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Er komt steeds meer hard- en software beschikbaar voor digita-
le camera’s en -doka’s. Voor deze nieuwe rubriek testen we elk
keer een aantal nieuwe of opvallende producten die digitale fo-
tografen van pas kunnen komen. Dit keer besteden we onder an-
dere aandacht aan de nieuwe Camera RAW plug-in voor Photos-
hop CS, de Apacer CP200 voor het veiligstellen van beelden
onderweg, nieuwe software en firmware voor de Olympus E-1,
de Microtek ScanMaker 6100 voor het digitaliseren van klein-
beeld- en middenformaat dia’s en DSLR Remote Pro voor het via
de computer bedienen van digitale reflexcamera’s van Canon.

(r)w overschrijdt verschijnt de tekst CD Span-

ning wat betekent dat er wordt gekopieerd tot

de cd-(r)w vol is waarna de DiscSteno 200 au-

tomatisch om een tweede vraagt. Bezitters

van 1 of 2 GB geheugenkaarten kunnen dus

gerust zijn. Het kopiëren zelf verloopt redelijk

vlot en een voortgangsindicator toont de

progressie van het kopieerproces. Zodra het

kopiëren voltooid is klinkt er een kort piepje

en verschijnt de tekst Finish op het scherm.

Via USB 2.0 kan men de DiscSteno CP200 op

de PC aansluiten en gebruiken als externe cd-

(r)w brander. Als brandsoft-

ware wordt Nero Ex-

press meegeleverd.

Het apparaat be-

schikt tevens over een

video-out zodat men de

gekopieerde JPEG-beelden

op de TV kan bekijken. Standaard

wordt daartoe een afstandsbedie-

ning meegeleverd. De DiscSteno CP200 kost

circa 1 299,-. Kijk voor meer informatie op

www.apacer.com.

Camera RAW Plug-in
RAW-ondersteuning in 
Photoshop CS uitgebreid

Adobe heeft de ondersteuning van RAW-
beeldformaten in Photoshop CS via de zoge-
heten Camera RAW Plug-in aanzienlijk uitge-
breid. De nieuwe insteekmodule ondersteunt
nu meer dan 40 cameramodellen. Toege-
voegd aan deze nieuwe versie zijn de Fujifilm
FinePix F700, Fujifilm FinePix S5000, Fujifilm
FinePix S7000, Kodak DCS 720x, Kodak DCS
760, Kodak DCS 14n, Leaf Valeo 22, Leica Di-
gilux 2, Nikon D2h, Olympus C-5060, Olym-
pus E-1, Panasonic DMC-LC1, Pentax *ist D en
Sony Cyber-shot DSC-F828.

De nieuwe versie van de Camera RAW

Plug-in kan gratis van de website van 

Adobe in de vorm van een ZIP-bestand 

worden gedownload. Het bestand

Camera_Raw_2_1.ZIP bevat twee bestanden:

een leesmij-bestand in PDF-formaat ge-

naamd Camera Raw 2.1 read Me.pdf en de

feitelijke insteekmodule Camera Raw.8bi. Dit

laatste bestand vervangt de oorspronkelijk

bij Photoshop CS geïnstalleerde 

Camera RAW Plug-in. Voordat u de nieuwe in-

steekmodule naar de map voor insteekmo-

dules verplaatst of kopieert, dient u eerst

Photoshop CS af te sluiten en voor alle zeker-

heid de oorspronkelijke insteekmodule naar

een map buiten de submap \Insteekmodules

te verplaatsen. Kopieer of verplaats vervol-

gens de nieuwe Camera RAW-insteekmodule

van de downloadmap naar de map Program

Files\Adobe\Photoshop CS\Insteekmodu-

les\Bestandsformaten (Windows) of Pro-

gramma’s\Adobe Photoshop CS\Insteekmo-

dules\Bestandsformaten (Mac OS). Start

Photoshop CS en de nieuwe Camera RAW

Plug-in is actief. Kijk voor een compleet over-

zicht van alle ondersteunde camera’s op de

Adobe website (www.adobe.com/pro-

ducts/photoshop/ cameraraw.html). Naast

de genoemde uitbreiding van ondersteunde

camera’s is de Camera RAW Plug-in tevens

op een aantal kleine punten verder verbe-

Apacer DiscSteno 200
Onderweg beelden op 
cd-roms veiligstellen

Onder de naam DiscSteno heeft de Taiwane-
se fabrikant Apacer een draagbare cd-bran-
der op de markt gebracht. De DiscSteno
CP200 stelt digitale fotografen in staat on-
derweg hun digitale beelden vanaf geheu-
genkaartjes op cd-(r)w’s te branden. Een
prima en goedkope manier om beelden on-
derweg veilig te stellen. Cd-writables en -re-
writables zijn niet duur en goed verkrijg-
baar. En mocht men naar een gebied
gaan waar ze minder goed ver-
krijgbaar zijn, dan is een spin-
del met 50 cd-(r)w’s makkelijk
mee te nemen en goed
voor ruim 30 GB
aan opslag.

De DiscSteno beschikt

over een ingebouwde accu

en 2 multi-cardslots waarin zes

verschillende typen geheugenkaart,

te weten CompactFlash I/II, Microdrive, Secu-

re Digital, MultiMediaCard, Memory Stick

(Pro) en SmartMedia, passen. De werking is

eenvoudig: apparaat aanzetten, geheugen-

kaart in slot steken en op de knop Fast copy

of Secure copy drukken. Via de tweede optie

vindt na het branden nog een controle plaats.

De beelden worden per kopieersessie in een

eigen map geplaatst. Mocht de hoeveelheid

op de geheugenkaart aanwezige MB’s de ca-

paciteit van de cd-(r)w overschrijven, geen

nood want zowel de gebruikte capaciteit van

de geheugenkaart als de nog beschikbare

hoeveelheid ruimte op de cd-(r)w worden

vooraf getoond en zodra de hoeveelheid in-

formatie op de geheugenkaart die van de cd-




