
Haziran 2014
Vee ilk Amira sahibi ile 
buluştu..

ARRI’nin ilk kez IBC 2013’de tanıttığı ve tanıtıldığı gün-
den beri merakla beklenen ARRI Amira Türkiye’de! Liste-
de ilk sırada yer alan FSM Film Yapım ilk ARRI Amira’nın 
sahibi oldu.
Sıra dışı görüntü kalitesi
7 ALEXA ile aynı 35mm sensör
7 14+ adımlı dinamik aralık
7 Doğal renkler ve cilt tonları
7 HD 1080/2K; Log C/Rec 709
7 CFast 2.0 kartlara 4444’e kadar ProRes kayıt
7 200fps’ye kadar kare hızı – tüm sensör alanı
Tek kullanıcı ergonomisi
7 Hızlı başlatma – anında çekime hazır
7 Tek kullanıcıya en uygun yapı
7 Kayar bağlantılarla mükemmel omuz dengesi
7 Dahili ND filtreleri (0.6/1.2/2.1) 
7 OLED gözmerceği ve açılır LCD monitör
7 Çok kanallı ses – kolay erişilen kontroller

www.linkashop.camera  
siparişleriniz ve teklif  
istekleriniz için 
hizmetinizde!
Arri ürünlerini satın alabileceğiniz yeni adresiniz: 
www.linkashop.camera 
Yeni sitemizden bir Amira siparişi vermeye ne dersiniz! 
1 Temmuz’da satışa başlıyoruz!

Lesnie teaches in Turkey!!
Linka bu ay American Cinematographer Dergisindeydi!

12-13-14 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre 
Merkezi’nde yapılan ITVF Fuarı’nda standı-
mızı ziyaret eden ve workshoplarımıza katı-
lan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.

Fuarda merakla beklenen ARRI’nin yeni ka-
merası Amira büyük ilgi gördü. 

Yerli ve yabancı ziyaretçiler standımızda yer 
alan ARRI, Ikegami, Vision Research Phan-
tom kameralarını test etme, geniş Zeiss lens 
ağımızı yakından görme, Transvideo’nun 
yepyeni 5” Oled monitörü StarliteHD ile ta-
nışma fırsatı buldular. 

Ayrıca yoğun ilgi ile gerçekleşen workshopla-
rımızda ilk gün Johan Meunier ARRI Amira & 
ARRI Alexa XT hakkında bilgi verdi ve Amira 
hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Codex’den Gravity, World War Z gibi ödüllü 
filmlerde görev almış Piers Leighton ARRI-
RAW iş akışı hakkında detaylı bilgi verdi.

Zeiss’dan Marco Auricchio yeni Master Ana-
morphic ve Compact Prime lensleri tanıttı.

İkinci gün ise Ikegami’den Romanic Zeljko 
TV Teknik Departman yetkililerine Broadcast 
Kameraları hakkında geniş bilgi verdi.

Linka İstanbul Televizyon 
Forum ve Fuarı’ndaydı...
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