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Freefly Alta stokta!!

Freefly Alta yakında Türkiye semalarında olacak. 

Yaklaşık 7 kiloya kadar taşıma kapasitesi ve dro-

ne üzerine de kamera takılabilme özelliği ile fark 

yaratan Freefly Alta hakkında detaylı bilgi almak 

ve sipariş vermek için hemen Linka’yı arayın…  

0212 358 45 20-21

StarliteHD5-ARRI Monitör

Transvideo ve ARRI, Transvideo’nun StarliteHD 5inç 

OLED monitörünün özel bir modeli üzerinde işbirli-

ği yaptı. Bu yeni model StarliteHD5-ARRI monitör ile 

ARRI ALEXA Mini ve ARRI Amira’yı kontrol mümkün 

olacak. 

StarliteHD5-ARRI bir akıllı telefonla aynı boyuta sahip 

ve 200 gr’dan hafif. Küçük yapısı, Alexa Mini gibi ağır-

lık ve boyutun çok önemli olduğu durumlar için ideal. 

ARRI ile Transvideo’nun birlikte çalışarak geliştirdikleri 

dokunmatik arayüz, ARRI kamera işlevlerinin kuman-

da edilmesini sağlıyor.

Studio Matte Box SMB-2

Studio Matte Box SMB-1’in başarısının ardından ARRI 

şimdi de daha küçük SMB-2’yi piyasaya çıkardı. Dikey 

veya yatay konumlandırılan 4inç x 5.65inç filtrelere 

yönelik geliştirilen SMB-2, çoğu prime lens ve küçük 

zoom lense de uygun. Standart bir 2.8K görüntüyü 

ALEXA ve 3 filtre katlı yapılandırma ile çekerken SMB-2 

14mm Master Prime, 14mm Ultra Prime ve Alura Zoom 

lensleri ile çalışabiliyor.

Alexa Mini 
teslimatları 
tüm hızı 
ile devam 
ediyor! 
Alexa ailesinin en yeni üyesi Alexa 
Mini, Alexa’nın bilinen görüntü kali-
tesi ile küçük ve hafif yapıyı bir arada 
sunuyor. Hafif karbon muhafaza ve 
solid titanyum PL yuvaya sahip bu 
özel kamera; Anamorfik yapımlar için 
4:3 sensör ve 200fps’e kadar ProRes 
çekim yapma özelliği taşıyor. 

ARRI Alexa ile çekilen “Mustang” 
filmi ödülleri topluyor…

Yönetmen Deniz Gamze Ergüven’in ARRI Alexa Plus ve Zeiss Super Speed Lensler kullanarak çekti-
ği filmi “Mustang” Cannes Film Festivalinde “Label Europa Cinemas” ödülü, Ukrayna Odessa Film 
Festivali’nde Büyük Ödül Grand Prix ve En iyi Yönetmen ödülüne layık görüldükten sonra, 21.SarayBos-
na film festivalinde de En iyi film ve En iyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

Codex + Alexa mini 
birlikteliği…
Codex Multi-Camera Recorder sağlam ve güvenilir 
bir çoklu kamera kaydedici. Sekiz adet HD-SDI gi-
riş kanalı, malzeme verisi ve gömülü ses özellikleri 
ile 4 ARRI Alexa Mini kameradan aynı anda ARRI-
RAW formatında görüntü kaydedebilecek.

Freefly Wedge ile 
Lens Denetimi
En küçük üç eksenli lens denetim sistemi, yeni Freefly Wed-
ge ile MöVI Controller birlikte kullanılırken eksiksiz lens de-
netimi sunuyor. Wedge diğer tüm 3 eksenli (odak,iris,zoom) 
lens denetim sistemlerinden daha küçük. Havacılıkta kul-
lanılan alüminyum ve patentli yazılım ile üretilen Freefly 
Wedge önemli lens bilgilerini kaydediyor, gelişmiş eğimli 
sabitleme işlevleri; odak mesafesi, açıklık ve odak uzunluğu 
için konum noktaları arasındaki lens değerlerini hesaplıyor. 
Sette zaman kazanmak ve iş akışını hızlandırmak için lens 
sistemi MöVI Controller ile uzaktan yapılandırılıp denet-
lenebiliyor. Gelişmiş dönme momenti anlama teknolojisi, 
Wedge tarafından otomatik olarak yapılabilen hızlı ve has-
sas lens kalibrasyonuna imkan veriyor. Güçlü 2.4GHz radyo 
frekansı sayesinde görüntü 40 metreye kadar mesafeden 
güvenilir ve tam olarak denetlenebiliyor.


