
Amira 3.0 Çıktı! 
Hemen ücretsiz 
yükleyin.
Yeni özellikler
• MPEG-2 422 HD kaydeden kodek
• ProRes 4444 XQ kayıt (Premium lisans opsiyonu 

ile)
• Aralıklı ve stop motion kayıt
• WiFi uzaktan kumanda desteği
• SDI paylaşımları üzerinde zaman kodu gösterimi
• Kart dolduğunda özel rec stop alarmı
• Sensör SYNC kaynağı olarak zaman kodu girişi
• Sensör piksel kusurlarını düzeltmek için kullanıcı 

piksel mask alımı

• Yeni kullanıcı butonu işlevleri: ND Değişikliği, EI 
Değişikliği, Renk Bar, Overlay menü, Rec Start/Stop, 
EVF/ SDI üzerinde Toggle durumu bilgi paylaşımı

• GBP-1 GPIO box desteği
• Overlay menüsü
Değişiklikler
• WB listesinde ilk konumda Auto WB girişi
• EVF ve SDI üzerinde geliştirilmiş paylaşımlar;  

iyileştirilmiş lens verisi, pil ve kart durumları, daha 
belirgin pil ve kart uyarıları

• Yeniden başlatma sırasında aktif kalan ön kayıt
Detaylı bilgi ve sipariş için 0 212 358 45 20-21

Dünyanın en geniş açılı profesyonel anamorfik lensi 
olan ARRI Anamorphic Ultra Wide Zoom AUWZ 19-36/
T4.2, film çekenlere bozulma yaşamadan ve görüntü 
kalitesinden ödün vermeden, görüntülerine çok geniş 
açılı perspektifler katma imkanı veriyor.
Optik tasarımlı AUWZ, görüntünün merkezinden en 
köşelerine kadar oldukça eşit dağılımlı alan aydınlatması 
sağlıyor. Anamorfik elemanlar lensin arkasında olduğu 
için, odak mesafesiyle odak uzunluğunda değişme (focus 
breathing) nerdeyse hiç oluşmuyor ve yakın odakta bile 
karenin içindeki yatay çizgiler düz kalıyor. ARRI Lens 
Data Sistemi (LDS) AUWZ üzerindeki zoom, odak ve iris 
ayarları için sürekli lens malzeme verisi sağlayarak sette 
karmaşık çekimleri ve post prodüksiyonda görsel efekt 
çalışmalarını kolaylaştırıyor. Anamorphic Ultra Wide 
Zoom Lens; VFX uygulamaları için ideal, çünkü patentli 
üstün optik tasarımı, görüntüleri sıra dışı kontrast, 
keskinlik ve tutarlılıkta sunuyor. 
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Oconnor 2575D

Oconnor 2575 kamera kafası, film setlerinde çok tercih 
ediliyor. Kafada tilt aralığının her noktasında tam denge 
için OConnor’ın patentli sinüsoydal dengeleme sistemi 
var, buna adımsız pürüzsüz pan ve tilt sistemi eklenince, 
film tarzı çekim için eksiksiz denetim ve sarsılmazlık 
elde ediliyor. 
Başarılı 2575 serisinin yeni kuşağı olarak tasarlanan 
2575D aynı özellik ve işlevlerin çoğunu korumakla 
beraber yeni özellikler de getiriyor…
• Kafanın kullanıcı tarafından platform kontrolleri
• Tek parmakla aktif edilen platform çıkarma kolu
• Güvenlik mandalını tek dokunuşla açma
• Çift platform boyutu
• 4 el rozetli platform
• Sol tarafta yumuşak el koyma yeri

FREEFLY TERO

Yüksek performanslı, küçük boyutlu, uzaktan kumandalı 
Freefly TERO; MōVI sistemi ile kamera taşıma işine, 
yenilik getiriyor. Son derece dinamik alçak kamera 
açısı ile 3 eksenli MōVI sabitleyici kontrolü, daha önce 
mümkün olmayan çekimlere imkan veriyor. Freefly’ın 
özel “Vibration Isolation” titreşim önleme sistemi; 
sarsıntısız çekimler sağlıyor.
TERO bir insanın girmesinin güvenli olmadığı yerlere 
kamerayı taşıyabiliyor. Sağlam ve uyarlanabilen 
cheeseplate, MōVI ve diğer aksesuarların hızla 
takılabilmelerini sağlıyor. 

Anton Bauer Yeni Cine Pil Serisi

Yeni Anton Bauer Cine Pil serisi küçük yapısı ile ARRI 
Alexa Mini ve Red Weapon gibi sinema tarzı kameraları 
tamamlıyor ve mevcut tüm Anton Bauer şarj aygıtlarıyla 
kullanılabiliyor.
Cine Pil Serisi, Profesyonel sinema kullanıcıları için en 
güvenli ve uzun ömürlü mobil enerji çözümü olması 
hedeflenerek tasarlandı.. 12 Amper kesintisiz güç 
veriyor ve içerdiği Fuse Link teknolojisi çevresindeki pil 
hücrelerini koruyarak zarar görmelerini engelliyor. 
Pillerdeki sensörler sıcaklığı ve aşırı akım çekme 
durumlarını tespit ederek normal kullanım sırasında 
mümkün olan en iyi pil performansını garantiliyor.

ARRI AUWZ 19-36 
Geniş Açılı Anamorfik 

Yapımda sette veya sete yakın çalışanlar için 
tasarlanan Codex Onset Cart,  günümüz DIT 
çalışanlarının ihtiyaçlarına göre ergonomik olarak 
üretildiler.  Telaşlı ve kalabalık film setlerinde az yer 
kaplayan Codex OnSet Cart, hafif ama dayanıklı ve ek 
yerleri paslanmaz çelikten. 
Kapalı rulmanlı, 10 inc çaplı pnömatik tekerlekleri 
yumuşak bir sürüş sağlıyor, basınç ayarı arazi ve yüke 
göre seçilebiliyor. Frenler tek elle kontrol edilebiliyor ve 
değişik baskılar uygulanabiliyor. Park etme freni, sabit 
duruş sağlıyor. Monitör yuvası, açılan bir raf ve bir de 
çekmece opsiyonuna sahip.
Codex OnSet Cart’ ı Linka Şişli ofisde  yakından 
görebilir ve inceleyebilirsiniz.. Detaylı bilgi için 0 212 
358 45 20-21

CODEX ONSET CART

Yeni Transvideo StargateFHD
Yedi inc boyutlu 3G HD/SD – SDI LCD monitör ve 
kayıt cihazı; 1000 Nit parlaklıktaki ekranında, 
1920x1080 Full HD çözünürlükte görüntü 
sunuyor. Televizyon yayıncılığı ve Sinema 
alanlarında çalışan yönetmenler, görüntü 
yönetmenleri, focus pullerlar, teknik yönetmenler 
için monitör-kaydedici cihaz gereksinimine yanıt 
veren StargateFHD; Transvideo hassaslığı ve 
güvenirliğiyle sezgisel bir arayüz de gereken tüm 
işlevleri sunuyor.

Stargate FHD; Immediate Display teknolojisi 
ile hızlı sinyal işleme gerçekleştiriyor. Kamera 
çıkışının gecikmesiz doğrudan alınabilmesi, 
birçok çekim koşulu için giderek önem kazanan 
bir avantaj.

• SD kartlara günlük çekim kayıtları
• Önceden programlanan görünüm modları

• Renkli noktalarla odak içi bölgeyi gösteren 
odak yardımcısı

• Resmin sınır çizgilerini vurgulayarak 
odaklamayı kolaylaştırma

• Zoom, anamorphic zoom, kişisel zoom, piksel 
piksele zoom

• SDI içine gömülü REC/STOP komutu ile aktif 
edilen Tally


