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Yeni ARRI PCA ürünleri

ARRI geniş Profesyonel Kamera Aksesuarı ürün gamına 
yenilerini ekledi.

Diopter Frame 138 mm,  Diopter Stage 138 mm ve Set 
Ekibi malzemeleri.

Yeni Anton Bauer LPD 
Discharger

Anton Bauer Nab 2017’de, Dünyanın en büyük kiralama 
şirketlerinden biri ile birlikte geliştirdiği LPD Discharger’ı 
tanıttı.

LPD Discharger, 4 90Wh pili 3 saat ya da daha kısa sürede 
deşarj edebiliyor ve bu da pillerin kargo ile taşınmasında 
büyük kolaylık sağlıyor.

ARRI Maxima ve Trinity

Maxima gimbal içeren ARRI Trinity 5 eksenli 
sabitleyici; film ve televizyon çekimlerinin değişen 
gereksinimlerini karşılayan, eksiksiz bir sistem. Trinity 
klasik mekanik sabitleme ile gelişmiş aktif elektronik 
sabitlemeyi bir araya getiren ilk hibrit kamera 
sabitleyici. 32 bit ARM tabanlı gimbal teknolojisi içeren 
bu kombinasyon, 5 kontrol ekseni ile kısıtlamasız 
çekimler, yaratıcı özgürlük için akıcı, geniş aralıklı ve 
hassas denetimli hareketler sağlıyor. Trinity yönetmen 
ve görüntü yönetmenleri için yeni öykü anlatım 
olanakları sağlıyor ve alçak çekimden yüksek moda 
hızla ve kolayca geçilebiliyor.

Bizimle çalışmak ister misiniz?
Resimli özgeçmişinizi info@linkgroup.com.tr adresinden 

bize ulaştırabilirsiniz.

ZEISS Compact Prime CP.3
ve CP.3 XD Lensler

Zeiss Nab 2017’de yeni seri lenslerinin duyusunu 
yaptı : Compact Prime CP.3 ve CP.3 XD Lensler.. 

Zeiss Compact Prime CP.3 ve CP.3 XD Lensler; 
15mm ile 135mm aralığında ve geniş açıdan 
telefotoya tüm uygulamaları kapsıyor. 

-  Diğer ZEISS sinema lensleriyle mükemmel uyum 

sağlayan temiz ve berrak ZEISS görünümü
-  Renk eşleştirme ve 15 ila 135 mm arasındaki tüm 

odak uzaklıklarında tam çerçeve kaplama
-  Özel lens kaplamaları ile yüksek enerjili projelere 

tam destek.

Sonuç : Daha yüksek kontrast, daha zengin 
siyahlar ve daha doymuş renkler.

ARRI, kamera içinde entegre yüksek kaliteli 
ve sıfır gecikmeli (< 1ms) HD video transmitter 
ve bir WiFi radyosu bulunan en son modeli 
ALEXA SXT W’yi duyurdu..  Popüler ALEXA 
SXT kameraya, kablosuz işlevsellik katan 
entegre edilmiş bir video verici ile kamera; harici 
bir verici ile olduğundan daha hafif ve aynı 
zamanda, kablo arızası gibi şimdiye kadarki 
en yaygın teknik aksam problemini de ortadan 
kaldırıyor. Ayrıca Kamera kurulumu ve açılış 
daha hızlı olduğundan yapımlar daha hızlı 
hareket edebiliyor.

Entegre WiFi; ALEXA Web Remote kullanarak 
uzaktan kontrol, kablosuz renk yönetimi ve bir dizi 

başka seçenek sunuyor. SXT W; ALEXA SXT Plus 
ve ALEXA SXT Studio modellerinin yerini alacak ve 
ALEXA SXT EV ve ALEXA SXT Plus sahipleri için 
yükseltme seçenekleri olacak. 

Yeni Alexa SXT W

ARRI; Alexa Mini, Amira ve Alexa SXT kameralar 
için yüksek kaliteli görünüm sunan önceden 
programlanabilir, geniş seçenekli ARRI Look 
Library’ i  tanıttı..

ARRI Look Library; üç farklı yoğunlukta 
87 görünüm sunuyor ve çok çeşitli çekim 

senaryolarına hitap ediyor. Görünümler 9 farklı 
temada gruplandırılmış durumda: Application, 
Black-and-white, Contrast, Environment, Film, 
Period, Season, Special, ve Tinted.. Her biri 
görüntü yönetmeni tarafından seçilen lensler ile 
birleştirildiğinde, benzersiz fakat tekrarlanabilir 
estetik görünüm sağlıyor.

ARRI Look Library


