
ARRI Amira ile çoklu kamera kullanımı
Artık canlı yayınlar, TV Showları, müsabakalarda ARRI Amira ile çoklu kamera kullanımı mümkün!

AMIRA; standart Sony uzaktan kontrol panelleriyle uzaktan kontrol edilebilir, böylece görüntü 
teknisyenleri Sony kameralar ile çalışırken kullandıkları aynı kullanıcı arayüzünü kullanabilirler. 

Yönetmen Rolf Steinmann’ın tarih 
öncesi türler hakkında Kuzey kutbu 
Arktik bölgesinde çektiği kısa filmi “in 
between” çekimlerinde kullanılan ARRI 
Alexa zorlu hava şartlarına rağmen 
durmadan çekimlere devam etti.
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ALEXA ve AMIRA için Uzun 
Garanti Süreleri

Amira ve yeni Alexa Mini de dahil, mevcut tüm 
Alexa modelleri için yeni uzatılmış garanti 

paketleri piyasaya sunuldu. Uzatılan garantiler 
kamera ile aynı anda veya daha sonra satın 

alınabiliyor. Ürün teslim edildikten sonra almak 
için kameranın resmi bir ARRI servis merkezinde 

yeniden sertifikalandırılması gerekiyor. 
Detaylı bilgi için ARRI yetkili servisi 

Linka —> 0212 358 45 20-21

FreeFly Mövi M15 

Büyük kameralar için tasarlandığı halde, çok 
hafif olan Mövi M15’in daha önce Mövi M10 

için geliştirilen sabitleme teknolojisi, en zorlu 
koşullarda bile son derece pürüzsüz çekimlere 

imkan veriyor. Bir kol hareketi ile el tutma yerleri, 
alçaktan yükseğe getirilebiliyor. Böylece kullanıcı 

gimbalin nasıl kullanılacağına karar veriyor ve 
çekimin tam istendiği gibi olması için düzenleme 

yapabiliyor. Sistemi ikinci bir kullanıcı uzaktan 
çalıştırabiliyor: Böylece bir kullanıcı görüntüyü 
doğru karelemeye odaklanırken diğeri hareket 
ile ilgilenebiliyor. Operatörler ayarlarını FreeFly 

Configurator ile kişiselleştirip farklı senaryolarda 
doğru tarzı elde edebiliyorlar. 

Alexa zor 
şartlarda bile 
durmadı!

VTQ, WMS HD çözümünü ARRI ile yakın işbirliği 
içerisinde geliştirdi. Kablosuz izleme sistemi, üçlü 
kablosuz yayın teknolojisi ile kolay kullanımı bir 
araya getirdi. “Tak çalıştır” tarzı yapısıyla hemen 
çalışmaya başlayabiliyor ve herkes tarafından 
kolaylıkla bağlanıp kullanılabiliyor. Çözüm 

sayesinde sette kablo engeli ortadan kalkıyor. 
İletim güvenliği ve yayın radyo bağlantısının 
menzili sayesinde ekip yaratıcı çalışmaları 
üzerinde yoğunlaşabiliyor. İki model mevcut : 
Uzun iletim mesafeleri için HG (High Gain) ve en 
iyi görüntü kalitesi için HPQ (High Picture Quality)

VTQ ürünleri Linka’da!
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PIX-E Serisi

 3 Full HD, çok parlak IPS dokunmatik ekran
 3 TapZoom ile hızlı odaklama
 3 PIX-Assist izleme araçları
 3 4K kayıt

 3 Apple ProRes 4444 XQ, 12 bit
 3 Hızlı denetim için gerçek, fiziksel butonlar
 3 Sağlam metal döküm kasa
 3 Neredeyse kırılamaz Gorilla Glass 2 cam
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