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Alexa Mini SUP 4.2 ile gelen 
yeni özellikler

Alexa Mini yeni güncellemesi ile tüm 4:3 sensör alanına 
ulaşan ve anamorfik lenslerin kullanımını destekleyen 3 yeni 
ProRes kayıt modu sunuyor. 

Bu 3 yeni mod:  

1. 4:3 2.8K 
2. 2:39:1 2K anamorfik ve 
3. 16:9 HD anamorfik 

Ayrıca Alexa Mini güncellemesi ile Cfast 2.0 kartlara dahili 
ARRIRAW kaydı destekleniyor. MXF/ARRIRAW olarak 
adlandırılan bu kayıt modu 16:9 2.8K, Alexa’da bilinen 
2880x1620 16:9 sensör çözünürlüğünde 48fps’ye kadar kare 
hızı sağlıyor.

ARRI Amira SUP 4.1 ile gelen 
yeni özellikler

Amira’daki yeniliklerden Super 16 HD kayıt modu ile 
1600x900 sensör boyutu kullanıyor ve bunu Full HD 
1920x1080 olarak ölçeklendiriyor. S16 HD modu ARRI Ultra 
16 lensler gibi Super 16 lenslerin de kullanılmasına imkan 
veriyor.  

Ayrıca Transvideo Starlite HD5-ARRI üzerinde kullanılan 
dokunmatik arayüzün düzeni ve işlevi geliştirildi. Arayüz 
daha doğal bir görünüm ve yüze kavuştu ve ek işlevler 
getirildi. Record Start/Stop, üstteki üç butona erişim ve 
oynatımı başlatma özellikleri eklendi. 

O’Connor 1030D Tripod
Yönetmen Phil Rhodes, 
O’Connor 1030D’yi 
RedShark News için 
deneyip yorumladı : 
O’Connor 1030D yük 
kapasitesiyle, ENG 
tripodlarla sinema filmi 
kamera desteğini bir 
araya getiren, üst düzey 
bir çözüm. Günümüzde 
filmin yerinin küçülmesi 
ve çok iyi kameraların bile 
boyut ve ağırlıklarının 
azalması ile O’Connor 
1030D nerdeyse her işi 
görebiliyor. 

Freefly Movi M15 Kampanya!

Freefly M15 Amerika fiyatları ile Kampanyada : 6.000$ +KDV 
Üstelik 1$ = 3 TL

Linka Zeiss standı ile Photo & Digital 
Fuarı’ndaydı
Linka Türkiye Distribütörü 
olduğu Zeiss ürünleri ile 6-9 
Nisan tarihlerinde, İstanbul 
Photo & Digital Fuarı’ndaydı. 
Yüksek katılımın olduğu fuarda 
Zeiss’ın yepyeni lensi Batis 
2.8/135 tanıtıldı ve katılımcılar 
herkesten önce bu yeni lensi 
deneme fırsatı buldu. Standımızı 
ziyaret eden tüm katılımcılara 
teşekkür ederiz.

Batis ailesindeki tüm lensler 
gibi bu yeni ürün Zeiss Batis 
2.8/135 de hızlı ve hassas 
otomatik odak özelliğine 
ve alan derinliğini hassas 
ve kusursuz güzelleştiren 
bir OLED ekrana sahip. 
Tele lenslerde çok yaşanan 
sarsıntıdan kaçınmak için, 
tasarıma bir optik görüntü 
sabitleyici de eklenmiş. 
Böylece görüntünün her 

zaman doğru odaklanması garantileniyor. Metal gövde lense sağlam 
ve uzun ömürlü bir özellik kazandırıyor. Toz ve kire karşı dayanıklılığı 
sayesinde kötü havalarda sorun yaratmıyor.

Aynasız fotoğraf makineleri için yeni bir çağ.
Zeiss çok sevilen Batis Lens Ailesine yeni bir lens ekledi: 

ZEISS Batis 2.8/135

Tiffen ND Drone 
Filtreleri

Tiffen Starter Kitler ile Autel ve DJI Drone’lar için 
yeni filtre seçenekleri sunuyor. 

Filtrelerin kameranın deklanşör hızını azaltmaya 
yardımcı olmaları, daha sinematik ve doğal bir 
görünüm yaratırken, aşırı titreşimi de azaltıyor. 

iPhone 7 için 
Exolens Kılıf
Yeni Exolens Kılıf fotoğrafçılara istedikleri 
iPhone Optics by Zeiss mobil fotoğraf lensini 
hızlıca kullanmalarına imkan verirken çekim 
sırasında düşme ve çizilmelere karşı da koruma 
sağlıyor. Yeni Exolens kılıf, telefonunuzun 
şıklığını ortaya çıkaracak biçimde tasarlanan, 
göze batmayan koruyucu bir çözüm.  


