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Freefly Movi M5 kısa bir süre için 
9.499 TL kampanya fiyatı ile 
Gittigidiyor mağazamızda!

Movi M5 3 eksenli sabitleyicinin küçük boyutu ve 
hafifliği, kamera hareketlerinde sınırları zorluyor. M5 
etkinliklerden filmlere kadar her türlü projenin yapım 
değerini arttırabilecek bir gimbal. İki kişi kullanım seçeneği 
ile de uzaktan kumanda ederek daha fazla denetim elde 
edilebiliyor : Bir kullanıcı kadrajlama üzerinde yoğunlaşırken, 
diğeri manevra yaparak sınırsız ve inanılmaz 3 eksenli 
kamera hareketleri sağlanabiliyor.

Freefly M5 kısa bir süre için 9.499TL kampanya fiyatı ile 
GittiGidiyor “linkabroadcasting” mağazasında ve Linka 
ofiste Sizleri bekliyor .

Wooden Camera Yönetmen 
Monitör Desteği

Yönetmen Monitör Desteği (Director’s Monitor Cage) 
herhangi bir LCD ekranın üst, alt ve yandan montajlı ¼-20 
vidalarla takılmasına imkan veriyor. Üst ve alt kısım yükselip 
alçalarak kafesi iyice tutuyor. Güvenli ve rahat taşıma 
için tutma yerleri var. Pil montaj plakasına V-Mount ve 
Gold Mount plakalar, kablosuz alıcılar ve ilave aksesuarlar 
takılabiliyor. Director’s Monitor Cage SmallHD DP4, DP6, 
AC7, DP7; TVLogic VFM-056W/WP, VFM-058W; Ikan D5, 
VK7i, VH8, VL5, VX9e; Odyssey 7, 7Q; Atomos Samurai, Ninja 
ve Shogun ile kullanılabiliyor.

Transvideo StargateFHD Monitör

Televizyon yayıncılığı ve sinemacılıkta görev yapan 
yönetmenler, görüntü yönetmenleri, 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. 
StargateFHD Immediate Display teknolojisiyle gecikmesiz 
ve hızlı sinyal işleme gerçekleştiriyor. Kamera çıkışının 
herhangi bir gecikme olmadan doğrudan alınabilmesi, birçok 
çekim koşulunda giderek daha önemli hale geliyor. Günlük 
çekimlerin kayıtları SD kartlara yapılıyor. 3D LUT tabanlı 
önceden programlanan görüntüleme modları, doğru araçları 
bulmak için uzak menülere dalmadan her göreve atanabilen 
özel bir set içeriyor. Focus Helper işlevi renkli noktalarla 
odak içerisindeki bölgeyi  göstererek manuel odaklamayı 
kolaylaştırıyor. Manuel odaklamayı kolaylaştıran diğer bir 
özellik olan Peaking, resmin sınırlarını vurguluyor.

Amira Yazılım Güncelleme Paketi 
SUP 4.0 Çıktı

Amira SUP 4.0 ile Alexa Mini SUP 4.0’ın birçok özelli-
ği ortak ama hepsi değil; örneğin Amira için en önemlisi 
yeni Super 16 çekim modu. SUP 4.0 ile daha da geliştirilen 
AMIRA’ya özel Multicam modu, standart uzaktan kuman-
da panelleri kullanılarak bir ağ üzerinde birden fazla Amira 
kamera görüntüsünün uzaktan denetlenmesini sağlıyor. 

Amira Sup 4.0 ayrıca bir ProRes S16 HD kayıt modu 
sunuyor. Bu özellik Super 16 lenslerin kullanılmasına imkan 

vermesinin yanı sıra S16 HD modu 35 mm lenslerin odak 
uzunluğunu 1.8 kat uzatmak içinde kullanılabiliyor. 

Video Devices PIX-E Monitörlerde 
Yepyeni Bir Özellik: H.264 Kayıt

İki Yeni Master Anamorphic: MA28 VE MA180

Video Devices, 4K uyumlu PIX-E 
kayıt monitörleri serisine yeni bir kayıt 
kapasitesi ekledi. PIX-E serisinde 
iki yeni özellik var; H.264 kodek ve 
aynı anda yüksek kaliteli kurguya 
hazır Apple ProRes dosya ile çok 
daha küçük boyutlu bir H.264 MP4 
dosyasını birlikte kaydetme yeteneği. 
H.264 kodek; hızlı dosya yükleme, 
kayıtlı dosyaları kolayca e-posta ile 
gönderme imkanı sunuyor ve PIX-E 
kodek sahibi olanlar aygıt yazılımı 
güncellemesiyle bu yeniliklerden 
ücretsiz faydalanabiliyorlar.

PIX-E serisi her zaman proxy’den 
4444 XQ’ya kadar eksiksiz Prorec 

kodeklere sahipti; yeni çıkan 
özelliklerle artık son kullanıcılar aynı 
anda bir H.264 MP4 dosyasıyla, bir 
ProRes MOV dosyasını kaydedebiliyor. 
ProRes formatında 4K çözünürlüklü 
kayıt yaparken, PIX-E otomatik 
olarak H.264 kayıt için 4K’yı 1080p’ye 
ölçeklendirerek dosya boyutunu 
küçültüyor. Her iki kayıtta da, ProRes 
ile sekiz, H.264 ile iki kanal olmak 

üzere ses de kaydediliyor. PIX-E serisi 
4K kaydedicili monitörlerin beş inçlik 
PIX-E5 / PIX-E5H ve yedi inçlik PIX-E7 
modeli var. PIX-E5H modeli sadece 
HDMI giriş/çıkışa sahip iken, PIX-E5 
ve PIX-E7 monitörlerde SDI ve HDMI 
giriş çıkış var. Monitörler renk tabloları 
(LUT), anamorfik genişletme, LCD 
yönlendirme, net odak skopları gibi 
ileri düzeyde özelliklere sahipler.

ZEISS Otus Lensler, Full Frame kameralarda orta format 
görünüm ve kalite sunuyor. Benzersiz yüksek kontrast 
ile  f/1.4 aralığında dahi renk saçılmaları veya bozulma 
yok.. Üstün yapım kalitesi ve en iyi kullanım deneyimi için 
uzun süreli dönme açısı ile son derece yumuşak odaklama 
mekanizmasına sahip. Özellikle yüksek-çözünürlüklü, 8K 
sensörlü sinema uygulamaları için mükemmel!

Yüksek çözünürlüklü kameraların performansını açığa 
çıkaran Zeiss Milvus Lensler, eşsiz mikro kontrast sunuyor; 
parlama ve gölgelenmeleri önemli oranda engelliyor.. ZF.2 
serisi de-click özelliği, sonsuzluk ve MOD’da ani duruşlar, 
hem sabit hem de hareketli resim uygulamaları için ideal 
ayrıca farklı koşullarda kullanıma uygun, hava geçirmez 
kovan ve lens mount’a sahip.

Sony aynasız fotoğraf makinaları için profesyonel full-

frame AF lensleri ZEISS 
Batis lensler; Profesyonel 
kalite görüntüler ve süper 
hızlı oto-fokus özelliği, İmaj 
sensörüyle uyumlu mesafe ve 
alan derinliği ölçeği ve üstün 
OLED ekranında görüntüleme 
özelliklerine sahip. Sony 
E-Mount video kameralarıyla 
uyumlu, AF kontrol ile hareket 
yakalama özelliğine sahip.

Sony aynasız sistem 
fotoğraf makinaları için kompakt, full-frame MF lensleri 
ZEISS Loxia Lensler ise E-Mount kameraların yüksek 
çözünürlüklü sensörlerine uygun lens tasarımı, İris de-click 
ve süper yumuşak manuel odaklama özellikleri sayesinde 
fotoğraf ve video çekimleri için ideal! 

ARRI’nin Master Anamorphic serisine eklediği iki yeni 
odak mesafeli ürün, odak uzunluğunu hem geniş açıda hem 
de telefotoda genişletiyor. 28mm MA28 önceki yedi Master 
Anamorphic lens ile aynı T1.9 açıklık hızınıpaylaştığı için 
zayıf ışıklı çalışmalar ve sığ alan derinliği için ideal. Daha 
uzun bir odak uzaklığı için 180mm MA180, sadece 95mm ön 
çapıyla küçük boyut ve T2.8 hız sunuyor. Her iki lens de diğer 
Master Anamorphic’lerle aynı üstün görüntü kalitesine ve 
mükemmel optik sapmaya sahip.

MA180 odak mesafesini 250 milimetreye genişletmek 
amacıyla ARRI LDS Extender 1.4x ile birlikte kullanıma en 
uygun şekilde tasarlandı; LDS Extender 2.0x ile ise odak 
mesafesi 360 milimetreye çıkarılabiliyor. Böylece dokuz 
Master Anamorphic ve Anamorphic Ultra Wide Zoom AUWZ 
19-36/T4.2’den meydana gelen lens sistemi, artık 19mm 
ila 360mm arasında, son derece geniş bir odak mesafesi 
aralığını kapsıyor.

Zeiss Yeni Seri Fotoğraf Lensleri Tüm 
Çeşitleri ile Linka’da 


