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Diğer kameralar 
için yeni ARRI 
Aksesuarları

ARRI Profesyonel Kamera Aksesuarları (PCA) yüksek 
kalite dizayn ve bilinen ARRI dayanıklılığını diğer marka 
kameralar için de getiriyor.  ARRI PCA; NAB 2016’da 
RED DSMC2, Sony α7S/R II ve Panasonic VariCam LT 
için yeni aksesuarlarını duyurdu.  

RED DSMC2 için dizayn edilen ARRI Base Plate ve Top 
Plate, Sony α7S/R II için; ARRI Base Plate, ARRI Side 
Brackets ve ARRI Cable Clamp, Panasonic VariCam LT 
için; ARRI Varian LT ve ARRI Varian LT için Top Plate.

Yeni aksesuarlar Haziran’dan itibaren satışta olacak 

ARRI Amira ile 
çekilen kısa film 
Hasat Zamanı 
ödülleri topluyor

ARRI Amira ve Ultra Prime lensler ile çekilen HASAT 
ZAMANI adlı kısa film, Zeytinburnu Belediyesi’nin 
düzenlemiş olduğu “Çanakkale” temalı kısa film 
yarışmasında birincilik ödülü aldı. Ayrıca Kısa Filmciler 
Derneği 14. Ulusal Kısa Film Festivali’nde ikincilik 
alan film,  İnönü Üniversitesi 9. Uluslararası Kısa Film 
Festivali finalistleri arasında yer alıyor. “Bu filmde 
Amira ile çalışmamızın birçok sebebi var. Öncelikle 
ergonomik yapısı ve kullanıcıya yüksek çözünürlükte 
detay sunabilmesi başlıca özelliklerinden. En cezbedici 
özelliği ise doğal renk sunumu ve cilt tonlarındaki 
keskin başarısıydı. Yaptığımız testler bizi yanıltmadı. 
Sette istediğimiz görseli yakalamak adına kamerayı her 
pozisyona sokmamız gerekti. Çoğu planda kamerayı 
omuzda ya da elde kullandık.  Hızlı hareket gerektiren 
bir iş olduğu için Amira, tercihlerimizin en başında geldi.  
Ayrıca görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek 
karelere çıkabildik ve color lutları oluşturup kameraya 
yükledik. Bu özelliker biz kısa filmciler için velinimet. 
Amira bu özellikleri ile gönlümüzü fethetti.”

ALEXA SXT’den son haberler…

Zeiss Milvus Lensler

Yeni Freefly Alta 8

Alexa Mini SUP 4.0

SXT (Super Xtended Technology) 
yeni yüksek performans platformu 
ile Alexa ailesindeki kameralardan; 
Alexa SXT EV, Alexa SXT Plus ve 
Alexa SXT Studio olarak Alexa XT 
modellerinin yerini alıyor.

ALEXA’nın kurmuş olduğu 
sağlam temellere dayanmasının ya-
nında ALEXA SXT ve SXR kamera-
ları ek olarak Cine 4K kayıt imkanı, 
geliştirilmiş görüntü kalitesi, güçlü 

renk yönetimi, üç tane birbirinden 
tamamen ayrı HD-SDI çıkış imkanı 
ile birlikte yeni yüksek hızlı ve bü-
yük kapasiteli SXR Capture Drives 
için de destek sunmakta.

Piyasaya çıktığı günden bu yana 
ALEXA sisteminin temel avantajı, 
en üst düzeydeki görüntü kalitesi 
ve en verimli iş akışlarından oluşan 
benzersiz kombinasyonu olmuştur. 
Pazardan gelen yaygın geri dönüş-

ler ışığında ALEXA SXT kamera 
modellerinde bu kaliteler arttırılarak 
herkesçe kabul edilen ALEXA’nın 
altın standartları daha yüksek sevi-
yeye çıkartılmıştır.

İlk ALEXA SXT kameraların 
2016’nın ortalarında satışa çıkartıl-
ması bekleniyor. Şu anki Alexa XT 
kameraların yerini alacak olan ürün 
gamı ALEXA SXT EV, SXT Plus ve 
SXT Studio modellerini içeriyor.

• Eşsiz mikro kontrast sunar, parlama 
ve gölgelenmeleri önemli oranda 
engeller

• ZF.2 serisi 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.

• ZEISS Milvus 2.8/21  - ZEISS Milvus 
2/35 - ZEISS Milvus 1.4/50 - ZEISS 
Milvus 1.4/85 - ZEISS Milvus 2/50M - 
ZEISS Milvus 2/100Mv 

Artemis 
artık ARRI 
bünyesinde!
ARRI, NAB 2016’da 

Artemis ürün 

yelpazesini 

Sachtler/ 

Vitec Group 

bünyesinden 

devraldığını 

duyurdu.

ARRI, yeni Alexa Mini SUP 4.0 güncellemesini duyur-
du.. İşte Alexa Mini SUP 4.0 ile gelen yeni özellikler ve 
değişiklikler 
- 4:3 Kayıt Modu
- Dahili MXF/ARRIRAW 16:9 2.8K Kayıt
- Dahili MXF/ARRIRAW Open Gate Kayıt
- Lens Data Arşiv ve ECS iyileştirmeleri
- Super 16 HD kayıt modu
- SDI Metadata
- Transvideo Starlite HD5-ARRI arayüz iyileştirmeleri
- 3.2K ve UHD Kayıtta SDI geliştirmeleri 
- CCP-1 için destek

- Viewfinder
- Kullanıcı butonu ile Wi-Fi açma/kapatma 
- Vizörde değiştirilebilir zoom konumu
- Daha uzun süre kayıt 

Freefly; piyasadaki daha büyük yükleri taşımak isteyen müşterile-
rinin taleplerini değerlendirdi ve mevcut Alta özelliklerini geliştirerek 
ALTA 8’i çıkarttı.

Synapse Flight Controller ve MöVI ile bütünleşebilen ALTA 8, film 
çekenlere öykülerini havadan anlatma imkanı veriyor.

Freefly ALTA 8, sağlam ve endüstri standardında bir pelikan çanta 
ile teslim ediliyor ve kolayca açılıp kullanılmaya hazır. Sistem tepeden 
tırnağa Synapse Flight Controller ve MöVI sabitleyiciyle bütünleşecek 
biçimde tasarlandı.

Yüksek çözünürlüklü kameraların performansını açığa çıkaran lensler.


