
Yeni pil serisi profesyonel yayın ve sinema sektör-
lerinde dijital yapım için özel olarak tasarlanan ilk 
pillerden oluşuyor. Şarj aleti serisindeki yeni tek-

noloji, günümüzün çekim çalışma temposunun 
gerektirdiği yüksek verimlilik standartlarını aşar-
ken, mümkün olan en hızlı şarjı uyguluyor.
En Son Hücre Teknolojisi - En yüksek batarya per-

formansı için en son hücre teknolojisi.
Entegre Dijital Özellikler - Her bataryaya en uy-

gun doldurma rutininin seçilmesi. 
Süre Hesaplama - Kapasiteyi ve kalan çalışma 

süresini hesaplama.
Birarada Gösterim - RealTime gösterge ile aynı 

anda kalan süreyi ve kapasiteyi bildirme.
Dayanıklı IMPAC® Case - Motosiklet kasklarında 

kullanılan sağlam polimer malzemeden IMPAC 
Case çanta.

Mayıs 2014
Yeni ARRI SMB-1 Matte Box

6.6 inc x 6.6 inc’e kadar boyutlu filtrelere yönelik ürün, 

büyük geniş açılı prime ve zoom lenslerle kullanılmak 

üzere tasarlandı. SMB-1 tilt ek aksesuar gerekmeden 

hızla ve kolayca tilt hareketine imkan vererek filtre 

yansımalarından doğan görüntü bozulmalarını önlü-

yor. Esnek,arkaya doğru uzayan kontrol mili, tilt açısını 

ayarlamayı kolaylaştırıyor. Filtre katları tekli veya ikili 

filtre katı birimleri olarak bir araya getirilerek geniş açılı 

çekimden çok filtreli çalışmaya kadar her türlü duruma 

imkan veriyor.

ARRI Amira

Çok yönlü al-çek tarzı kamera; 200 fps yavaş hareket-

li çekim yapabiliyor ve üstün görüntü kalitesi ile uygun 

fiyatlı Cfast 2.0 iş akışlarını, tek kullanıcı ve uzun omuz 

kullanımı için iyileştirilmiş ergonomik tasarımla bir araya 

getiriyor.  Ekonomik Amira Kamera Seti;  0.75 ile 100fps 

kare hızlarıyla HD 1080i çözünürlükte ProRes 422 kayıt 

yapıyor. Amira Advanced; 100 ile 200 fps kare hızlarıyla 

ProRes 422 HQ kayıt yapıyor. Dinamik otomatik şzlemeli 

beyaz denge özelliğine sahip olup, Wifi uzaktan kuman-

dası var. Amira Premium; 2K 2048x1152 çözünürlükte 

ProRes 4444 kayıt yapıyor.

 ARRI Amira çok yakında Türkiye’de ilk sahibi ile bulu-

şuyor. Detaylı bilgi için 0212 358 45 20-21

ARRI Yeni Universal Motor Controller:

UMC-4

Yeni UMC-4 önceden sadece Alexa Plus ve Studio ka-

meralarda bulunan işlevleri sunan 3 eksenli bir motor 

denetleyici. LDS Lens Data Archive özelliğine sahip ürün 

sadece kamera ve lens denetiminin ötesine geçerek hem 

sette hem de post prodüksiyonda kullanışlı olan lens ve-

risinin avantajını sunuyor. Lens verisi o anki odak,iris ve 

zoom ayarlarını veriyor. RS232, 422 ve 485 seri arabirim-

leri ARRI UDM-1 mesafe ölçücüsü gibi çevre birimleri için 

yapılandırılabiliyor veya sette gerçek zamanlı lens verisi 

aktarabiliyor. Sezgisel kullanıcı arayüzü aygıtın kullanı-

mını kolaylaştırıyor.

Yeni ARRI Amira ve yeni Zeiss Anamorphic lensleri  görmek, tüm ürünleri-
miz hakkında detaylı bilgi almak ve markaların önemli temsilcileriyle ger-
çekleştirilecek atölye çalışmalarına katılmak için sizi standımıza bekliyoruz.

Fuar ve Forum : 12-13-14 Haziran 2014  09.30-18:00
Yer : Haliç Kongre Merkezi 

Teradek Bolt Pro TX Sıfır gecikmeli kablosuz görüntü iletim ürünleri ailesi Bolt’a üç yeni verici katıldı. 
Bolt Pro 300; hem HDMI hem de 3G-SDI girişlere ve dahili antenlere sahip. Bolt Pro 600’ün yeni RF 
tasarımı iletim mesafesini görüş ala-
nında 180 metreye kadar genişletiyor. 
Yüksek kazançlı antenler eklenebiliyor. 
2000 modeli ise iletim mesafesini 600 
metreye çıkarıyor ve her türlü modern 
kamera donatımı ile kullanılabiliyor.

Teradek ürünlerini artık Linka’dan ala-
bilirsiniz. 0212 358 45 20-21 

LİNKA 12-13-14 Haziran’da 
İstanbul TV Forum ve Fuarında!

Teradek artık Linka’da!Teradek artık Linka’da!

Anton Bauer’den yeni pil serisi:
Digital ve Logic Seri Bataryalar


