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Transvideo’dan 
CineMonitorHD8 X-SBL 8 inç 
parlak monitör

CineMonitorHD8 X-SBL Evolution 8 inc boyutlu extre-
mely Super Bright Monitor, eksiksiz bir paket sunuyor. 
Özenle işlenmiş alüminyum kasası tamamen yalıtılmış; 
ne gürültülü bir fan ne de bir delik var. Ayrıca 1500 Nit çı-
kış veren parlamaz ekranı ve yüksek kaliteli konektörleri 
de mevcut. 4:3 oranlı ekran iki kısma ayrılıyor; görüntü 
kısmında 16:9 asıl görsel, kalan bölgede ise araçlar ve 
ölçümler sunuluyor. CineMonitorHD8 X-SBL Evolution 
açık havada izleme veya renkli izleme için iki farklı çalış-
ma moduna ayarlanabiliyor. Full Bright modunda iken 
gölgelik olmadan güneş ışığı altında bile hem karanlık 
hem de parlak kısımlarda ayrıntılar seçilebiliyor.

Pomfort Silverstack v4 Medya 
ve Veri Yönetim Yazılımı

Film setlerine yönelik veri ve renk yönetim çözümleri 
üretmesiyle bilinen Pomfort firmasının yeni Silverstack 
sürümü, tamamen yenilenen kopya sistemi ve çok hızlı 
sağlama onayı tipi “xxhash” ile tüm yedekleme işlem-
lerini hızlandırıyor. Bütün bu yeni özellikler Silverstack 
v4’ü her boyutta film yapımı için çok gelişmiş bir veri yö-
netim yazılımı haline getiriyor.

Yeni Oconnor 2575D

Kamera Kafaları 2575 serisinin yeni kuşak ürünü 2575D, 
önceki modellerin işlev ve özelliklerinin büyük çoğunlu-
ğunu sürdürürken, bazı yeniliklere de sahip :
• Kafanın kullanıcıya bakan tarafında platform kontrol-

leri
• Parmağın tek dokunuşuyla aktif olan güvenlik kıskaçlı 

platform çıkarma kolu
• Çift platform skalası 
• 4 tutma rozetli platform
• Sol tarafta yumuşak el koyma yeri
• 0-90 Ibs arasında kolayca ayarlanan dengeleme
• Adımsız, son derece pürüzsüz pan ve hilt hareketleri
• Sol kısımda Sezgisel sinema tarzı çekim için kontroller

TRT’nin 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde, dünyada 
hızla değişmekte ve gelişmekte olan yayıncılık 
teknolojisini ele alan “Değişen ve gelişen yayın-
cılık teknolojileri Konferansı” 16-17 Ekim 2014 ta-
rihleri arasında Wyndham Grand Otel Levent’de 
gerçekleştirildi. 17 Ekim tarihinde Sharad Sadhu 
moderatörlüğünde gerçekleşen “Televizyon 
yayıncılığında görüntü ve kodekler – HD,3D ve 
UHD 4K, 8K yayıncılık hakkında genel bilgi” isimli 
konferansta konuşan Ikegami yetkilisi Michael 
Laetzsch gelişmekte olan yayıncılık hakkında 
bilgiler verdi. Katılımın büyük olduğu konferan-
sa katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz. 
TRT’nin 50. yılını bir kez daha kutluyoruz.

Linka, TRT’nin 50. yıl 
etkinlikleri çerçeve-
sinde İstanbul’da 
yapılan “Değişen 
ve Gelişen Yayın-
cılık Teknolojileri 
Konferansı”ndaydı. 
Konferansın gerçek-
leştirildiği otelde, 
yayıncılıkta kullanı-
lan yeni sistem ve 
cihazların tanıtımı 
için, TRT’nin birlikte 
çalıştığı firmalar 
standları ile yer aldı. 
Standımıza gelen ve 
yeni ARRI Amira’ya 
yoğun ilgi gösteren 
tüm misafirlerimize 
teşekkür ederiz..

Linka, “Değişen ve Gelişen Yayıncılık 
Teknolojileri Konferansı”ndaydı

www.linkashop.camera

RAW kayıt ve iş akışı alanında öncü firmalardan biri 
olan Codex, boyutları küçük ama iş akışı büyük kame-
rası Codex Action Cam’i sunuyor. Codex Action Cam 
reklamlar, Televizyon ve film yapımlarında normal 
kameraların fazla büyük kaldığı koşullar için ikinci bir 
kamera olarak tasarlandı. Küçük HD kamera kafası ve 
Codex Camera Control Recorder; kameranın tamamen 
uzaktan denetlenmesini sağlıyor ve endüstri standardı 
Codex iş akışı sunuyor. Codex Action Cam; 60fps kare 
hızında RAW çekebiliyor ve küçük formatlı kamera çö-
zümleriyle ilgili senkronizasyon sorunlarını çözüyor. 
Birden fazla kamera kafası ARRI Alexa gibi diğer ka-
meralarla senkronize olabiliyor.

Compact Prime CP.2 Super Speed lensler; tam kare 
sensör formatlı çekim yapıyor ve HDSLR’den pro-
fesyonel sinema kameralarına kadar değişen çeşit-
lilikte kameralarla kullanım için değiştirilen bir lens 
yuva sistemine sahip.

Compact Prime CP.2 Super Speed lenslerin T1.5 
açıklığı, zayıf ışıklı ortamlarda çekim yaparken veya 
sinematik sığ alan derinliği hedeflenirken daha ge-
niş yaratıcılık olanakları sunuyor, hayal edilenlerin 
gerçekleştirilebilmesi için deneme özgürlüğü ve es-
neklik sağlıyor.

Yeni Codex Action Cam Zeiss Compact Prime 
CP.2 Super Speed 
Lensler


