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Yeni Phantom Miro C110 ile uygun 
maliyetli yüksek hızlı çekim

Dijital yüksek hızlı görüntü çekim sistemleri üreticisi Vi-
sion Research, Phantom Miro C- Series ürün ailesini yeni 
Miro C110 ile genişletti. Kullanım kolaylığı hedeflenerek 
tasarlanan Phantom Miro C110 kameranın sunduğu re-
kabetçi fiyat/performans oranı, kaliteli yüksek hızlı gö-
rüntü çekimini daha geniş piyasalara ve uygulamalara 
erişilebilir hale getiriyor. Phantom Miro C110 kameranın 
12 bit 1/2inc CMOS sensörü; yüksek çözünürlükte (1280 x 
1084) saniyede 800 kare kaydedebilme yeteneğine sahip. 

Alexa Mini için 
Wooden Camera D-Box

Popüler D-Box’ın özel bir modeli olan D-Box Alexa Mini; 
ARRI Alexa Mini için güç dağıtımı, standart uzaktan 
başlatma/durdurma ve çalışırken takılıp çıkarılabilme 
özelliklerini ekliyor. Güç plakasından çıkan 2 adet 16inc 
kablodan biri LEMO enerji fişine, diğeri ise EXT portuna 
gidiyor.
D-Box alt kısmındaki 3 adet 1/4 –20 delik, doğrudan 
Rod Clamp (15mm Studio) ve Rod Clamp (19mm) çubuk 
kelepçelere takılabiliyor. Ayarlanabilen bir yuva sistemi 
için, sıralanan Rod Clamplerle birlikte Battery Slide veya 
Recorder Slide kızak kullanılıyor.
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V Mount ve Gold 
Mount seçenekleri 
ile Anton Bauer 
Cine Bataryalar 

CINE serisi kesintisiz 12 Amper 
akım sağlıyor ve Fuse Link teknolo-
jisi çevredeki pil hücrelerini koru-
yarak önemli hasarları önlüyor.Pil 
serisindeki çoklu sensörler sıcaklığı 
ve aşırı akım durumlarını algılayıp, 
normal kullanım sırasında mümkün 
olan en iyi pil performansını garan-
tiliyor.

Kamera sabitleme sistemleri ve 

ray montajlı kameralar için ideal 
CINE pillerin uzun ömürlü endüst-
riyel tasarımı ve az yer kaplamaları, 
ARRI ALEXA MINI ve RED Weapon 
gibi sinema tarzı kameraları ta-
mamlıyor.

En yüksek kullanım kolaylığı için 
CINE pil serisi mevcut tüm Anton/
Bauer şarj aygıtlarıyla doldurulabili-
yor ve içerdiği PowerTap ile monitör-

ler, ışıklar, kablosuz alıcılar ve diğer 
14V aksesuarlara enerji sağlıyor.

CINE serisindeki son derece has-
sas LCD, kullanıcılara saat ve dakika 
olarak kalan kullanım süresini gös-
teriyor. Pil çıkarıldığında LCD ekran 
pil ömrünü kapasitenin yüzdesi 
olarak görüntüleyerek kullanım 
bilgisinin kolayca takip edilmesini 
sağlıyor.

ARRI Cine Lens Day 
İstanbul’da yapıldı

Arri Türkiye distribü-
törü LİNKA tarafından 
Metrocity Cinema Pink’te 
organize edilen, Arri Optik 
Sistemler Ürün Müdü-
rü Thorsten Meywald 
tarafından yapılan Cine 
Lens Day başlıklı sunum 
görüntü yönetmenlerinin 
yoğun katılımıyla gerçek-
leşti.

Sunumda standart hızlı 
15 lensten oluşan setiyle 
sınıfının en geniş aralığı-
na sahip, 4K çekimler de 

için uygun Ultra Primelar, 
yüksek optik performans-
lı ve hızlı, 3D çekimler 
için de uygun Master 
Primelar, küçük, hafif 
ve ergonomik yapılarıyla 
Fujinon Alura Zoomlar ve 
LDS (Lens Data System) 
ile uyumlu AE 1.4x ve 
AE2.0x extenderlar hak-
kında bilgi verildi. Yeni 
zoom lens UWZ 9.5-18 
T2.9 örnek videolarla ta-
nıtıldı. Arri’nin farklı seri 
lenslerinin renk düzenle-

me masasında rahatlıkla 
birbirleriyle eşleştirilebi-
leceği anlatıldı. Lenslerin 
kötü hava koşullarına ve 
yüksek neme dayanıklığı-
na vurgu yapıldı.

Sunumun ikinci yarı-
sında Arri, Angenieux, 
Cooke, Leica lenslerin 
merkez ve köşelerdeki 
çözünürlükleri ile perde 
performansları karşılaş-
tırıldı.

Oconnor Ultimate 1030D ve 1030Ds
Ultimate 1030D ve 1030Ds hid-

rolik kamera kafaları, kameraman-
ların ağır yüklü kamera kurulumla-
rından hafif olanlarına geçmelerini 
kolaylaştırmak için daha büyük 
boyutlu Oconnor 2575 ve 2065 
kafaların özelliklerini taşıyor.
-  Ergonomik manivela tarzı denge 

kontrolü ile sıfıra kadar ağırlık 
dengeleme

-  Kameranın hızlı takılması ve ön 
tarafı ağır yükleri dengelemede 
geniş hareket mesafesi için yan-
dan yüklemeli platform

-  Üstün denetim ve sarsılmazlık 
için özellikle geliştirilen adımsız, 
pürüzsüz pan ve tilt hareketleri

-  Sezgisel sinema tarzı çekim için 
kafanın sol el tarafındaki kontrol-
ler

AMIRA ile çekilen film Altın Ayı 
Ödülünü kazandı

İtalyan yönetmen ve 
görüntü yönetmeni, 
yapımcı Gianfranco Rosi 
; Berlin Uluslararası Film 
Festivali Berlinale’de en 
büyük ödül Altın Ayı’yı 
kazandı. Rosi’nin AMIRA 

ile çektiği film, bugünkü 
Avrupa göçmen krizini, 
her hafta botlarla gelen 
çaresiz, ölü veya ölmekte 
olan yüzlerce göçme-
nin vardığı İtalya’nın 
Lampedusa adasındaki 

gelişmeleri anlatıyor. 
Rosi AMIRA ile ilgili 
deneyimlerini şöyle anla-
tıyor : “Amira tek kelime 
ile mükemmeldi. Gece 
çekim yapmak zorunda 
kaldığımda görüntüler 
etkileyici oldu; siyah-
lar gerçek siyah ve ışık 
inanılmaz bir derinlikle 

dikkat çekiyordu. Çek-
tiğim en iyi sahneler 
akşam ve gecekiler 
olduğu için herkes hangi 
kamerayı kullandığımı 
soruyor. Işıksız koşullar-
da hiçbirşeyi göremezken 
AMIRA’nın görebilmesi 
ve güzel görüntüler çeke-
bilmesi inanılmazdı”


