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OConnor’ın EX serisi hidrolik kamera kafaları 90 derece tilt 
(eğme) açısı için belli bir yük kapasitesine sahip. Klasik denge-
leme mekanizmalarıyla bu maksimum ağırlıktan ağır hiçbir yük 
dengelenemiyor. Ama EX serisinde farklı. EX hidrolik kafalar 
yük arttıkça tilt açısını yavaşça sınırlandırarak bu maksimum 
yükün çok daha ötesine geçebiliyor. Maksimum yüke +/-60 
derecede erişiliyor. 120EX örnek alınırsa +/-90 derece tilt açısı 
aralığı 14-54 kilogram, ama EX modunda 120EX 109 kilograma 
kadar yükleri dengeleyebiliyor. Ağırlık merkezi 8 derece.

• 200 fps’ye kadar ALEXA görüntü 
kalitesi

• Tek kullanıcılı ergonomi, mükemmel 
omuz dengesi

• Uygun maliyetli kamera içi renk 
derecelendirme

• Güvenli, geleceğe uygun yatırım
• ALEXA ile aynı 35mm sensör
• 14+ adımlı dinamik aralık
• Doğal renkler ve cilt tonları
• HD 1080/2K; Log C/Rec 709
• CFast 2.0 kartlara 4444’e kadar ProRes 

kayıt

• 200fps’ye kadar kare hızı – tüm sensör 
alanı 

• Hızlı başlatma – anında çekime hazır
• Kayar bağlantılarla mükemmel omuz 

dengesi
• Dahili ND filtreleri (0.6/1.2/2.1)
• OLED gözmerceği ve açılır LCD monitör

• Çok kanallı ses – kolay erişilen 
kontroller 

• Efsanevi ve sağlam Arri kalitesi
• Yükseltilebilir donanım ve yazılım
• Sağlam lens mount (PL/B4 2/3”/EF)
• Güvenli, uzun vadeli yatırım

OConnor 120EX Hidrolik 
Kamera Kafası

ARRI AMIRA

• 3G / HD-SDI giriş + 
saat ayarlı çıkış

• Geniş renk gamlı 
(EBU) 5 inç OLED 
dokunmatik ekran

• Çok hafif: 190gr
• Lemo2 “mini” ile 

5-44V DC güç girişi
• Düşük güç 

tüketimi

Transvideo StarliteHD
5” 3G-SDI Oled Monitör. 
Akıllı telefon boyutlarında...

Flanders Scientific CM250 
OLED Referans Monitörü
Flanders Scientific 
CM250, 3G/Dual 
Link/HD/SD-
SDI, komponent, 
kompozit, DVI-I 
girişlere sahip, çok 
formatlı, 24.5 inç 
boyutlu bir OLED 
referans monitörü. 
CM serisinin en üst 
modeli olan monitör 
FSI ürünleri arasında 
en yüksek seviyede 
performans veriyor. CM250’nin 12 bit görüntü işleme devresi 
ve 10 bit OLED paneli, ekranda 1.073 milyardan fazla 
rengi üretebiliyor. CM250 ileri 12 bit, 4:4:4 ve XYZ sinyal 
formatları dahil olmak üzere NTSC/Pal’den HD ve 2K’ya 
kadar neredeyse her sinyal formatını destekliyor. Monitör 
post prodüksiyon, yayın ve sette izleme ortamlarındaki en 
yoğun uygulamalarda renk değerlendirme için üretildi.

FSI Monitörler hakkında detaylı bilgi için: 0212 358 45 20

SanDisk Extreme PRO CFast 
2.0 Bellek Kartı
• CFast 2.0 teknolojisi 

tabanlı yeni kuşak 
yüksek performanslı 
kameralar için

• 128GB için 440MB/s, 
64GB için 240MB/
s’ye kadar kayıt ve 
çekim hızları

• Sinema kalitesinde 
4096 x 2160p 4K 
görüntü çekmeye 
hazır

• TV yayın, sinema ve fotoğraf uzmanları için
• 515MB/s’ye kadar aktarım hızları
• Önde gelen kamera üreticilerine danışılarak tasarlandı
• Kameradan bilgisayara büyük boyutlu görüntü 

aktarımında zaman tasarrufu
• -5 ila +70 derece sıcaklıklarda çalışma.

En uygun fiyatlarla almak için 0212 358 45 20 numaralı 
telefonu arayın veya www.linkashop.camera web adresine 
göz atın.
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Amira

Alexa XT Plus

Compact Prime CP.2 28mm /T2.1

ZK Light Weight 4.7x19

SanDisk 128GB Hafıza Kartı

www.linkashop.camera


