
Şubat 2016

www.linkgroup.com.tr
www.linkashop.camera

ARRI Alexa Mini Stokta!!

Türkiye’de de birçok dizi, film, reklam Alexa mini 
ile çekiliyor. Dedemin Fişi, İftarlık Gazoz, Baba-
ların Babası gibi filmlerde ve Mayıs Kraliçesi, 46, 
Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizi çekimlerinde 
ARRI Alexa Mini kullanılıyor.

Alexa Mini için Wooden 
Camera D-Box

Popüler D-Box’ın özel bir modeli olan D-Box (Alexa 
Mini, Gold Mount), ARRI Alexa Mini için güç 
dağıtımı, standart uzaktan başlatma/durdurma ve 
çalışırken takılıp çıkarılabilme özelliklerini ekliyor. 
Güç plakasından çıkan iki adet 16 inç (40cm) 
kablodan biri 8 bacaklı LEMO enerji fişine, diğeri 
ise 7 bacaklı EXT portuna gidiyor.
D-Box’ın alt kısmındaki üç adet ¼-20 delik, 
doğrudan Rod Clamp (15mm LW), Rod Clamp 
(15mm Studio) ve Rod Clamp (19mm) çubuk 
kelepçelerine takılabiliyor. Ayarlanabilen bir yuva 
sistemi için, sıralanan Rod Clamp’lerle birlikte 
Battery Slide veya Recorder Slide kızak kullanın. 

ARRI Anamorphic Ultra 
Wide Zoom 

Master Anamorphic lensler serisini mükemmel 
tamamlayan ARRI Anamorphic AUWZ 9-36/
T4.2 görüntü kalitesinden ödün vermeden 19mm 
ile 36mm arasında çok geniş açılı odak mesafesi 
sunuyor. AUWZ lensin telesentrik optik tasarımı, 
görüntünün tam merkezinden en köşelere kadar 
her noktada eşit dapılımlı alan aydınlatması 
sağlıyor. Nesneye odaklarken, odak mesafesinde 
değişim (focus breathing) neredeyse hiç olmuyor, 
bozulma son derece düşük ve düz çizgiler yakın 
odakta bile düz kalıyor. 

Zeiss Compact Zoom Lenslerle 8K 
kameralarda çekim! 
Yeni RED WEAPON 8K mo-

dunda geniş 40.96x21.60 mm 
görüntü alanı ve 46 mm görüntü 
dairesi çapını kapsıyor. RED kame-
rayı yeni 8K sensörle test edemedi-
ğimiz için, açıklamalarımız bilinen 
teorik gerçeklere dayanıyor.

CP.2 18/T3.6 hariç ZEISS Com-
pact Prime CP.2 ve ZEISS Compact 
Zoom CZ.2 lens aileleri tam kare 
sensör boyutu (36 x 24 mm) için 
geliştirildi. Bu görüntü formatında 
köşelere kadar kaplayan görüntü 
performansı sunuyorlar. Dahası, 
daha da geniş bir görüntü dairesi 
çapını aydınlatıyorlar. Ancak bu ge-
niş görüntü dairesi çapı ve aydın-
latmanın sınırları her lenste biraz 
farklı.

ZEISS Compact Prime CP.2 ve 
ZEISS Compact Zoom CZ.2 lens-
lerde 8K modunda son derece kısa 
odak mesafeleriyle, görüntünün 
çevresinde çok az silinme (vignet-

ting) oluşuyor. Özellikle CZ.2 15-
30/T2.9 ve CP.2 15/T2.9 üzerinde 
maksimum açıklıkta ve en kısa 
odak mesafesinde, RED Weapon’ın 
tüm sensör yüzeyi kullanıldığında 
görüntünün köşeleri 8K modunda 
daha karanlık oluyor. CP.2 15/T2.9 

lenste kenarlarda silinmeyi kabul 
edilebilir seviyeye indirmek için 
merceğin perdesini küçültmeye 
yardımcı oluyor. CZ.2 15-30/T2.9’da 
bir odak mesafesi uzatıcı, daha az 
kenar silinmesi oluşturuyor. 16 mm 
odak mesafesinden karanlık kö-
şeler yok oluyor ve kenar silinmesi 
daha uzun odak mesafelerinde bile 
çok zor görülebiliyor. RED Weapon 
6K modunda (30.7 mm x 15.8 mm) 
kullanıldığında ZEISS lenslerle ke-
nar silinmesi oluşmuyor. ZEISS 
tam kare lensler, kullanılan sensör 
yüzeyiyle üstün görüntü perfor-
mansı sağlıyor.

Belli odak mesafelerindeki bu 
minimum sınırlamalara rağmen 
ZEISS Compact Prime CP.2 ve ZE-
ISS Compact Zoom CZ.2 lensler 8K 
modunda bile RED Weapon için 
idealler ve 8K modunda RED Wea-
pon sensör için en iyi odak mesafe-
si seçeneklerini sunuyorlar.

Ballers Dizisi ARRI 
Amira ile çekiliyor
HBO, yüksek izlenme 

oranlı Ballers dizisi-
nin ikinci sezon çekimle-
rine başladı.. Dizinin gö-
rüntü yönetmeni Jaime 
Reynoso’nun Amira’da 
ilk beğendiği şey boyutu 
ve ağırlığı oldu.. Reynoso 
Amira hakkındaki dene-
yimlerini şöyle özetledi :

“Ekip bazen dolly, 
ara sıra da Steadicam 
kullandı. ARRI Amira’nın 

alt ve üst kızaklardaki 
plakalı sistemi ve yuvalar 
sayesinde Steadicam ve 
elde kullanım arasında 
hızla geçiş yapılabildi. 
Renk tablolaları oluştu-
ruyoruz, kameranın içe-
risine yüklüyor ve çekime 
başlıyoruz. Kameranın 
içinde görünüm seçe-
neklerimiz var. Günlük 
çekimlerde kullanılabilir, 
aylar sonra renk çalış-

masında yararlanılabi-
lir.”

Reynoso ARRI 
Amira’nın hassasiyetin-
den de etkilendi: Resmi 
olarak 800 ASA olma-
sına rağmen, gece dış 
çekimler yapabiliyor ve 
polorizasyon filtrelerini 
matte box içinde tuta-

biliyorum. Polorizasyon 
filtrelerini gündüz, gece, 
içeride ve dışarıda her 
zaman kullanıyorum. 

Reynoso; ARRI 
Amira’nın dar yerlerde 
elde çekim için ideal 
olduğunu ve kesinlikle 
yeniden kullanacağını 
vurguladı.

Yeni Video Devices 
yazılımı PIX-E v1.11 

Video Devices’ın PIX-E serisi 4K uyumlu kayıt mo-
nitörleri için yeni çıkardığı PIX-E Firmware v1.11 
sayesinde PIX-E5 ve PIX-E5H monitörler artık 

HDMI aracılığıyla daha yüksek kare hızıyla kayıt, zen-
ginleştirilmiş oynatım yetenekleri ve anamorfik yayma 
sunuyor. Ayrıca PIX-E5 tek bir SDI kablo üzerinden 4K 
desteği için 6G-SDI da sunuyor. 

Yazılımdaki birçok PIX-E serisi zenginleştirme arasın-
da; 16x hızlı ileri ve 16x geri gitme, oynatımda kare kare 
dolaşma, yavaş ve hızlı hareket arasında geçiş yapma 

özelliği de var. Normal hızın 1/8 katı ile 32 katı arasında 
hızlarda ileri ve geri oynatma mümkün hatta 1/8 ila 2 
kat arasında ses dinlenmeye devam ediliyor. 

Güncelleme PIX-E5 monitör kullanıcılarına Blackma-
gic Ursa gibi kameralar için tek SDI kablosu üzerinden 
4K kaydının 6G-SDI desteğini sunuyor. 

Sachtler System 30 EFP 2 MCF
Çift taraflı uzayabilen 150mm tripod EFP 2 CF hafif ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. 

EFP tripod sarsılmaz, esnek ve karbon fiber yapısı sayesinde dayanıklı. Sachtler hızlı 

kelepçe sistemi tripod bacaklarının hızla ve kolayca kilitlenmesini sağlıyor. 

Küçük boyutlu Cine 30 HD studyo veya dış mekan günlük film ve HD kullanımına 

yönelik son derece güvenilir ve esnek bir çözüm. Snap&Go yandan yükleme meka-

nizması sayesinde önceden yapılandırılan bir kurulum, kafanın yanlarına basitçe 

takılıp çıkartılabiliyor.


