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CHIP FOTO magazine is een magazine boordevol nieuws, mooie
fotografie, lifestyle, praktijktips, tests van de nieuwste camera’s,
hardware en software, reportages en diepte interviews met professionele
fotografen. De nieuwste digitale technieken geven de beginnende en
gevorderde (hobby)fotograaf ongekende mogelijkheden. Aan de hand
van praktijkvoorbeelden leert de lezer het beste uit zijn of haar camera
te halen, met daarnaast de benodigde informatie om de afbeeldingen zo
mooi en goed mogelijk na te bewerken, te bewaren en op te slaan.

Doelgroep indicatie

Waarom adverteren in CHIP FOTO magazine

• Mannen en vrouwen
vanaf 25 jaar
• Hobbyisten en semiprofessionals
• Is bereid te investeren in
apparatuur, randapparatuur
en gadgets

De lezer van CHIP FOTO magazine is een echte liefhebber die graag op
de hoogte blijft van alle ontwikkelingen en is bereid te investeren in apparatuur, randapparatuur, gadgets en lifestyleproducten. De informatie
uit het magazine maar ook uit de nieuwsbrief en van social media deelt
de lezer met zijn omgeving. Naast fotograferen houdt hij zich ook bezig
met beeldbewerking. De lezer van CHIP FOTO magazine vindt kwaliteit
belangrijker dan prijs. Hij is trots op zijn foto’s en laat ze regelmatig op
verschillende manieren afdrukken. Het is een reislustig persoon die zowel
steden als natuur fotografeert.

Tijdelijk zonder bezorgkosten

Foto-Groep Printservice bestel-app

Je kunt de foto’s op je mobiel online delen, maar je kunt ze ook
direct vanaf je smartphone afdrukken op de allerhoogste kwaliteit. Installeer de app Fotogroep Fotoprint en laat je foto's printen
op Pro Pearl-papier, je mooiste herinneringen verdienen namelijk
de beste kwaliteit. Voor Instagram-fans: vierkante formaten zijn
ook mogelijk. Haal je foto's op in één van de zeven winkels van
Foto-Groep, of laat ze thuis bezorgen.

Prijs: € 349

Met de Carry Speed FS-Pro Mark IV camerariem is het mogelijk een
professionele spiegelreflexcamera, eventueel met grote telelens,
comfortabel en snel binnen handbereik op je heup te dragen. Zodra
zich een fotomoment voordoet, kun je met in één beweging je camera
grijpen en aan je oog brengen met deze sterke draagriem. Het neopreen antislip-schouderstuk vermindert het gewicht van je fotospullen
en verhoogt het draagcomfort. Deze superieure sling straps zijn
bedoeld voor de veeleisende fotograaf die zijn camera altijd onder
handbereik wil hebben.

iso 3200

iso 400

iso 6400

iso 800

iso 12.800

Draadloos met wifi en gps
De EOS 6D Mark II kan de jpeg-foto’s via
wifi en bluetooth doorsturen en kan ook
draadloos bediend worden. De bediening
met behulp van een smartphone werkt
intuïtief en bijna zonder vertraging.
Scherpstelling, diafragma, sluitertijd of iso
wijzigen en direct een foto schieten, dat
gaat allemaal binnen een seconde. Het
opzetten van de verbinding werkt vooral
met een Android-telefoon met NFC erg
gemakkelijk. Bij apparaten van Apple is het
hooguit iets meer werk. Tot slot ondersteunt de camera gps, waardoor je foto’s
automatisch worden voorzien van
locatiegegevens.

www.fotodevakman.nl/
canoscan

Prijs: € 188,90

Conclusie

Uitgebreide set inclusief
polarisatiefilter

Freefly Movi

3-assige gimbal voor
smartphones

In 2012 waren zelfs de goedkoopste
fullframe spiegelreflexen nog zo’n
drieduizend euro en kwam er ineens een
EOS 6D voor beduidend minder geld. Een
spiegelreflex in deze klasse voor minder
dan tweeduizend euro? Dat leek ondenkbaar, maar dat was precies wat de 6D te
bieden had. Dat de zoeker een dekking had
van 97 procent en er maar elf focusvelden
waren, dat namen we wel voor lief.
Vijf jaar later ziet de markt er heel anders uit: er zijn een stuk meer betaalbare
fullframes, zoals de Nikon D750, de Sony
Alpha 7 II en de Pentax K-1. De tijden zijn
veranderd en de concurrentiestrijd is een
stuk heviger geworden. Dat maakt het
voor de EOS 6D Mark II een stuk pittiger.

Sirui 100mm filterhouder

www.cameratools.nl

www.cameratools.nl

Prijs: € 129,95

Prijs: € 349
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iso 100

Systeemfilters hebben als voordeel dat je
zeer eenvoudig meerdere filters over elkaar
heen kunt leggen, denk bijvoorbeeld aan een
polarisatie- en een grijsfilter, en dat je deze
zowel verticaal als horizontaal precies kunt
positioneren. Dit biedt met name bij landschapsfotografie geweldige mogelijkheden
De Sirui 100mm Filterhouder is een zeer
hoogwaardige set bestaande uit een aluminium filterhouder voor maximaal 3 filters, een
circulair polarisatiefilter (82 mm), 3 adapterringen (67, 72 en 77 mm) en een bijpassende
opbergtas.
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iso 1600

iso 25.600

Iso 6400 is nog prima
bruikbaar. Scherpte, detailweergave en beeldruis zijn
dan nog in orde. Vanaf iso
12.800 gaat de beeldkwaliteit zichtbaar achteruit.

De prijs ligt weer een stukje hoger dan
eerder genoemde tweeduizend euro en
eerlijk gezegd ontbreken er wel wel een
paar features. Video’s in 4K, een koptelefoonaansluiting en een zoekerbeeld van
honderd procent waren zeker welkom
geweest. Daar staat tegenover dat zijn
prestaties op fotogebied uitstekend zijn.
De 6D Mark II is dus zeker geen slechte
camera, maar hij heeft wel een paar
beperkingen.

+

Goede beeldkwaliteit,
spatwaterdicht, gps,
snelle autofocus

–

Geen 4K-video, scherpstelvelden erg gecentreerd, 98% zoekerbeeld

6240 x 4160 pixels

Effectieve pixels

26,0 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm

Lensvatting / cropfactor

Canon EF / 1-voudig

optische zoeker
98 procent /
0,71-voudig

Display (grootte / resolutie)

3,0 inch /
1.040.000 subpixels

•/•

Sluitertijden / bulb

1/4000–30 s / •

Iso-bereik van - tot (zonder /
met uitbreiding)

100–40.000 /
50–102.400

Videoresolutie

1080 / 60p

Video: handmatig diafragma / iso /
focuspunt-keuze / AF-C
Interne flitser / richtgetal /
flitsschoen / flitsaansluiting

Outdoor

•/–

Zoeker (soort)
Dekking zoekerbeeld / vergroting
(omgerekend naar fullframe)

Display (touchscreen / kantelbaar)

CanoScan 9000F Mark II
De CanoScan 9000F Mark II van Canon is dé scanner voor
film, foto’s, dia’s en documenten op professionele kwaliteit.
De scanner heeft geen opwarmtijd nodig en is direct klaar
voor gebruik.
Enkele voordelen van de 9000F Mark II zijn de hoge
scankwaliteit (9600x9600 dpi voor film en 4800x4800 dpi
voor foto’s en documenten), het snel scannen van foto’s en
documenten (ca. 7 sec. voor A4-kleurenscan op 300dpi),
veelzijdige gebruikerstoepassingen als filmstrips, dia’s en
automatische beeldcorrectie. Ook kan de 9000F Mark II
direct scannen naar Dropbox cloud service of Evernote.

2130 euro

Sensor (type / grootte)

Laagdoorlaatfilter / beeldstabilisator

Scannen op
professionele kwaliteit

Carry Speed FS-Pro Mk IV
Camerariem

Freefly maakt al jaren stabilisatiesystemen voor
professionele (video)camera’s. De jaren aan
kennis die ze daarmee hebben opgedaan zijn
verwerkt in de Freefly Movi, een compacte gimbal voor smartphones. Door te filmen met de
Movi leg je altijd alles vloeiend en gestabiliseerd
vast. Daarbij is deze handige gimbal uitgerust
met verschillende creatieve functies waarmee
je professioneel uitziende beelden heel eenvoudig vast kunt leggen. De Freefly Movi is niet
zomaar een gimbal, het is een cinemarobot!

Maximale resolutie

www.cameranu.nl

Een echte musthave voor de fotograaf

Prijs: € 89,95

Prijs body
Technische gegevens

Fotograferen met je smartphone is nog leuker
met de lenzen van Black Eye. Of je nou meer
groothoek wil om landschappen mooier
vast te leggen, een zoomlens zoekt
om onderwerpen dichterbij te
halen, of graag macrofoto’s
maakt – er is voor iedereen wel een geschikte
smartphonelens te
krijgen. Ze zijn al vanaf 25
euro verkrijgbaar.

– /•/•/•

READY
WHEN
YOU ARE

– /–/•/–

Wifi / NFC / GPS

• (b/g/n) / • / •

Opslagmedium (slot 1 / 2)

SDXC / –

USB / HDMI-uitgang

2.0 / mini-HDMI

Microfoon- / koptelefoonaansluiting

•/–

Accu / energie / prijs (ca.)

LP-E6N / 13,4Wh /
ca. 75 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwaterdicht

metaallegering / •

Afmetingen (B x H x D)

144 x 111 x 75 mm

Gewicht body

765 g

Meetwaarden (getest met Canon EF 50mm F2.5 Macro)
Resolutie in lijnenparen per beeldhoogte bij iso min. / 400 / 800 /
1600 / 3200 / 6400

1966 / 1938
1934 / 1911
1767 / 1766

Ruis in Visual Noise op het beeldscherm bij iso min. / 400 / 800 /
1600 / 3200 / 6400

1,1 / 1,3 / 1,2 /
1,2 / 1,6 / 2,1

Ruis in Visual Noise in print bij iso min. /
400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400

0,6 / 0,7 / 0,7 /
0,6 / 0,7 / 0,9

Detailweergave in % bij iso min. /
400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400

86 / 89 / 87 /
86 / 90 / 81

Resolutie video in lp/bh bij laagste /
hoogste iso

450 / 438

Ruis video in Visual Noise op beeldscherm

0,7

Inschakeltijd zonder autofocus

0,4 s

Seriesnelheid raw / jpeg

6,8 / 6,4 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg

22 / onbeperkt

Aantal foto’s (min. / max.)

1780 / 2630

“Een prima
camera, maar
voor deze prijs
had hij net iets
meer mogen
bieden.”
Ton Heijnen

77

Uitrusting / bediening

90

Snelheid

86

Videokwaliteit

73

Puntentotaal

81,8

Testoordeel

goed

Positie in toplijst

15 (fullframe)

Kijk voor een uitleg van onze metingen en de termen in de tabel
op www.chipfotomagazine.nl/tests

88
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Natuur

Aantal foto’s in Live View (min. / max.) 350 / 720

Beeldkwaliteit

28-09-17 15:58
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Reizen en
stedentrips

Elektronica

Beoordeling

JAVIER RAMOS | WWW.NATURALFOTO.ES

LaCie DJI Copilot

www.cameraoccasion.com

Canon EOS 6D Mark II

Black Eye
smartphonelenzen

2TB externe harde schijf
Als fotograaf, videograaf of dronepiloot
sleep je al meer dan genoeg apparatuur
met je mee. De LaCie DJI Copilot BOSS 2TB
USB-C USB 3.1 externe harde schijf biedt
verlichting, want hiermee kun je bestanden
kopiëren zonder tussenkomst van een laptop.
Je bestanden kun je namelijk beheren met je
telefoon of tablet. Ook handig: de schijf heeft
een ingebouwde SD-geheugenkaartsleuf en
een statusscherm waarop de beschikbare
schijfruimte en kopieervoortgang worden
weergegeven.

Top 5 interessegebieden

Test: spiegelreflex

Betere foto’s met je mobiel

Met extra spullen maak
je je fotografiehobby nog
leuker. Hier vind je onze
keus van deze maand.

FUJIFILM-X.COM/X-T2
HIGH QUALITY 24.3-MEGAPIXEL X-TRANS CMOS III SENSOR | 4K VIDEO CAPTURE WITH F-LOG
WEATHER RESISTANT DESIGN | ULTRA-FAST FOCUSING FOR ACCURATE SUBJECT TRACKING

28-09-17 10:16

Lifestyle
& hobby’s

Bron: Google analytics

Alles voor de fotograaf

Leuke accessoires
en gadgets

CHIP FOTO magazine biedt u als adverteerder
de mogelijkheid om uw product, dienst of merk
via verschillende kanalen onder de aandacht te
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij
kijken graag met u naar de mogelijkheden en
maken een op maat gemaakt plan.

F&L
MEDIA
Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het
opmaken van advertenties en banners, neem contact
op via telefoonnummer +31 (0)24-2404555 of stuur
een email naar sales@fnl.nl

WWW.FNLMEDIA.NL
AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl
Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

BELANGRIJKE DATA
Editie

TARIEVEN PRINT

Advertentie
deadline

Verschijnings
datum

Formaten

Editie 37

14-01-19

05-02-19

Editie 38

18-02-19

12-03-19

Shopping

€ 480,-

Editie 39

25-03-19

16-04-19

Spectacular shopping: + 40% extra ruimte

€ 680,-

Editie 40

29-04-19

21-05-19

Advertorial

vanaf € 2.200,-

Editie 41

03-06-19

25-06-19

Editie 42

08-07-19

30-07-19

Editie 44

12-08-19

03-09-19

Editie 44

16-09-19

08-10-19

Editie 45

21-10-19

12-11-19

Editie 46

25-11-19

17-12-19

• Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data
• Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de
advertentiedeadline
• Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan
de verschijningsdatum

Prijzen
(230 x 300 mm)

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
• Lezersacties
• Mail & win acties
• Shopping
• Vacatures
• Nieuwsbrief
• Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële
en online mogelijkheden vindt u op
www.fnl.nl/mogelijkheden

€ 1.450,-

2/1 pagina

(460 x 300 mm)

1/2 pagina

(230 x 150 mm of 115 x 300 mm) € 900,-

1/4 pagina

(115 x 150 mm of 58 x 300 mm)

€ 470,-

1/8 pagina

(115 x 75 mm)

€ 250,-

1/16 pagina

(58 x 75 mm)

€ 2.500,-

€ 180,-

30% positioneringstarief op cover

TARIEVEN ONLINE
Formaten

Prijzen

Branded content

€ 850,-

Nieuwsbrief item

€ 565,-

Social media post

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Prijsvragen
• Werfpremies

1/1 pagina

Run of
Network

€ 100,-

Leaderboard		

(728 x 90 px)

€ 15,-

€ 13,-

Medium Rectangle		

(300 x 250 px) € 20,-

€ 17,-

Billboard			

(970 x 250 px) € 40,-

€ 34,-

Halfpage ad 		

(300 x 600 px) € 29,-

€ 25,-

Mobile banner		

(320 x 50 px)

€ 18,-

€ 14,-

Roadblock (Leaderboard + Halfpage)

€ 45,-

€ 38,-

Homepage Take-over

Op aanvraag

Premium banners (creatieve formaten /
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

