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Yeni Wooden Camera D-Box Plus

ARRI Alexa Mini, V-Mount ve Gold Mount yuvalara 
yönelik D-Box Plus, popüler D-Box Alexa Mini’nin 
geliştirilmiş bir modeli. D-Box Plus’ın altındaki 2 adet 
1/4-20 deliğe doğrudan Battery Swing Bracket, Rod 
Clamp 15 mm LW, Rod Clamp 15 mm Studio ve Rod 
Clamp 19mm takılabiliyor. Ayarlanabilen yuva sistemi için 
Battery Slide kullanılabiliyor.

ARRI, LMB 4x5 ile ödüllerine bir 
yenisini ekledi!

Bu yıl Cine Gear Expo Technical Award kamera teknolojisi 
ödülünü kazanan ürün kamera değil, mekanik bir 
aksesuar oldu. En son teknoloji 100 ürünü değerlendiren 
jüri, en önemli ödüllerden birine yeni ARRI Lightweight 
Matte Box LMB 4x5’i değer buldu. 

Anton Bauer Digital 190 Battery

Digital Battery Series, modern dijital prodüksiyonlara 
güç katmak için tasarlandı ve şık, ergonomik tasarımı ile 
dünya standardı seviyelerinde güvenlik, performans ve 
dayanıklılık sunuyor.

Bir cihaza takıldığında saat ve dakika olarak çalışma 
süresini gösterir. Bir cihaza takılı değilken veya batarya 
şarjda değilken, ekran otomatik olarak batarya şarjını 
yüzde olarak gösteren konuma geçer.

Çoklu sensörler; bu bataryayı piyasadaki en güvenli 
batarya yapan, sıcaklık ve aşırı akım durumunu algılama 
özelliğine sahiptir. 

Yeni Sachtler Flowtech Tripod 
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. 

LitePanel Astra ve Gemini Işık 
Modelleri denemeniz için Linka 
Show Room’da Sizleri Bekliyor!
Vitec Group Litepanels 
markasının kaliteli ve popüler 
Astra 1x1 panelinin devamı olan 
yeni kuşak Astra 3x ve 6x LED’ler 
uzun pil ömrü için daha az enerji 
tüketerek %50 daha fazla enerji 
üretiyor.

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.

Astra modelleri ve yeni ışık 
paneli Gemini denemeniz ve 
incelemeniz için Linka Ofis Show 
Room’unda sizleri bekliyor.

YIL SONU KAMPANYASI BAŞLADI!
Kampanyalı ürünlerin tam listesi için info@linkgroup.com.tr adresine mail 

atabilir, 0212 358 45 20-21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Sachtler, ACE serisi tripodlarını, 
ergonomik, hafif ve ekonomik 
bir model olarak sektöre 
tanıtmıştı. ACE serisiyle, biri 
4 kg’a, diğeri ise 6 kg kadar 
iki modelle taşıma kapasitesi 
sunan Sachtler, bu seride 
özellikle DV ve HDV kompakt 
kameraları desteklemişti. 
ACE serisinin aldığı olumlu ve 
yoğun satış grafiği firmanın 
bir üst segment CINE serisi 
kameralar içinde, yeni ACE 
modellerini tasarlamaya 
yönlendirdi. 
Yeni model olarak sunulan ACE XL, özellikle 
Blackmagic URSA Mini Pro, Canon C200 ve C300 

MarkII, Sony FS7, Panasonic 
GH5 ve piyasaya yeni çıkan 
Panasonic EVA1 gibi, CINE tarzı 
kameralarla uyumlu kullanım 
için hedefleniyor. Yeni XL 
modeli 8kg. kadar desteklediği 
taşıma kapasitesiyle, özellikle 
çok yoğun ek aksesuar ve 
farklı büyüklük ve ağırlıklarda 
lensler kullanan bu kameraları 
rahatlıkla ve güvenilir şekilde 
dengeleyebiliyor. Sachtler bu 
yeni XL kafaları da, serinin 
diğer modellerinde olduğu 
gibi yine karbon-fiber yapıda 

ayaklar ve orjinal taşıma çantaları ile set halinde 
sunuyor. 

Sachtler Yeni Ace XL Serisi

Zeiss Milvus ailesine bir yeni lens daha katıldı: Milvus 1.4/25
Tamamen yeniden tasarlanan Zeiss Milvus 1.4/25, çeşitli 
alanlarda çok tutarlı performansı ile etkileyici bir lens. 
Yüksek hızlı geniş açılı lens, düşük ışık koşullarında bile 
ayrıntılı görüntüler çekebiliyor. Üstün kalitesi sayesinde 
çekilecek ana nesne, resmin merkezinden uzakta 
konumlandırılabiliyor. Zeiss Milvus 1.4/25 lens, hem ön 
plandaki nesnelerin en ince ayrıntılarını hem de uzaktaki 
elemanları mükemmel şekilde sunuyor.


