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Yeni Sound Devices MixPre-3 
Audio Recorder Stokta

USB ses akışlı, hafif, yüksek çözünürlüklü MixPre-3, 
dünya kalitesinde ses ve dayanıklı yapısıyla müzisyenler, 
pod yayıncıları, kameramanlar, YouTube yayıncıları 
ve saha kayıt uzmanları için ideal. MixPre-3 kayıt 
çözümünde Sound Devices’in yeni Kashmir mikrofon 
Preampsları var. MixPre-3 bir SD karta ses kaydı yaparken 
aynı anda USB yoluyla birden fazla ses kanalının akışını 
gerçekleştiriyor.

Zeiss Batis 2.8/135 Stokta

Zeiss Milvus ailesine bir lens 
daha ekledi: 
Zeiss Milvus 1.4/35

Detaylı bilgi için 0212 358 45 20-21  / info@linkgroup.com.tr

Wooden Camera Director’s 
Monitor Cage V2

9 inçe kadar ekranlı her türlü monitöre uyumlu olacak 
biçimde tasarlanan Director’s Monitor Cage V2, alt 
üst ve yanlardan 1/4-20 bağlantı noktasına sahip. 
Ergonomik ahşap tutma yerleri, dahili 15m kelepçelerle 
hızla konumlandırılabiliyor. Pil montaj plakasında 
V-Mount ve Gold Mount bağlantı noktaları var. 

Bizimle çalışmak ister misiniz?
Resimli özgeçmişinizi info@linkgroup.com.tr adresinden 

bize ulaştırabilirsiniz.
Amira Cinematic Multicam ile Amira’nın alan 
derinliği, benzersiz dinamik aralığı ve doğal 
renkleri, canlı yayınlara, konserlere, TV dizilerine 
ve diğer hızlı akan, çok kameralı yapımlara 
sinematik bir görünüm kazandırıyor.

Amira Multicam bugüne dek ABD’deki 
ünlü komedi showlarında, Broadway 

sahne yapımlarında, Balmain ve Victoria’s Secret gibi moda çekimlerinde, Beyonce ve Pearl Jam 
konserlerinde kullanıldı.

Amira Cinematic Multicam

iPhone 7 için 
üretilen yeni 
Exolens Kılıf 
fotoğrafçılara 
istedikleri iPhone 
Optics by Zeiss 
mobil fotoğraf 
lensini hızlıca 
kullanmalarına 
imkan verirken 
çekim sırasında 
düşme ve 
çizilmelere karşı da 
koruma sağlıyor. 
Yeni Exolens 
kılıf, lenssiz bile 
telefonunuzun 
şıklığını ortaya 
çıkaracak biçimde 
tasarlanan, göze batmayan koruyucu 
bir çözüm.  

Yeni 
Exolens Case 

Sette verimliliği arttırmayı hedefleyen ARRI, yüksek 
kaliteli, düşük gecikmeli (< 1ms) HD görüntü vericisi 
ile Wifi bağlantısını yeni Alexa SXT W modelinde 
bütünleştirdi. Yeni donanıma eşlik edecek SXT SUP 2.0 
yazılım güncellemesi, gelişmiş HDR izleme, mevcut 
SxS PRO+ ve Cfast 2.0 kartlara destek, daha hızlı kare 
alma, çeşitli WCU-4 ve lens motoru özellikleri gibi 
iyileştirmeler getiriyor. 

ARRI Alexa SXT W

Küçük boyutlu ve hafif 
Alexa Mini sette çok yönlü 
bir araç.. Bazı yapımlar 
Alexa Mini’yi 2. Veya 3. 
Kamera olarak kullanırken 
diğerleri çekim boyunca 
ana veya tek kamera olarak kullanıyor. Günlük 
çekimlerde bu geçişler sırasında zaman kazanmak 
önemli bir avantaj. ARRI bu nedenle Alexa Mini için 
4 aksesuardan meydana gelen yeni bir stüdyo seti 
geliştirdi. Yeni sistemin merkezinde omuz destekli 
ARRI Compact Bridge Plate CBP-1 var. Böylece Trinity, 
Maxima, Steadicam, tripod ve omuz kullanımı arasında 
hızlı ve aletsiz geçişler yapılabiliyor. Arka aksesuar 
desteği RAB-1 Mk II için esnek bağlantı seçenekleri 
sunuyor. Enerji dağıtım birimi Mk II, Gold Mount veya 
V-mount modeli olarak alınabiliyor. Yan aksesuar 
desteği SAB-1 kameranın arkasına aksesuarları monte 
etmek için basit bir arabirim sağlıyor. Daha önce Alexa 
mini için çıkmış ARRI kamera aksesuarlarının çoğu yeni 
studyo seti ile uyumlu.

Yeni Alexa
Mini Studio Set

Maxima gimbal içeren ARRI Trinity 5 eksenli 
sabitleyici; film ve televizyon çekimlerinin değişen 
gereksinimlerini karşılayan, eksiksiz bir sistem. 
Trinity klasik mekanik sabitleme ile gelişmiş aktif 
elektronik sabitlemeyi bir araya getiren ilk hibrit 
kamera sabitleyici. 32 bit ARM tabanlı gimbal 
teknolojisi içeren bu kombinasyon, 5 kontrol ekseni 
ile kısıtlamasız çekimler, yaratıcı özgürlük için 
akıcı, geniş aralıklı ve hassas denetimli hareketler 
sağlıyor. Trinity yönetmen ve görüntü yönetmenleri için yeni öykü anlatım olanakları sağlıyor ve alçak  
çekimden yüksek moda, alçak açılı bir çekimden omuz çekimine hızla ve kolayca geçilebiliyor. Direk 45 
derece açı ile tutulup sağasola çevrildiğinde kamera köşelere bile bakabiliyor.  

ARRI Trinity


