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Silverstack 3.3

Pomfort’un Silverstack 3.3 yazılım güncellemesi, 

ARRI Alexa Raw çekimlerinin gerçek zamanlı oy-

natımını ve malzeme verisi desteğini içeriyor. Yeni 

“First Look Transcoding” işlevi RAW ve diğer profes-

yonel kamera formatlarındaki çekimlerin QuickTime 

ProRes ve H.264’e verimli bir şekilde çevrilmesini 

sağlıyor.Güncellenen yeni Silverstack 3.3 ile sunulan 

diğer ilginç bir özellik, 2x veya 1.3x anamorfik lensler 

kullanan film yapımcılarına yönelik.. Eklenen açma 

(de-squeeze) özelliğiyle Silverstack görüntülerin 

doğru görünüş oranıyla izlenmelerine imkan veriyor.

Silverstack ile ilgili detaylı bilgi edinmek için hemen 

Linka’yı arayın: 0212 358 45 20

Muhteşem Yüzyıl 
Görüntü Yönetmeni 
Burak Kanbir:

“Alexa’nın bir ARRI kamerası olmasını seviyorum, 

bu sayede ekibimin ona alışması kolay oldu. Herşeyi 

bulmak ve kullanmak basit. Son on yılda çeşitli ENG 

tarzı kameralar filmlerde kullanılıp pek başarılı ol-

madı, yeni kameralar film setlerine getirldi ve bizim 

çalıştığımız yönteme uymadıkları için çoğunlukla 

kötü bir deneyim yaşandı ama ALEXA buna uygun. 

Prime lenslerle, monitörlerle ve diğer aksesuarlarla 

tam olarak bizim istediğimiz şekilde çalışıyor.” 

Burak Kanbir / Muhteşem Yüzyıl Görüntü Yönetmeni

Vision Research’ün dijital sinema ürün serisindeki 
yeni ürünü; Phantom Flex4K yüksek görüntü kalite-
si, yeni iş akışı seçenekleri, kolay kullanımlı kamera 
denetim yüzeyi ve hem çok yüksek hızda hem de 
standart kare hızlarında üstün performans sunuyor.

Phantom Flex4K farklı yapım tarzları için çeşitli ka-
mera içi iş akışlarını destekliyor. Phantom’un sıkış-
tırmasız Cine ham formatı sette en hızlı yüksek hızlı 
kayıt ve post prodüksiyonda en yüksek kalite ve çok 
yönlülük sağlıyor. Çekimler 2TB’a kadar boyutları 
mevcut olan tamamen yeni, çalışırken sökülüp ta-
kılabilen Phantom CineMag IV’e kaydediliyor. Full 
4K Super 35mm sensörle çekim yapılıp bu dosyalar 

yüksek çözünürlükte 
kaydedilebiliyor, ya da 
zengin bir görüntü için 
2K çözünürlükte çıkış 
yapmak tercih edilebiliyor. Senkron sesli kare hızla-
rı ve zaman kodu tam olarak destekleniyor. Yüksek 
hızlı çekim için en yüksek çözünürlük 4096x2304’te 
940fps, 4096x2160’ta 1000fps, 1920x1080’de 
2000fps, 1280x720’de 3000fps kayıt yapmak müm-
kün.

Yeni kamera üzeri denetim arayüzünde tüm para-
metreler kamera gövdesinin sağ tarafındaki menü-
den ayarlanabiliyor, böylece sette yazılım bağlantısı 
gereği ortadan kalkıyor. Çok kullanılan işlevler için kı-
sayollar var ve hızlı ayar için birden fazla kullanıcı ön 
ayarı kullanılabiliyor. Çekim, oynatım, kayıt ve izleme 
için kontroller kameranın her iki tarafında bulunuyor.

35mm 4K sensörü keskin hatlı ve ayrıntılı görüntüler, 
çok düşük gürültü ve yüksek dinamik aralık sağlayan 
Phantom Flex4K ile iş akışları yapıma uygun olarak 
kişiselleştirilebiliyor. Üç ana 3G HD-SDI görüntü çı-
kışları, 1080p ayarında Dual Link 4K görüntü ve ge-
lişmiş ölçeklendirme sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Linka Ofiste ön tanıtımı yapı-
lan ve beğeni toplayan Ikegami HDK97ARRI tek ve 
geniş Super 35mm formatlı CMOS Optical sensor-
lü bir HDTV yayın kamerası. Klasik bir yayın tarzı 
ile çok kameralı yapımlarda üretilen görüntüler sığ 

alan derinliği, net parlak ışıklar, düşük gürültü ve 
doğal cilt tonlarıyla dijital sinema karakteristikle-
rine sahip oluyor. 

Kameranın özellikleri ise şöyle :
- Super 35mm CMOS sensör
- Kararlı PL lens yuvası
- Sıradışı dinamik aralık için DGA Dual Gain mi-

marisi
- Kamera ayarlarının gerçek zamanlı kontrolüyle 

3G dijital sinyal işleme
- 3G iletim sistemi ve CCU
- F10’da 10.000 lüks ışık hassasiyeti

ARRI katılımı ile 28-29 Ocak tarihlerinde, Linka 
Şişli Ofiste gerçekleşecek workshopa yer ayırtmak 
için hemen 0 212 358 45 20’den bize ulaşın

• Super 35mm 16:9 sensör (diğer 16:9 ALEXA’larla 
aynı sensör)

• ProRes LT, 422, 422HQ veya 444 
kodeklerle 2K/

• 1080 Rec 709/Log C
• 200fps’ye kadar kare hızı
• CFast 2.0’a kayıt (yeni Compact Flash 

kart standardı)
• 1280 x 1024 OLED vizör ve ayrı LCD 

monitör
• Dahili ND filtreleri
• 4 kanallı PCM ses: 48 KHz 24 bit
• Seçilebilen 3D LUT’ları kaydetme
• Belgeseller, TV magazin programları, fragmanlar, kurumsal 

görüntüler, olay çekimleri, canlı etkinliklere yönelik
• Değiştirilebilir lens yuvaları: PL,  

PL Broadcast, B4 ve Canon EF

ARRI AMIRA çok yakında 
Linka’da…

Ikegami & ARRI işbirliği = 
Ikegami HDK97ARRI

Phantom Flex4K Dijital Sinema 
Kamerası


