interface kan elke gebruiker meteen aan de slag.

 D Connectie met Facebook, Dropbox en andere sociale media zodat de gebruiker ook deze beelden in het fotoproject 
kan verwerken.

 D Eindeloze mogelijkheden:

 › Verschillende formaten

 › Brede waaier aan materialen

 › Kwalitatieve fotoboeken

 › Allerhande fotogeschenken: kaarten, kalenders, banners, etc.

 D Fujifilm Imagine is compatibel met verschillende soorten printers en kiosken

Services:

 D Gratis profiling

 D Gratis media

 D Gratis inkten

 D Gepersonaliseerde contracten

 D Kredietbeheer

 D Admin support

 D Aan huis support

 D Telefonisch/Online support

Fujifilm Imagine: de knappe software voor alle 
fotoprojecten!

De Fujifilm-fotokiosks met touchscreen en Order-it software bieden dezelfde brede waaier aan kwaliteitsvolle, 
gespecialiseerde producten als de Imagine-software.

 D Ze zijn voorzien van een nieuwe en gemakkelijke grafische gebruikersinterface

Order-it

Gemini
systems

Lease & click Print solutions
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Hebt u zin om uw klanten iets GROOTS aan te bieden, en zelf 
minimaal te investeren? Bent u op zoek naar een manier om uw 
productgamma uit te breiden?

Fujifilm biedt u de volledige printoplossing! Een Epson 
grootformaatprinter, kwalitatieve Fujifilm media, Epson inkten met 
een bijzonder breed kleurbereik en handige software. Fujifilm heeft 
alles in huis om zelfs uw meest veeleisende klanten tevreden te 
stellen. In eigen beheer creatieve en originele prints drukken was 
nog nooit zo eenvoudig!

GROOTFORMAaT
Print het GROOTS met Large Format Printing!

Roll Media

Software

Cut Sheet 
Media

Printers

Inks

Decorations



Eindeloos veel mogelijkheden!
Large Format Printing biedt tal van decoratieve mogelijkheden!

 Bezoek zeker www.print-it-large.eu voor tips om maximaal 
rendement uit uw grootformaatprinter te halen!

Ons INSPIRATIEBOEK bevat ontelbare tips voor foto,  fine 
artpapier en canvas. 

Wunderbar
- Dé must-have in canvasland!

- Zeer kwalitatief

- Snel en zonder moeite canvas opspannen

- Tot 175 cm groot!

- Combineer met Fujifilm ESP ripsoftware         
  voor verbazingwekkende muurdecoraties! 

Switch
- Prachtig frame rond uw canvas!

- Snel een nieuwe look door verwisselbare inserts

- Zwart, wit of obeche (houtkleur) en verschillende formaten

- Verras uw klanten met dit nieuwe concept

Check out: www.print-it-large.eu

Wunderbars EpsonFujiblox PinboardSwitch
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Fujiblox
- Een lichtgewicht photo mounting solution met een zelfklevende basis

- Kan heel eenvoudig aan de wand bevestigd worden

- Geschikt voor elk fotopapier (Epson, DL, Frontier,...)

- Leent zich perfect om een fotocollage te maken

Pinboard
- Direct beprintbaar met Epson printer

- Geschikt voor collages gemaakt met Fotofusion Software

- 1.3mm posterbord

Biedt uw klanten een uitstekende 
kwaliteit met uw Epson Stylus Pro printer:
- Standaard vergrotingen & posters

- Maar ook printmogelijkheden op verschillende materialen zoals Fine       
  Art papier, canvas en vinyl adhesives

Verhoog uw productaanbod dankzij de Frontier S, de ideale printer voor kiosksystemen en minilabs

 › Compact, en hoogkwalitatief minilab met 6 kleuren

 › Ondersteunt verschillende papierafmetingen tot 203 x 1000 mm in: glanzend, mat en lustre

 › Flexibele systeemconfiguratie voor elk budget en verschillende toepassingen

 › Compact design en eenvoudig onderhoud

 › In combinatie met Kiosk heb je zeer veel importeermogelijkheden: iPhone, iPad, SD kaarten (verschillende   
 afmetingen), USB’s, MS Pro + Duo, etc.

 › En... de prints zijn niet gevoelig voor vingerafdrukken!

De Frontier S!

Kwalitatief BetrouwbaarHandigFlexibel
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WE ZIEN U GRAaG 
SPOEDIG TERUG!
Het Fujifilm Belgium Team

FUJIFILM Belgium NV - Excelsiorlaan 39, 1930 Zaventem, Belgium 
www.fujifilmxseries.com - www.fujifilm.eu/be - www.instax.be

T +32 3 778 82 20 - info_ffbe@fujifilm.eu
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