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Transvideo StargateFHD 
7 İnç Monitör

Televizyon yayıncılığı ve sinemacılıkta çalışan 
yönetmenler, görüntü yönetmenleri, odak 

uzmanları, teknik yönetmenler ve mühendisler 
için monitör-kaydediciler her zamankinden daha 
gerekli yapım ve mühendislik araçları haline 
geldiler. StargateFHD en iyi Transvideo hassaslığı ve 
güvenilirliğiyle sezgisel bir arayüzde gereken tüm 
işlevleri sağlıyor.
• SD kartlara günlük çekim kayıtları
• Önceden programlanan görünüm modları
• Renkli noktalarla odak içi bölgeyi gösteren odak 

yardımcısı
• Resmin sınır çizgilerini vurgulayarak odaklamayı 

kolaylaştırma
• Zoom, anamorfik zoom, kişisel zoom, piksel piksele 

zoom
• SDI içine gömülü REC/STOP komutuyla aktif edilen 

tally
• Küçük ve hafif
• 1000 nit ekran parlaklığı
• 1920 x 1080 Full HD görüntüleme
• 4K – 6G uyumlu
• 1 adet 3G ve HD SDI, 1 adet HDMI giriş
• 1 adet 3G ve HD/SD SDI çıkış.

Freefly MōVI M15
Büyük 

kameralar için 
tasarlandığı halde 
çok hafif olan 
MōVI M15’in daha 
önce MōVI M10 
için geliştirilen 
gelişmiş sabitleme 
teknolojisi, 
en zorlu 
koşullarda bile son 
derece pürüzsüz çekimlere 
imkan veriyor. Sinema 
lensli Alexa Mini, Sony ve Red gibi 
çeşitli kameralarla çalışma imkanı veren MōVI M15, 
tercih edilen kurulumla çalışmaya olanak sağlıyor. 
Yükü kollarınız taşıyabiliyorsa, o da taşıyabiliyor. 
Ağır kameralar kullanan bir kameramanın en son 
isteyeceği şey daha fazla ağırlık olduğu için mümkün 
olduğu kadar hafif ama sarsılmazlığı da koruyacak 
biçimde üretilen MōVI M15, kamerayı hedefe 
kilitliyor. 7 kiloluk bir yükün yüksek veya alçak modda 
yerleştirilmesine imkan veren ürün, aşırı yükler 
düşünülerek çok hızlı açılmayan çevirme açılarıyla 
tasarlandı. Bir kol hareketiyle el tutma yerleri alçaktan 
yükseğe getirilebiliyor. Böylece kullanıcı gimbalin 
nasıl kullanılacağını ve çekimin tam istendiği gibi 
olması için düzenleme yapabiliyor.Sistemi ikinci 
bir kullanıcı uzaktan çalıştırabiliyor. Böylece bir 
kullanıcı görüntüyü doğru karelemeye odaklanırken 
diğeri hareketle uğraşabiliyor. Tek kişiyle kullanımda 
MōVI’nin el tutma yerleriyle sarsılmazlıktan ödün 
vermeden gimbal yönü denetlenebiliyor. Operatörler 
ayarlarını Freefly Configurator ile kişiselleştirip farklı 
senaryolarda doğru tarzı elde edebiliyorlar.

Alexa Mini
Geçtiğimiz yıl çıkan Alexa Mini, küçük ve 
hafif yapısı ile Alexa’nın bilinen görüntü 
kalitesini birleştirerek şimdiden çok be-
ğenilen bir kamera olarak kendine önem-
li bir yer edindi. Hafif karbon kasa ve tek 
parça titanyum PL yuvaya sahip Alexa 
Mini, 4:3 sensöre ve anamorfik yapımlar 
için otomatik kare yayma moduna sahip. 
Alexa Mini ile diğer bir Alexa kamerayı 
birlikte kullanarak, 4:3 sensör ve otoma-
tik kare yayma sayesinde anamorfik ya-
pımlarda bile birbirine mükemmel tutarlı 
görüntüler çekilebiliyor.

Video Devices 
PIX-E Serisi 
kullanıcılarla 
buluştu

Video Devices markasını bünyesine katan Linka; 12 
Ocak tarihinde Video Devices katılımı ile, PIX-E Serisi 
4K Kayıt monitörlerini tanıttı. 

4K uyumlu PIX-E Serisi, en yüksek kaliteli Apple Pro-
Res 4444 XQ dahil tüm Apple ProRes kodekleri sunan 
ilk kamera üzeri monitör serisi. 12 bitlik kodek, günü-
müzün yüksek performanslı dijital görüntü sensör-
lerinin yakaladığı geniş dinamik aralıktaki ayrıntıları 
korumak üzere tasarlandı. PIX-E 24 fps’ye kadar kare 
hızında 4K, 30 fps’ye kadar hızlarda UHD, 60 fps hıza 
kadar ise 1080p veya 720p kaydedebiliyor.

I-movix Ultra Slow Motion Kamera: X10 UHD
X10 UHD, HD veya 4K çözünür-
lükte hem kesintisiz SSM (Super 
Slow motion) hem de USM (Ultra 
Slow Motion) hareketli çekimleri 
destekleyen ilk kamera sistemi. 
X10 UHD üzerinde çalışılmakta 
olan yapımın gereksinimlerine 
bağlı olarak, Ultra Slow Moti-
on (USM veya yüksek kare hızlı 
mod) veya Super Slow Motion 

(SSM veya kesintisiz süper yavaş 
hareket modu) çalışıyor. X10 ult-
ra-motion teknolojisi ile Vision 
Research’ün Phantom Flex 4K 
kamerasını bir araya getiren X10 
UHD, çeşitli yapım ihtiyaçlarına 
yanıt vermek için biz dizi çalışma 
modu sunuyor ve yeni HD veya 
4K çekim senaryoları için hızla 
yeniden yapılandırılabiliyor.

Linka, Ocak ayında Video Devices ardından diğer yeni 
markası VTQ ürünlerinin tanıtımını yaptı. 

VTQ kablosuz izleme sistemi güçlü kablosuz yayın 
teknolojisi ile kolay kullanımı bir araya getiriyor. “Tak 
çalıştır” tarzı yapısı ile hemen çalışmaya başlayabi-
liyor ve herkes tarafından bağlanıp kullanılabiliyor. 
Çözüm sayesinde sette kablo engeli ortadan kalkıyor. 
İletim güvenliği ve yayın radyo bağlantısının menzili 
sayesinde ekip yaratıcı çalışmaları üzerinde yoğunla-
şabiliyor. 

VTQ Workshop


