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. , , det alsidige kamera 

I vor fortumlede og fortravlede tid , laerer 

vi at vaerdsaette de sma og store glaeder, 

livet bringer os, men desvaerre passerer 

de glade timer alt for hastigt. - Dog kan 

vi fastholde dem! Ikke blot i erindringen , 

som falmer med tiden, men med et 

»Retina « Ib. 

»Retina « Ib giver Dem glaede for hele l i

vet! Dette alsidige smabilledkamera er 

altid til Deres tjeneste - til familiebilleder 

eller sportsbilleder, pa vaeddelsllbsbanen 

eller i muntre fester, pa ferierejser eller 

i fritiden. 

Det er moderne i sit udstyr, smukt sin 

form og let i brug. 

Dets saerlige konstrukt ion og tekniske ud

styr sikrer skarpe, gode billeder og er 

absolut driftssikkert, hurtigt at betjene og 

palidel igt. 

»Retina « Ib er frugten af artiers erfaringer i 
kamerakonstruktion i forening med de sidste 

- optisk-videnskabelige resultater. »Retina « Ib 
besidder alle hjaelpemidler til den stsllrste ydel
se og den letteste betjening. 

Den nye Synehro-Compur-Iukker med Iysvaerdiind'
stilling (tid - blaender - kobling) og indbygget selv
udljilser. 

Lysstaerkt objektiv »RETINA" - Xenar f. 2,8/ 50 mm. 

Stor, klar sjilger med billedbegraensningsramme. 

Forsaenkelig objektivplade; der holder obiektivet 
absolut stabilt. 

Hurtigoptraek, billedtaeller, filmspaerring, udljilser pa 
kamerahuset ete. 

Navnet Kodak borger for, at De med »Retina « 
Ib har erhvervet et kamera af fremragende 
konstruktion og ydedygtighed og de smukke 
»Retina «-billeder vii altid minde Dem om timer, 
der aldrig vender tilbage. 
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Billedbegraensningssl2Igeren 

g~r det muligt hurtigt og sikkert at 
bestemme det rigtige billedudsnit 
f~r og under optagelsen. Den store 
s~ger omfatter en klart Iysende 
billedbegrcensn ingsramme. Paral
la ksemcerker hjcelpe r til at ophceve 
parallaksen ved optagelser mellem 
0,9 og 2 m. 

Den forsaenkelige 
objektivplade 

som holder objektivet absolut sta
bilt, sikrer den fulde udnyttelse af 
det effektive »Retina «-obje ktiv. Nar 
kameralaget lukkes i, glider objekti
vet ind i kamerahuset, hvor det er 
sikkert beskyttet. 

Indstilling af eksponering 
pa den nye »Retina « Ib er overor
dentlig let. Kun een vcerdi, Iysvcer
dien, skai indstilles, da lukkertids
indstil lingen og blcenderen er koblet 
sammen, hvorved der altid opnas en 
korrekt kombination af tid og blaen
der 

• 

~O 
\Z)nsker man slor dybdeskarphed, dreier man indslillingsringen indlil bl",nderviseren, som 
er indslillel pä en given Iysv",rd i (f. eks. 12) slär udfor f.22 - og aulomalisk indstille s 
lukkeren pä l /f sekund (illuslralionen foroven I . v.). Skai oplagelsen forelages ved blrender 
8 indsliller lukkeren sig aulomalisk pa 1/60 sekund (il lustrationen i midlen). Fordrer motivet 
den korteste lukkertid, 1/ 500 sekund, abner bl",nderen sig samt idigt liI bl",nder 2,8 (illu
strationen lil h~ire). Man behi!Sver altsä ikke al omregne, hvilken lukkerlid, der passer til 
hvi lken bl",nder eller omvendl: lukkeren p~ »Relina « regner for Dem! En megel stor fo rdel , 



Retina - Xenar f. 2,8 
Det firelinsede objektiv pd 

»Retina « ib er finkorrige

ret og udmiErker sig ved 

fremragende opl!2lsnings

evne AntirefleksbeliEg

ningen, der er siErligt af

stemt efter farvefotografe

r ingens specielle krav, g!2lr 

•• Retina « Ib til et siErdeles 

ydedygt igt kamera. 

Hurtigoptraek 
Hurtigste beredskab i det 

rigtige !2Ijebl ik er forud

siEtn ingen for iEgte' »snap

shots« . »Retin.a « Ib, med 
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det gennempr!2lvede hur- ,0 
tig-optriEK er selv den van

ske l ig ste situat ion voksen. 

Ved een beviEgelse f!2lres 

filmen frem , lukkeren 

spiEndes og billedtiElleren 

drejes. 

Fuldsynkron isering 
For »Retina '« Ib er der in

gen belysningsproblemer . 

Slar det forh an denviEren-

de Iys ikke til, bruger man " 
»Kodab li tz « flashholderen. 

Lukkeren i .) Retina « Ib er 

fuldsynkroniseret for 

flash-piErer og elektron-

f lash helt ned til den kor-

teste bel ysningstid p a 

1/ 500 sek . 

Selvudl"ser 
Den nye Synchro-Compur

luk ker omfatter ogsa en 

indbygget se lvudl!2lser. 10 
Dette v ii gliEde enhver fo-

tograf, der ogsa af og t il 

se lv gerne v ii med pa et 

billede. Det !2Iger bille-

dets viErd i og giver endnu 

mere gliEde ved at foto

grafere. 



endnu alsidigere 
ved hjrelp af tilbeh"r 

Tall~se »Ret ina«-venner ave r he le verden Siette r pris pä deres 

»Reti na« -kameras ube t ingede ydedygtighed 09 pa l idel ighed. Oe 

v .. rds .. tter i lige sa h!2ii grad den a lsidighed, der er baseret pa det 

omfattende »Retina «-tilbehj2Srssystem , fordi de mange t ilbeh!Zlrsdele 

i hj2Si grad udvider det popu lcere kame ras muligheder: 

Modlysbl ... nder 09 filtre er uundv .. rlige t il opnaelse af 

gode b ilJ ede r. Modlysblcenderen holder forstyrrende re

flekslys borte. Fil tre ne tiener t il tQnerigtig- 09 kontrastrig 
\ 
\ gengivelse pa sort-hvid film. 

),Kodalux({ L, den foto-elektri ske b~lysningsma l e r med det 

store maleomrade, giver savel Iysvcerdi sem lukkert id 09 

bl .. nder ved motiv- eller Iysma ling. 

nRetina cc -rammespger, t il optage lse af hurt igt vekslende 

situationer 09 bevcege lser. De n har para ll akseud lig ning og 

kan i forblndelse med N-fo rsatslinserne ogsa anvendes 

ved nreroptage lser pa indtil 30 cm afstand. 

Kodablitz , den prakt is ke og palidelige flashh older med 

indbygget kondensa tor og opret reflektor glver et beha

ge ligt bl!2idt Iys. 

Nrer indstill ingsudstyr: til nceroptag else r melle m 97 og 29 

cm ved hice lp af d e 2 N-fo rsatslinser. 

Nreroptage lsesudstyr og R-forsatslinse r t il optagelser af 

smä gen stande, smykker, insekte r o. lign. fra 4 afstande 
ned til 15 cm Oesuden til reprodu kt ion i formaterne 

DIN A6 A9. 

Bordstativ : Til alle optagelser der fordrer e n lce ngere 
belysn ingstid . Kan ogsa anven d es l forbindelse med 

nrerindstillings- og nc.eroptagelsesudstyret. 

Dokumentstativ: Ti! reprodukt ion af d oku mente r, s jce ld ne 

tryk o . lign. i fo rma terne 01 N A4 og A5. 

Mikroud styr : Ti l mikrooptage lse r j so rt/hvid t elle r farve. 
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