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ARRI yakında AMIRA kameralar için Software Update 
Packet (SUP) 2.0 ve ardından SUP 3.0 güncelleme pa-
ketlerinin çıkacağını açıkladı. İlki yüksek çözünürlüklü 
çalışmalar için 4K UHD kayıt engelini kaldırırken, ikincisi 
modern, yayına uygun iş akışları için MPEG-2 MXF kayıt 
sağlıyor. Yazılımlar, AMIRA’nın zaten her iki uçta geniş 
olan format seçeneklerini daha da genişleterek, kamera-
yı daha da çok yönlü bir yapım aracı haline getiriyor. Bu 
iki önemli yazılım güncellemesi; 2015 yılının ilk yarısında 
piyasaya çıkarak, belgesel, söyleşi, kurumsal film, TV ve 

düşük bütçeli filmler için AMIRA’nın mükemmel kamera 
olma konumunu ve başarısını vurgulayan özelliklerini; 
müşteri isteklerine ve endüstri eğilimlerine yanıt verecek 
şekilde zenginleştirecek. Esnek, yenidenprogramlanabi-
len sistem mimarisiyle AMIRA, ALEXA’nın 2010’dan bu 
yana yaptığı gibi önümüzdeki senelerde işlevlerini geniş-
letmeye devam ederek hızla gelişen piyasaya ayak uydu-
racak ve yatırımın fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak. 
Ayrıntılı bilgi için —>
http://linkashop.camera/tr/amira-4k-uhd-ve-mpeg-2-mxf-kaydedecek

ALEXA kameralar için Software Update Packet (SUP) 11.0 
şimdi www.arri.com web sitesinden ücretsiz indirilebiliyor. 
ALEXA’nın 11. bu önemli güncellemesinde; 4K UHD görün-
tü yapımı için gereken ALEXA ProRes 3.2K kayıt formatı ve 
ALEXA’nın görüntü kalitesini daha da yükselten, zengin-
leştirilmiş debayer algoritması ADA-5 gibi birçok yeni özel-
lik var. XR Module upgrade ALEXA klasik kameralarla ve 
Alexa XT kameralarla kullanılabilen, ALEXA ProRes 3.2K, 
16:9 3.2K ProRes dosya kaydetmek için sensörden 3.2K 
fotoğraf siteleri kullanan yeni bir kayıt çözünürlüğü. 3.2K 
sensör alanının seçilmesinin nedeni; hemen her Super 35 
PL yuvalı lensi kapsayan en geniş alan olması. Sıkıştırıl-
mamış ARRIRAW altındaki veri hızlarında, ALEXA ProRes 
3.2K oturmuş ve verimli ProRes iş akışının avantajlarını 
sunuyor. ALEXA ProRes 3.2K ; standart post prodüksiyon 

araçlarını kullanarak kolay bir yükseltme ile benzersiz ge-
nel görüntü kaliteli 4K UHD sonuçlar veriyor. 

ARRI Debayer Algorithm ADA-5 tüm ALEXA modelleri için 
görüntü kalitesinde iyileşme yaratarak daha net ve keskin 
hatlı görüntüler sağlıyor. Bu özellikle daha pürüzsüz, net 
kenar hatları sunan küçük, yüksek kontrastlı ayrıntılarda 
(mavi göğün önündeki ince dallar gibi) daha iyi görülüyor. 
ADA-5 kırmızı ve mavi kanallardaki gürültüyü azaltarak 
VFX’te mavi ekran kompozisyonunu daha da kolaylaş-
tırıyor. ADA-5 ARC 3.1 ve üzeri ARRIRAW Converter ile ve 
ARRIRAW Software Developer’s Kit’in (SDK) bir parçası 
olarak elde edilebiliyor. AMIRA SUP 1.1 ve üzeri AMIRA ka-
merada da kullanılıyor. Ayrıntılı bilgi için —>
http://linkashop.camera/tr/prores-32k-kayitli-alexa-sup-110-cikti

AMIRA 4K UHD ve MPEG-2 MXF Kaydedecek!

ProRes 3.2K Kayıtlı ALEXA SUP 11.0 Çıktı!

Flanders Scientific 
CM240 Referans 
Monitörü
Flanders Scientific CM240 3G/Dual-Link/HD/SD-SDI, 
komponent, kompozit, DVI-I girişleri olan, 24 inç boyutlu, çok 
formatlı bir referans monitörü. 12 bit görüntü işleme devresi 
ve 10 bit paneli, ekranda 1.073 milyar renk üretiyor. CM240 
gelişmiş 12 bit, 4:4:4, XYZ dahil olmak üzere NTSC/PAL’den HD 
ve 2K’ya kadar neredeyse her formatı destekliyor. Bu monitör 
üst düzey post prodüksiyon, yayın, sette izleme ortamlarında 
rengi değerlendirmek için özel tasarlandı. 

Anton Bauer Yeni Digital Battery Serisi

Anton Bauer Digital Battery Serisi;  profesyonel yayıncılık, 
sinema ve profesyonel video sektörlerindeki dijital yapımlara 
güç sağlamak için özel olarak geliştirilen ilk pil serisi. Bu yeni 
pil teknolojisi yeni kuşak bir dizi kamera ve yardımcı donanı-
mın güç standardını yeniden tanımlıyor. Digital Battery Serisi, 
sürekli kalibrasyonla tam doğru güç seviyesi sağlıyor ve yeni, 
kolay okunan bir güç göstergesi içeriyor. Pil bir yüke takıldı-
ğında kalan çalışma süresini saat ve dakika olarak bildiriyor 
ve kullanıcı kolayca izleyebiliyor. Yük değişirse, çalışma süresi 
de buna göre güncelleniyor. Pil bir yüke takılı değilken pilin 
doluluk durumunu kapasitenin yüzdesi olarak gösteriyor.

Alura Lightweight Zoom Lensler

Fujinon’la yakın işbirliğine devam eden ARRI; popüler, mo-
dern zoomlar serisine iki yeni hafif lens ekledi:

ARRI/FUJINON Alura 15.5-45/T2.8 ve ARRI/FUJINON Alura 
30-80/T2.8

Her ikisi de Alura stüdyo zomları (18-80/T2.6 ve 45-250/T2.6) 
en çok satanlar arasına yerleştiren, eşsiz özellikleri paylaşı-
yorlar: Makul fiyat karşılığında sağlam bir kasa içinde en yük-
sek optik kalite. 

Dijital kameralar için optimize olmakla birlikte, film kamera-
larıyla da uyumludur ve ARRI Lens Data Sistemini (LDS) de 
bünyesinde barındırır.

Phantom Miro C-Series Kameralar

Dijital yüksek hızlı görüntüleme sistemleri üreticisi Vision 
Research, yeni Phantom Miro C-Series kameralarını sunuyor. 
73mm x 73mm x 72mm küp tasarımlı ve 170G darbelere daya-
nıklı Phantom Miro C-Series, otomobil kaza testi gibi en zorlu 
ortamlar için ideal bir yüksek hızlı çekim çözümü.
Phantom Miro C210J ve Phantom Miro C210 adlı iki modeli 
olan Phantom Miro C-Series, 12 bit, ½ inç CMOS sesnsörüy-
le 1280 x 1024 çözünürlükte saniyede maksimum 2000 kare 
(fps) hızda görüntü yakalayabiliyor. Kamera gövdesine stan-
dart montaj delikleri özenle yerleştirilmiş Miro C210J ve C210, 
yer ne kadar uygunsuz olursa olsun güvenle konumlandırılı-
yor ve sabitlenebiliyor.


