
Ekim 2015

www.linkgroup.com.tr
www.linkashop.camera

Freefly MIMIC ile MOVI Controller

Sezgisel ve gelişmiş kamera hareket sistemi 
MIMIC’in yeni Mōvi denetim yönteminde joystick, 
düğme ya da döner kontrol yok; sadece tilt, pan 
ve roll yapıldığında Mōvi takip ediyor. MIMIC’ 
i hareket ettirdiğinizde Mōvi de onu izliyor. 
Kullanıcılar sadece birkaç dakika pratik sonucu, 
hassas kadrajlı karmaşık hareketli çekimler 
gerçekleştirebiliyorlar. 

MIMIC sağlam karbon fiber el tutma yerleri, son 
derece hafif ve Mōvi’de kullanılan rahat şeritlerin 
aynısı ile tamamlanıyor. Güçlü 2.4 GHz radyo 
frekansı sayesinde görüş alanında (line of sight) 
365 metreye kadar mesafeden görüntüler güvenilir 
biçimde denetlenebiliyor.

Canon Kameralar için yeni ARRI 
Profesyonel Kamera Aksesuarları

ARRI PCA, sinema setleri ve belgesel setleri için 
yeni iki ayrı destek paketi sunuyor : Broadcast 
Support ve Cine Support.. 

Yayıncılıkta çalışma ortamları tripoddan omuza 
hızlı geçiş ve elde çekimde mükemmel denge 
gerektiriyor. Broadcast Plate, LWS çubuk 
sistemine takılı olan aksesuarların yerleşimini 
etkilemeden çok çeşitli omuz ayarları sunuyor. 
Son dakika denge ayarları kolay ve rahatça 
yapılabiliyor. Yeni Cine Plate, ön ve arka 15 mm 
LWS çubuk sistemi, bir çift sağlam ARRI rozet 
içeriyor ve ARRI BP-8 ve BP-9 gibi platelerle 
doğrudan uyumlu. 

ARRI Alexa ile çekilen ABLUKA 
filmi ödüllere doymuyor

Emin Alper’in ARRI Alexa ile çektiği ABLUKA filmi; 
6 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Dünya galasını yaptığı 72. Venedik Film 
Festivali‘nin ana yarışma bölümünde Jüri Özel 
Ödülü’nü kazanan film, 22. Adana Altın Koza Film 
Festivali’nde de En İyi Film, En İyi Kurgu, En İyi 
Sanat Yönetimi, Halk Jürisi Ödülü ve Umut Veren 
Genç Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

OConnor yeni 2560 
kafa teslimatları 
yapılmaya başlandı
OConnor Ultimate kamera kafaları, 1990’ların 
başından bu yana nerdeyse her Hollywood sinema 
filminde ve Televizyon dizisinde kullanılıyor. 
OConnor 2560; özel düzenlenmiş yapılandırması 
ile ARRI, Sony, Canon, AJA, JVC, Panasonic, Vision 
Research, Red gibi dijital sinema kameralarıyla 
kullanıma uygun. Kameranın denetimli 
konumlandırılması için; kontroller, frenler ve ön 
tutma yeri yuvasının yerleri sinema standartlarına 
uygun. Hafif magnezyum kasa ve karbon fiber 
kapak, üstün performans ve güvenililirlik sağlıyor.

Çağan Irmak, “Nadide Hayat” filminde rejiyi 
suyun altına kurdu

Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni filmi Nadide Hayat’ın çekimleri, 
tüm hızı ile sürüyor. Filmin çekimleri ARRI Alexa XT Plus ve ARRI Alexa 

Mini ile yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Çağan Irmak, rejiyi suyun altına 
kurdu ve çekimlerin bir kısmı su altında yine ARRI kameralar ile yapıldı.

ARRI AMIRA 
Çok amaçlı kamera
AMIRA ‘nın içerisindeki yeniden programlanabilen 
işlemciler, orijinal teknik özelliklerin ötesine giden 
işlevlerle güncellenebiliyor ve değişen müşteri 
ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Buna iyi bir örnek satılan 
Amira kameraların yarıdan fazlasına UHD yazılım 
yükseltmenin eklenmesi. Amira; ABD dizileri 
Benders, The Making of the Mob, Ballers, Maron gibi 
hızlı hareket gerektiren TV yapımlarında kullanılıyor. 
Avustralya’da Power Rangers, Rusya’da Mata Hari 
ve İngiltere’de This is England’90 gibi realite şov 
programları, pembe diziler, yemek programları da 
AMIRA tercih eden yapımlar arasında bulunuyor. 
Ödüllü Amerika Yapım Şirketi NFL Films; 30 
AMIRA kamerası ile Amerikan Futbol maçlarını 
çekiyor. AMIRA; Formula 1 araba yarışları, Premier 
League futbol ve America’s Cup Golf çekimlerinde 
de kullanılıyor. AMIRA ile dünya çapında çekilen 
çok sayıda reklamda, görüntü kalitesinde düşme 
olmadan 200fps yavaş hareketli görüntü çekebilme 

yeteneğinden etkilenildi. Land Rover, ESPN, Mazda, 
Amazon, Samsung ve Remy Martin reklamları 
AMIRA ile çekildi.

Türkiye’de ise; Git Başımdan, 1 Gün 1 Çocuk, Baskın, 
Alamet, Siyah Karga, Bir Şey Değilim filmleri, Güllerin 
Savaşı, Mayıs Kraliçesi, Son Çıkış gibi Televizyon 
dizileri ve Red Bull Anadolu Break projesi ARRI Amira 
ile çekildi ve çekilmeye devam ediyor.

Yeni Transvideo 
StarliteRF

Yeni StarliteRF, dahili kablosuz alıcılı, 
StarliteHD5 çekirdek teknoloji temelli bir 5” 
OLED kablosuz monitör olarak StarliteHD 
monitör ürün grubunu tamamlıyor. Cihazın 
tamamı küçük ve hafif. 5.8 GHz ISM bandında 
çalışıyor, üstünde bir anteni var ve arkada Sony 
konsumer batarya bağlantısı var. Kablosuz 
video bağlanabilme özelliği düşük kayıp 
ve gecikme olmaksızın işlem sağlar. İletim 
mesafesi 200 feet (61 m). 2015’in 4. çeyreğinde 
teslimata başlanacak.


