
Maxima sayesinde film 
yapımcılarının yaratıcılığı, 
kameranın boyutu ve 
ağırlığıyla sınırlandırılmıyor. 
Maxima gimbal Trinity’nin 
vazgeçilmez bir bileşeni, ama 
MX30 3 eksenli elektronik 
sabitlemeli gimbal olarak 
ayrıca da alınabiliyor. Sade ve 
hafif tasarımı ile mükemmel 
ağırlık merkezi, yeni özgürlük 

düzeyleri sağlarken, sarsılmaz 
yapısı 30kg ve altındaki tüm 
kamera sistemleriyle uyumluluk 
sunuyor.
Tasarımın ana unsurları sağlam 
küre kafes ve özel tasarlanan 
fırçasız motoru. İyileştirilmiş 
rulmanları ve yüksek 
momentumu, uygulama ne 
kadar yoğun olursa olsun yeterli 
güç sağlıyor. 

Kolay ve hızlı kurulabilen Maxima 
Gold Mount pil yuvası, serbestçe 
konumlandırılabilen joystick ve 
1.5 inç OLED ekrana sahip.
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ARRI SXT SUP 2.0 ile 
gelen yenilikler

ALEXA SXT kameralar için ALEXA SXT Software 
Update Package SUP 2.0 yazılımı çıktı. SXT SUP 2.0 
yeni ALEXA SXT W kamerayı desteklemenin yanı sıra, 
daha iyi yüksek dinamik aralıkla (HDR) izleme, daha 
fazla false color modu seçeneği, SxS PRO+ 128 ve 256 
GB kart desteği, WCU-4 ve ARRI Electronic Control 
System ile daha iyi bütünleşme özelliklerine sahip

• Kablosuz görüntü desteği (sadece ALEXA SXT W)

• Hızlı kare alma (sadece ALEXA SXT W)

• Gelişmiş HDR izleme (tüm ALEXA SXT kameralar)

• False color modu (tüm ALEXA SXT kameralar)

• Tüm ALEXA SXT kameralarda genişletilen ARRI 
Electronic Control System desteği

Anton Bauer LP2 / LP4 
Şarj Aletleri

LP Charger Serisi, Digital Battery Serisini destekliyor 
ve eş zamanlı şarj için verimli bir şarj doldurma 
algoritmasına sahip. Bu algoritma bir defada dört 
adede kadar pili hızla doldurarak, enerji tasarrufu 
ile toplam maliyeti düşürüyor. Performance Charger 
serisi, klasik şarj aygıtlarından neredeyse %40 daha 
verimli. Çevre dostu yeni şarj aygıtı daha az enerji 
tüketiyor. 

ARRI WVS 
Kablosuz Görüntü Sistemi

ALEXA SXT W kamera, diğer kameralarla kullanım 
amaçlı bağımsız çalışan bir görüntü verici ve her iki 
vericiden sinyalleri alan bağımsız çalışan bir görüntü 
alıcısıyla birlikte yeni ve eksiksiz ARRI Wireless 
Video System’ın (WVS) bir parçasını oluşturuyor. 
Geniş kapsamlı aksesuarları arasında; çeşitli montaj 
destekleri, anten uzatmaları, elde taşınan DMS-1 
(Director’s Monitor Support), ve ARRI vericiler için 
dahili alıcılı, özel uyarlanan bir Transvideo monitör 
yer alıyor.  Bu monitör veya diğerleri kullanılarak, bu 
modüler sistem küçük boyutlu ve verimli bir kuruluma 
imkan veriyor. Görüntü alıcısındaki fazladan bir güç 
çıkışı, tek bir dahili pilin hem alıcıyı hem de takılan 
monitörü çalıştırmasını sağlıyor. Daha yüksek giriş 
gerilimi aralığı, pil seçiminde daha fazla esneklik 
getiriyor.

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Litepanels 
Gemini’yi test eden ve beğenen Orion Işık ve 
Kamera’ya 6 adet Gemini teslimatı yapıldı.

Litepanels’in tamamen yeni 2x1, RGB-WW 
yumuşak ışık paneli Litepanels Gemini; günışığı, 
tungsten, kırmızı-yeşil-mavi LED’leri bir 
araya getirerek, esnek ve hassas renk ayarları 
sunuyor. Gemini ışık paneli her türlü profesyonel 
aydınlatma uygulamasına hitap edebilecek 
denetim seçenekleri sunuyor ve gerçek, en geniş 
spektrumlu beyaz ışık üretiyor.
Şimdiye dek çoğu 2x1 panel kullanıcısı beyaz ışığı, 
istenmeyen renk bozulmaları yaratabilen kırmızı-
yeşil-mavi karışımıyla elde ediyordu. Litepanels 
Gemini kullanıcılara bir günışığından tungstene ışık 
zemini verip bu sorunu ortadan kaldırarak, tüm 360 
derece renk seçenekleri boyunca rengi hassas olarak 
ayarlama imkanı sağlıyor. Böylece kullanıcılar çok 
çeşitli ortam ve ışık koşullarına göre hızla ve kolayca 
uyum sağlayabiliyorlar. Örneğin floresan ışıklı eski 
bir depoda yeşil ekleyip eksilterek tam doğru beyaz 
dengesi kolayca elde edilebiliyor.

LitePanel Astra ve Gemini ışık modelleri 
denemeniz için Linka Show Room’da sizleri 
bekliyor! Bilgi için 0212 358 45 20-21 /  
info@linkgroup.com.tr

Orion Işık ve Kamera, 
6 Adet Litepanels Gemini Aldı

YIL SONU KAMPANYASI BAŞLADI
Ürünlerin tam listesi için info@linkgroup.com.tr 
adresine mail atabilir, 0212 358 45 20-21 numaralı 
telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

LINKA ZEISS DEMOLARINI 
SATIŞA ÇIKARDI!
Sıfır ayarındaki Zeiss Lens Demolarını 
kaçırmayın..


