




»Kodak«-Junior Vám nepo
stačí? Rozhodněte se tedy 
pro přístroj »Kodak-Vollen
da«. Vyhoví iistě všem Vašim 
přáním; je to komora pro 
každý účel. Její objem jest 
malý a tak pohodlnÝ, že ji 
lze nositi vždy s sebou. Jest 
na ni spolehnutí, nebof do 
nejmenších podrobností přes
ně propracovaná konstrukce 
a znamenitá optika Vás ni
kdy nezklamou. I její ze-

vnějšek vyhoví iistě Vašemu vkusu 
- potah z kůže a pochromované, 
zářící části činí z ní opravdovÝ kle
not. Svitkový film 6X9 pro »Kodak
Vollendu« 620 dostanete kdekoliv. 



OPTIKA. »Kodak-Vollenda« 620 se dodává buď 
se známým anastigmatem Kodak f. 4.5 _ nebo se 
Schneidrovým Xenarem f. 4.5 anebo s Zeisso
vým Tessarem f. 4.5. 

zA VERKA. Tato znamenitá optika je doplněna 
závěrkou Compur s vmontovanou samospouští 
nebo, doplatíte-Ii si Kč 120.-, závěrkou Com
pur-Rapid (do 1/400 vteřiny). 

HlEDACEK. Všechny modely přístroje »Kodak
Vollenda« 620 mají optický, průhledový hledá
ček, jímž lze velmi snadno sledovati i nejrych
lejší pohyby a spustiti tak závěrku v rozhodu
jícím okamžiku. Průhledový hledáček ukazuie 
při každém snímku správnou perspektivu, podle 
přání moderních amatérů. Můžete jím snadno sle
dovati i předměty v pohybu, jako auto, vlak atd. 

UVNIT~ I ZEVNE je »Kodak-Vollenda« 620 sku
tečným mistrovským dílem. Aby i nejmenší po
drobnosti byly přesně a trvanlivě vyřešeny, bylo 
využito všech zkušeností moderní konstrukční 
techniky. Elegantní stavba vzpěr této komory 
pečuje o to, -ahy standart-a stála pevně. Přístroj 
se otvírá i zavírá jednou rukou lehkým přitla
čením. I vkládání filmu je neobyčejně snadné. 
Kovové šoupátko nad filmovým okénkem umož
ňuje použití nejcitlivějšího panchromatického fil
mu, aniž by bylo třeba okénko přelepovati ná
lepkou, 

Do přístroje »Kodak-Vollenda« 620 patří samo
zřeimě film »Panatomic«. Je nejen velmi citlivÝ, 
ale podává i bez filtru téměř přesně světelné 
hodnoty barev v černo-bílé stupnici snímků, je 
isolární a co nejpružnější v exposici. 
»Panatomic« - film pro každý druh snímků a 
pro každé počasí. 
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je, správně řečeno, přístroj 

pro »denní potřebu«, poně

vadž je pevný a zhotovený 
z nejlepšího materiálu. Ju
nior je vždy příjemným spo
lečníkem . Lze s ním tak snad
no zacházeti! A jeho optika, 
anastigmat »Kodok« f . 7.7, · 
f. 6.3 nebo f. 4.5 Vám zaru
čuje dobré snímky. I jeho ze
vnějšek odpovídá určitě Va-

šim požadavkům, neboť trvanlivý 
potah, doplněný kovovými část

mi, tvoří elegantní celek. Některý 
ze 4 modelů přístroje »Kodak«
Junior se spouští na skřínce se 
Vám určitě zalíbí. 
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KODAK JUNIOR 620 
anastigmat Kodak f . 7.7, závěrko K-3 . 
anastigmat Kodak f. 6.3, závěrko K-3 . 
anastigmat Kodak f . 4.5, závěrko K-4-S 
anastigmat Kodak f . 4.5, závěrka K-8-S 

Kč 420.
Kč 495.
Kč 595.
Kč 660.-

KODAK VOLLENDA 620 
anastigmat Kodak f. 4.5 

závěrko Compur-S . . . 
závěrko Compur-Rapid-S 

Schneidrův Xenar f. 4.5 
závěrko Compur-S . . . 
závěrko Compur-Rapid-S 

Zeissův Tessar f. 4.5 
závěrko Compur-S . . . 
závěrka Compur-Rapid-S 

pŘ I S L U~ ENSTV I 
Předsádková čočko I (100-62 cm) 
Předsádková čočko II (65-45 cm) 
Žlutý filtr I ( světlý) 
Žlutý fi ltr II (střední) . 
Zelený filtr . . . . . 
Kožená brašno, podšitá 

FILM 

Junior 620 
72.-
72.-
30.-
30.-
74.-
56.-

Kč 840.
Kč 960.-

Kč 960.
Kč 1080.-

Kč 1120.
Kč 1240.-

Vollenda 620 
72.-
72.-
35.-
35.-
74.-
56.-

Pro tyto přístro je doporučujeme zejména vysoce ortochromatický film Kodak 
Verichrome anebo jemnozrnný panchromatický film Kodak Panatomic, citlivý 
ke všem barvám. Bližší ve zvláštním prospektu " Kdo chce všecko. zahrát". 

KO DA K spol. s r. o., tuzemský závod v PRAZE II. 

152. - 1. V. 37. - TR - o Změny cen vyhrazeny. 
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