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Linka markalarına bir 
yenisini ekledi:

Redrock Micro 

Redrock Micro; aynasız kamera için, küçük bir pakette 
gereken herşeyi sağlayabilecek bir ürün arayışına 
girdi ve ortaya SCOUT çıktı. Scout çok  işlevli kamera 
aracı;  kamera desteği, hızlı değiştirilebilen rig ve odak 
kontrolünü sade ve küçük bir pakette sunuyor. Duyarlı 
ve güvenilir odak kontrolü, Scout’un parmak tekerleri 
ile rahatlıkla denetlenebiliyor.

Yeni Tiffen 4K 
Diffusion Filtreler

Tiffen Diffusion Filtreler, film izleyicilerine belirgin 
farklılıkları ve ince ayrıntıları göstermek için hazırlandı. 
Bu filtreler sadece 4K çözünürlüğe özel değil, hem 4K 
hem de HD format yapımlar için uygun. 

Video Devices 
H.264 Kodek

Video Devices, 4K uyumlu PIX-E kayıt monitörleri 
serisine yeni bir kayıt kapasitesi ekledi. PIX-E serisinde 
iki yeni özellik var; H.264 kodek ve aynı anda yüksek 
kaliteli kurguya hazır Apple ProRes dosya ile çok 
daha küçük boyutlu bir H.264 MP4 dosyasını birlikte 
kaydetme yeteneği. Bu yenilikler PIX-E kodek sahibi 
olanlar için aygıt yazılımı güncellemesiyle ücretsiz 
sunuluyor.

PC, Mac ve tarayıcılarda izleme için evrensel destekli 
H.264 kodek, düşük veri hızlarına ve küçük dosya 
boyutlarına erişmek için sıkıştırma ile kalite arasında 
iyi bir denge sunuyor. Sonuç olarak web akış yayını 
ve uzun süreli kayıt için yaygın olarak kullanılıyor. 
Kodek hızlı dosya yükleme ve kayıtlı dosyaları kolayca 
e-posta ile gönderme imkanı sunuyor.

ARRI ürün yelpazesine 
yeni bir ürün ekledi:
ARRI Camera 
Stabilizer 
Systems Trinity
ARRI’nin NAB fuarında 

sergilediği yeni ürünü 

Trinity büyük ilgi 

gördü. Trinity; küçük 

boyutlu ve hafif iki 

eksenli gimbal 

kafası, gimbal 

tutma 

yerine 

takılan 

monitör 

yuvası ve 

joystick, bir pil asma 

birimi ve aşağı doğru 

mükemmel hareket 

sağlayan bir sarkaç 

içeriyor.

ARRI Elektronik 
Kontrol Sistemi
ARRI; Elektronik Kontrol Sistemi ürünlerini, Alexa 
Mini ile çekim yapanlara avantajlar getiren yeni 
ürünler ile genişletti. 
LCUBE CUB-1 —> Daha önce entegre lens motorlar 

ile Alexa Mini kullanılırken, WCU-4 el ünitesi 
üzerinde UDM-1 değerlerini görüntülemek 
mümkün değildi. Artık LCUBE CUB-1 ile 
mümkün

CFORCE PLUS LENS MOTOR —> Cforce Plus Lens 
Motor; büyük zoom lenslerin Alexa Mini ile daha 
rahat kullanımına olanak sağlıyor. 

Zeiss Lens Günleri Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde ve Ankara’da yapıldı.

Zeiss Lens Günleri Linka ve Oktotech ev sahipli-
ğinde, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsünde 
ve Ankara’da yapıldı; yeni seri lensler meraklıla-
rı ile buluştu. Etkinlik Zeiss Satış Müdürü Marco 
Auricchio’nun sunumu ve yeni seri lensleri tanıtımı ile 
başladı. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanma-
sının ardından,  kullanıcıların  test alanında hazır bu-

lunan birçok kamera modeli ile Zeiss Compact Prime, 
Batis, Milvus, Otus ve Loxia  lensleri deneyimlemesi 
ile son buldu.

Zeiss Fotoğraf Lensleri tüm çeşitleri ile Linka’da ve 
Gitti Gidiyor “linkabroadcasting” Mağazasında!

Yeni ARRI Alexa SXT teslimatları 
Temmuz ayında başlıyor!

Piksel boyutu ile çözünürlük 
arasında mükemmel bir denge 
sunan ALEXA SXT; HD, 2K 
ve 4K çözünürlüklerde güzel 
görüntüler üretirken, piyasadaki 
kameralar arasında en yüksek 
dinamik aralığı sunuyor. 
Kolay iş akışları ile 4K ve UHD 
görüntü dağıtımının çözünürlük 
gereksinimlerini karşılarken, 
yeni HDR (High Dynamic Range) 
görüntüleme teknolojilerinin 
tüm avantajlarından 
yararlanabilecek içerikleri 
oluşturacak donanıma sahip. 

Yüksek kalitede 120 fps’ye kadar 
kare hızlarında kayıt yapabildiği 

için, zengin izleyici deneyimi 
yaratan HFR özelliği taşıyor.


