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ARRI ALEXA’ nın, endüstri için bir altın 
standart haline gelen benzersiz görüntü 
kalitesini, küçük ve hafif bir yapıyla bir-
leştiren ARRI; ALEXA kamera serisindeki 
yeni ve çok yönlü kamerası ALEXA Mini’yi 
duyurdu. Uzman çekimler için tasarlanan 
ALEXA Mini;  eksiksiz ALEXA çekim kit-
lerini mükemmel şekilde tamamlıyor ve 
her şeyi tüm dünyada güvenilen tek bir 
sistem içerisinde tutarak, ekipleri üçün-
cü parti kameralarla çalışmanın karma-
şasından kurtarıyor. ALEXA Mini çeşitli 
şekillerde çalıştırılabiliyor; kablosuz 
uzaktan kumandalı, ARRI MVF-1 çoklu 
vizör takılıp normal bir kamera olarak 
veya takılan bir monitörle, kamera göv-
desindeki kullanıcı buton ara yüzüyle 
denetlenerek. Bir el rig donanımı ile, kol 
mesafesinde rahatça taşınabilecek ka-
dar hafif olup, küçük boyutu ve son de-
rece sessiz çalışması dar çekim koşulları 
için ideal. Simetrik tasarımı baş aşağı ve 
portre modu dahil her türlü yönelimle 
çekime izin verirken, çok sayıda aksesu-

ar noktası çok yaratıcı montaj çözümleri 
sunuyor. Ayrıca ALEXA Mini’nin değiş-
tirilebilen lens yuvası; ARRI AMIRA için 
tasarlananlarla değiştirilebiliyor, böylece 
B4 video ve EF yuvalı fotoğraf lensleri 
kullanılabiliyor. 

4:3 sensör, anamorfik yapımlar için oto-
matik yayma ve 0.75 ila 200 fps kare hız-
ları sağlayan ALEXA Mini, kamera içinde 
CFast 2.0 kartlara veya harici bir özel 
tasarım Codex kaydediciye ProRes veya 

sıkıştırmasız ARRIRAW kaydediyor. Aynı 
anda dört adet ALEXA Mini’den gelen 
görüntü akışlarını kaydedebilen Codex 
kaydedici, 360 derece arazi çekimi gibi 
çok kameralı kurulumlar için cazip bir se-
çenek. ALEXA Mini’nin çektiği görüntüler 
diğer tüm ALEXA kameralarla mükem-
mel uyum gösterdiği için, son renk dere-
celendirme kolaylaşıyor ve hızlanıyor.

Ön siparişler alınmaya başlandı, detaylı 
bilgi için 0 212 358 45 20-21

LP Performance Charger hangi pilin en 
güçlü şarja sahip olduğunu otomatik 
olarak tespit edip ona öncelik veriyor, 
böylece mümkün olan en kısa sürede 
hep tam dolu bir pil olmasını sağlıyor. 
Yazılım şarj sürecini ve deşarj eğrilerini 
sürekli izleyerek her pilin tepe perfor-
mansına kadar dolmasını garantiliyor. 
Wi-Fi bağlantısına hazır olması kiralama 
tesisleri, ENG/EFP/OB araçları ve yayın 
cihazı depoları için ideal.

LP Performance Charger serisi hem Gold 
Mount hem de V-Mount konektörlü ola-
rak alınabiliyor ve Digital veya Logic Seri-
es piller için mükemmel.
LP2 şarj aygıtı küçük yerlere sığıyor ve 

seyahatte kolaylık sağlıyor.

• Aynı anda 2 konumlu şarj
• 100-240V AC, 50-60Hz geniş aralıkta 

giriş
• Sahada güncellenebilen yazılım

• 18.28cm x 22.86cm x 9.15cm
• 1.3kg
• Gold Mount ve V-Mount modeller
• LP4 şarj aygıtı kiralama tesisleri, ENG/

EFP/OB araçları ve cihaz depoları için 
uygun.

• Aynı anda 4 konumlu şarj
• 100-240V AC, 50-60Hz geniş aralıkta 

giriş
• Sahada güncellenebilen yazılım
• 30.99cm x 22.86cm x 9.15cm
• 1.9kg
• Gold Mount ve V-Mount modeller.

Anton Bauer ürünleri hakkında ayrıntılı 
bilgi için 0212 358 45 20 numaralı tele-
fondan Linka’yı arayabilirsiniz.

ARRI’nin yeni ALEXA SXT (Super Xten-
ded Technology) kameraları ALEXA aile-
sinin devam eden gelişiminde heyecan 
verici yeni bir adım. ALEXA’nın temelini 
oluşturan sağlam yapısına, ALEXA SXT 
kameraları ProRes 4K kayıt, gelişmiş 
görüntü kalitesi, güçlü renk yönetimi ve 
üç adet tamamen bağımsız HD-SDI çıkış 
özelliklerini katıyor.

ProRes 4K UHD (3840 x 2160 piksel) 
ve ProRes 4K Cine (4096 x 2637 piksel) 
kamera kaydı sayesinde ALEXA SXT ka-

meraları, 4K UHD TV veya 4K DCI sinema 
dağıtımlarına gereksinim duyan prodük-
siyonlar için ideal seçim haline geliyor; 
böylece film yapımcıları bildikleri ve sev-
dikleri ARRI ALEXA platformunu kullan-
maya devam edebilecekler.

ALEXA SXT kameralar önceki ALEXA’la-
rın beğenilen 3.4K ALEV III sensörünü, 
ilave olarak ARRI’nin çığır açan ALEXA 65  
kamerasının en son yenilikleri kapsa-
yan elektronik devrelerini kullanıyor. Bu 
yüksek performanslı elektronik devreler, 

hafif-hızlı dahili bir arka planla FPGA  
işlemcilerin en son jenerasyonunu bir-
leştiriyor ve tamamen elden geçirilmiş 
görüntü işleme zinciri, gelişmiş piksel 
düzeltme ve opsiyonel parazit azaltı-
mının temelini oluşturuyor. Bu sayede 
toplam görüntü kalitesinde daha faz-
la iyileştirme sağlanıyor. XT’nin önceki 
modelleri gibi ALEXA SXT kameralar da 
eşsiz ve popüler Open Gate, 4:3 ve 16:9 
sensör konumlarını kullanıyor, böylece 
ARRIRAW veya ProRes olarak kayıt ya-
pabiliyor.

ARRI; ALEXA kamera serisindeki yeni ve çok 
yönlü kamerası ALEXA Mini’yi duyurdu!

Anton Bauer LP Performance Charger Serisi

Yeni ARRI Alexa SXT! Codex ve Alexa Mini uyumu..

ALEXA Mini kamera içinde CFast 2.0 kartlara ProRes veya sı-
kıştırmasız ARRIRAW kaydediyor ama ARRI Codex ile birlikte 
çalışarak bu yeni kamera için mükemmel bir yeni kayıt çözümü 
geliştirdi.

Codex Multi-Camera Recorder
Codex Multi-Camera Recorder sağlam ve güvenilir bir çok ka-
nallı kaydedici. 8 adet HD-SDI giriş kanalı ve malzeme verisi ile 
gömülü ses özellikleriyle 4 adet ARRI ALEXA Mini kameradan 
aynı anda kayıt yapabiliyor. Bu özelliği TV, reklam, müzik klibi 
ve dublörlü yapımlar için avantajlı. Benzersiz tasarımında ak-
sesuar takmak için çok yönlü bir cheeseplate var. 

Codex Capture Drive 2.0
Codex Capture Drive 2.0 küçük bir pakette çok yüksek perfor-
manslı katı halli bellek ile yapım güvenilirliğini birleştirerek 
yeni kuşak dijital sinema kameralarının ihtiyaçlarına yanıt 
veriyor. Profesyonel medya uygulamaları için mevcut en hızlı 
katı halli kayıt ortamını sunmak için en son PCIe tabanlı flash 
bellekli tasarlanan ürün, Codex Vault ve Codex Capture Drive 
2.0 Dock aracılığıyla Codex’in endüstri standardı iş akışlarıyla 
kesintisiz bütünleşiyor.

CFast 2.0 iş akışı
Mac Pro ve MacBook Pro için daha az yer kaplayan bir Vault 
Platform yakında çıkacak. Verimli bir ProRes iş akışı için CFast 
2.0 ile birlikte kullanılıyor.

Oconnor 1030D ve 1030Ds Hidrolik 
Kamera Kafaları

Oconnor 1030D 15 
cm ağırlık merke-
zinde ve -+ 90 de-
rece tilt ağırlığında 
13.6 kilograma ka-
dar yükleri destek-
liyor. 1030Ds 15 cm 
ağırlık merkezinde 
ve -+60 derece tilt 
ağırlığında 18.6 ki-
lograma kadar yük-
leri destekliyor.
• Ergonomik mani-

vela tarzı denge 
kontrolü ile sıfıra 
kadar ağırlık den-
geleme

• Kameranın hızlı takılması ve ön tarafı ağır yükleri dengeleme-
de geniş hareket mesafesi için yandan yüklemeli platform

• Üstün denetim ve sarsılmazlık için özellikle geliştirilen adım-
sız, pürüzsüz pan ve tilt hareketleri

• Sezgisel sinema tarzı çekim için kafanın sol el tarafındaki 
kontroller.

ARRI Oscar Törenine damgasını vurdu

Oscar Ödül Töreninde onurlandırılan kişilerin önemli bir kıs-
mının seçimi ARRI! Kazanan yapımların birçoğunda ARRI 
lensleri ve kameraları kullanıldı. En çok ödülü alan Birdman 
filmi, ALEXA M ve ALEXA XT Plus kameralar, ARRI/ZEISS 
Master Prime lensler kullanılarak çekildi. ALEXA’nın film en-
düstrisine girmesinden bu yana görüntü dalında Oscar kaza-
nan tüm yapımlar bu kamera ile çekildi.


