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 Anton Bauer LPD Discharger 
(Deşarj) 

Yeni LPD Discharger 4 adede kadar 90Wh pili yaklaşık 
3 saatte boşaltıyor. LPD, kiralama firmaları ve seyahat 
eden yapım ekiplerinin lityum iyon pillerle ilgili IATA hava 
taşıma yönetmeliklerine uygun davranmalarını sağlıyor. 
Pillerin doluluk oranlarının, hava kargosu ile taşınmadan 
önce %30 altında olması gerekiyor.

 Yeni Master Grips Basic Set
Tutma yerlerinin 
ergonomik şekli, rahatsız 
etme veya zorlama 
olmaksızın uzun süreli 
kullanım ve daha fazla 
stabilizasyon sağlıyor.

ARRI Trinity: Kamera 
Sabitlemenin Ötesinde Yaratıcılık

Trinity mekanik kamera sabitleme ve 32 bit ARM 
tabanlı gimbal teknolojisini birleştirme özelliği ile diğer 
sistemlerden ayrılıyor. Bu da kısıtlamasız çalışma ve tam 
yaratıcı özgürlük için benzersiz akıcılıkta ve hassasiyette 
kamera hareketleri sağlıyor. 

 Yeni Transvideo StarliteHD-e

Lens data kayıt ile StarliteHD-evolution; ARRI LDS, 
Cooke/i veya Zeiss extended gibi akıllı bir lense 
bağlandığında, lenslerin meta verilerini bir SD karta 
kaydetme olanağı veriyor. Lensten doğrudan çekilen 
metadata, post prodüksüyonda hem zamandan hem de 
paradan tasarruf sağlıyor.

Aramızdan 
kısa bir süre önce 
ayrılan çok değerli  
servis müdürümüz 

İbrahim Çelik’i 
sevgi ve rahmetle 

anıyoruz.

Alexa Kamera Sistemi, Emmy 
(Engineering Emmy)  ödülü kazandı. 

The Television Academy 
69. Engineering Emmy® 
Ödüllerinde kazananları 
açıkladı. ARRI, Alexa ile 
dijital kamera sistemindeki 
olağanüstü başarısından 
dolayı Emmy Mühendislik 
ödülü ile ödüllendirildi. 
The Television Academy; 
bu ödülü yayını önemli 
ölçüde etkileyen yeniliklere 
ya da mevcut sistemi 
önemli ölçüde değiştiren 
kuruluşlara veriyor. 

Vitec Group’un Litepanels markası IBC 
fuarında yeni kuşak Astra 3x ve 6x Led 
ışıklarını tanıttı. Kaliteli ve popüler Astra 
1x1 panelin devamı olan yeni kuşak 
modeller, uzun pil ömrü için daha az 
enerji tüketerek %50 daha fazla enerji 
üretiyor.

Litepanel; gün ışığı,tungsten ve kırmızı, 
yeşil, mavi LED’leri birleştirerek son 
derece esnek ve hassas renk ayarı 
sağlayan yeni ışık paneli Gemini’yi tanıttı. 

Astra ve Gemini ışıklar ile ilgili detaylı bilgi için: 0212 358 45 20-21 ya da info@linkgroup.com.tr

LitePanel Astra ve Gemini Işık Modelleri Stokta!

Yeni tripodlar aşırı zorlu koşullarda yapılan 
performans testlerinden başarı ile geçti. Çok alçak, 
yer seviyesindeki çekimlerden hızlıca yüksek 
çekimlere geçebiliyor..Hızlı açılan frenleri sayesinde 
tripod çok hızlı bir şekilde kurulup ayarlanabiliyor. 
Yeni ergonomik karbon fiber tasarımı, bükülmeye 
karşı son derece sert ve kolay taşınıyor. 

Yeni Sachtler 

Tripod Stokta!

Kampanya!

ürünlerinde kuru 
sabitledik 1$ = 3,00 ₺1$ = 3,00 ₺


