
Phantom VEO yüksek hızlı kameralar dört 
performans seviyesinde ve iki gövde tarzında (L ve 
S modelleri) bilimsel araştırmalardan, malzeme 
testine ve savunma sanayinde hassas görüntü 
çekimlerine kadar özelleştirilmiş çözümler 
sunuyor. Her V modelinde özel 12 bit, 35 mm 
CMOS sensör ile Nikon F, Canon EF,PL ve C-mount 
lens yuvası seçenekleri var. 12.5 cm küp kasası 
yaklaşık 2.5kg ağırlığında ve zorlu ortamlara 
dayanıklı olarak üretildi. 72GB’a kadar RAM 3G 
HD-SDI ve HDMI görüntü çıkışları, dahili mekanik 
deklanşör, pozlama indeks kontrolleri, görüntü 
tabanlı otomatik başlatıcı ve programlanabilir 
giriş-çıkış mimarisi modellerin ortak özellikleri.
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ARRI Trinity Kamera Sabitleme 
Sistemi

ARRI Kamera sistemleri bölümüne yeni CSS -Camera 
Stabilizer System ürün grubunu ekledi. MAXIMA 
gimbal içeren ARRI TRINITY, 5 eksenli karma 
sabitleyicisi ile film ve televizyon endüstrilerindeki 
çeşitli gereksinimleri karşılıyor. İlk kamera sabitleyici 
Trinity, klasik mekanik sabitleme ile 32 bit ARM tabanlı 
gimbal teknolojisinin sağladığı gelişmiş aktif elektronik 
sabitlemeyi biraraya getiriyor. 

MAXIMA gimbal; Trinity’nin bir parçası olduğu gibi, 
MX30 adıyla 3 eksenli, elektronik sabitlemeli bir gimbal 
olarak ayrı da satın alınabiliyor. Açı değişiklikleri, 
MAXIMA’nın kasasının dışına, el tutma yerlerinin 
yakınına yerleştirilmiş hassas joystick ile yapılabiliyor. 
Opsiyonel çift yönlü 2.4 Ghz kablosuz uzaktan 
kumanda, tilt pan ve roll hareketlerine imkan sağlıyor.

PIX-E Serisi 4K Kayıt Monitörleri

Hızlı çalışılan yapımlar için küçük ve portatif monitörler 
aynı anda ProRes ve H.264 Kayıt sunuyor. PIX-E serisi 
monitörler alüminyum döküm gövdesi ve Gorilla Glass 
IPS Panel ekranı ile oldukça dayanıklı.

Zeiss VR One Plus Sanal Gerçeklik 
Gözlüğü ve IPhone için Exolens Zeiss 
lensler geniş taksit imkanı ile Gitti Gidiyor 
linkabroadcasting mağazamızda

Yeni ALEXA SXT ile gelen yeni özellikler...
Alexa Sxt kameralarda Alexa 65’in elektronik ve 
görüntü işleme devrelerini içeren yeni elemanlar ile 
Amira’nın renk düzeltme ve gürültü azaltma tek-
nolojisi var. Alexa SXT’ler, önceki Alexalarla aynı 
özellikleri taşımalarının yanında, daha çok kayıt ve 
izleme seçeneği ile geliştirilmiş görüntü yönetimi 
ve zenginleştirilmiş resim kalitesi de sunuyor. 

Daha önceki özelliklere ek olarak Alexa SXT; HDR 
izleme, iki anamorfik ProRes kayıt formatı (biri 
2K diğeri 4K ve her ikiside kamera içi kare yaymalı 
anamorfik çekim), 120 fps kare hızına çıkabi-
len ARRI RAW 3.2k kayıt formatı, gelişmiş web 
uzaktan kumanda ve LEXAR 256 GB Cfast 2.0 kart 

desteği sunuyor. 

Piksel boyutu ile çözünürlük arasında mükemmel 
bir denge kuran Alexa SXT; HD, 2K ve 4K çözünür-
lüklerde güzel görüntüler üretirken, piyasadaki 
tüm kameralar arasında en yüksek dinamik aralı-
ğını sunuyor.

Yeni ARRI Master Grip
ARRI; ECS (Electronic Control System) serisine 
Master Grip’i ekledi. Etkin kamera sabitleme ve 
geniş kapsamlı lens ve kamera kontrolünü bir 
araya getiren ürünlerin dört modeli var : Sol tarafa 
ve sağ tarafa takılan, pürüzsüz zoom için basmalı 
anahtarlı kollar ya da iris ve odak ayarları için 
başparmak kontrollü tutma kolları. ARRI kalite 
standartlarında ve hafif yapılı Master Grip’ler Alexa, 
Amira ve elde çekim yaparken parmak uçlarında 
esnek ve hızlı kontrol isteyen diğer firmaların 
kameraları için de uygun.

Master Grip tutma kolları, sinema lensleri üzerinde 
ayarlanabilir motor hızı, zoom yanıtı ve motor 
sınırları dahil odak, iris ve zoom ayarlarının tam 
kontrolünü sunuyor. ENG ve EF lenslerin bütünleşik 

servo motorlarının da denetlenmesi için rahat bir 
yol sağlıyor. 

Tiffen Multi Rota Tray 
4x5.650 tablada Variable 
ND ve 138mm Circular 
Polorizer’in kullanılmasına ve 
döndürülmesine imkan veren 
bir döner tabla. Döner filtre 
katı olmayan Matte Box’lar 
ve dönmeyen bir katta ikincil 
bir döner filtre katı gerektiği 
durumlar için ideal. Tiffen Multi 
Rota Tray, ARRI R2 tasarım 
standartlarına uygun çeşitli 
Matte Box ’ların içerisine uyacak 
biçimde tasarlandı. 

Tiffen Multi Rota Tray Stokta!

Hemen Al!
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