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Freefly TERO

Freefly Tero, son derece dinamik alçak kamera açısı ve 
Movi’nin 3 eksenli kontrolü ile benzersiz çekimler yakalama 
imkanı sunuyor. 

Özel Vibration Isolation System ile hareket halinde iken 
sarsıntısız çekimler yapılabiliyor.  

• Freefly Movi M15 şimdi 6.500$ +KDV 

 Üstelik kuru sabitledik : 1 $ = 3 TL 

 Freefly kampanya fiyatları için hemen bizimle irtibata geçin 
0212 358 45 20-21

iPhone için Exolens ZEISS Lensler

Zeiss Exolens Iphone lensleri, modern bir tasarıma sahip 
ve bozulma, renk sapması olmadan tüm resim alanında 
mükemmel kontrast sağlıyor. Yüksek kaliteli SLR lensler 
için geniş açılı ve telefoto lenslerin aspheric lens teknolojisi 
kullanılıyor. Böylece akıllı telefonlara yönelik diğer lensler 
arasında benzeri olmayan bir görüntü kalitesi elde ediliyor.

Phantom Miro N-Seri Kameralar

Otomotiv test endüstrisindeki müşterilerden gelen geri 
bildirimler üzerine geliştirilen N serisi kameralar, dijital 
yüksek hızlı görüntü kayıt sistemleri uzmanı Vision 
Research’ün en küçük modeli. Mühendislerin, kapı panelleri, 
gösterge tablosunun altı hatta motor bölmesi gibi en zorlu 
yerlerde ayrıntıları yakalamaları gerekiyor. Phantom Miro 
N Serisi Kameralar işte bu ihtiyaçları karşılıyor ve diğer 
Phantom Miro kameralarla bütünleşerek birden fazla görüş 
açısından resim yakalayan eksiksiz bir sistem haline geliyor.

ARRI ALEXA SXT

Yeni ARRI Alexa SXT; 7 tanesi 
tamamen yeni, toplam 14 harika 
kayıt format seçeneği sunuyor! 
Tüm sensör modları artık ARRI-
RAW ya da ProRes kaydedilebi-
liyor. Lens seçimi, bütçe, hedef 

Pazar, çözünürlük gereksinimi, 
prodüksüyon türü ne olursa 
olsun kolay kullanım ve en iyi 
çözüm için en uygun kayıt for-
matı Alexa SXT’de. Ayrıca yeni 
Alexa SXT kameralar HDR (High 

Dynamic Range) görüntülerin 
hassas kalite kontrolü için sette 
izlenmelerine imkan veren en 
son HDR monitörlerle birlikte 
kullanılabiliyor. Dört bağım-
sız monitör çıkışı (EVF-1 ve 3 
MON OUT) farklı ekip üyelerinin 
ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Her 
çıkışın görüntü işleme, surround 
izleme, durum bilgisi, peaking ve 
yanlış renk gibi tamamen farklı 
ayarları var. Alexa SXT arttırı-
lan sinyal işleme gücü ile HD 
Standardı Rec 709 ve yeni UHD 
standardı Rec 2020 dahil her 
MON OUT çıkışı için bağımsız bir 
renk alanı sağlayabiliyor. 

Süper hafif karbon gövdesi ile 
ALEXA MINI, Alexa kamera 
gamını genişletiyor
• Alexa Sensör ve Görüntü 

Kalitesi: Renk alanı ve iş akışı 
eşlemesi

• Entegre Lens Motor Kontrolü 
& ND Filtreler: Gimballar ve 
multikopterler için mükemmel 

• Geleceğin teknolojisi: 4K UHD, 
HDR ve HFR kayıt

ARRI ALEXA
MINI

Yeni ZEISS Milvus Lensler Stokta!
Yüksek çözünürlüklü kameraların performansını 
açığa çıkaran Zeiss Milvus ailesine yeni katılan 
Milvus 2.8/15, 2.8/18 ve 2/135 şimdi Stokta!

Eşsiz mikro kontrast sunar, parlama ve 
gölgelenmeleri önemli oranda engeller

De-click özelliği, sonsuzluk ve MOD’da ani duruşlar 
sayesinde hem sabit hem de hareketli resim 
uygulamaları için ideal

Farklı koşullarda kullanıma uygun hava geçirmez 
kovan ve lens.

Small HD Sidefinder
Sidefinder 5inc boyutlu, katlanıp açılabilen 
1080p ekranlı bir HD vizör. Small HD serisi 
monitör ile küçük boyutlu vizörün akıllıca 
birleştirilmiş hali. Sidefinder kameramanlara, 
bir saha monitörü ile EVF (elektronik vizör) 
kullanmanın avantajını, resim kalitesi ve 
hızdan ödün vermeden sunuyor. 

Sidefinder sayesinde yüksek tanımlı görüntüler 
vizörden veya monitörden ayrıntılı izlenebiliyor. 
Keskin hat ve yüksek çözünürlük sayesinde 
resim büyütültüğünde bile netlik bozulmuyor. 
Göz merceğinden net görüş için gereken odak 
aralığını, hızla ayarlanabilen bir diopter veriyor. 
Sidefinder görüntülerin boyutlarını ayarlama 
imkanı veren ilk vizör. 

Photo & Digital Fuarı’ndayız!
6-9 Nisan tarihlerinde 
CNR İstanbul Fuar 
Merkezinde,  ZEISS 
ürünleri ile 124 no.lu 
standımızdayız.

Tüm Zeiss fotoğraf 
lensleri, iPhone için 
Exolens by Zeiss lensler, 
VR One Plus, süprizler ve fuara özel fiyatlar 
ile sizleri standımıza bekliyoruz.

Stand No 124


