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Alexa Mini için ARRI CCP-1 

Kamera Control Panel

Camera Control Panel CCP-1, Alexa Mini ve Amira 

kameraların vizör portuna bağlanan küçük boyutlu 

bir kontrol paneli. Optik vizör gerekmediği ve 

kadrajlamanın kamera üzerindeki bir monitörden 

yapıldığı durumlarda bir denetim aygıtı olarak 

kullanılabiliyor 

MVF-1 vizör ile kamera arasına bağlanarak, sağ tarafta 

bir kontrol ara yüzü sağlanıp vizörden kadrajlama 

yaparken kamera kontrollerine erişim imkanı veriyor.

ARRI Gold Mount Power 

Splitting Box Mk II

Batarya çözümü Power Splitting Box, çeşitli endüstri 

standartında aksesuar güç konnektörleri ve ARRI 

KC-50 gibi kablolarla pil girişi için 8 bacaklı bir Lemo 

konnektöre sahip. Power Splitting Box’ı  standart 

15mm LWS çubuklara monte etmek için bir konsol 

eklenebiliyor.

Astra 1x1 Led Paneller için 

Litepanels Snapbag Softbox

 
Işık yumuşatıcı Litepanels 
Snapbag Softbox, Astra 
1x1 LED Panel ailesindeki 
ürünlere tam uyacak şekilde 
tasarlandı. Snapbag Softbox, 
1/2 difüzyon ile birlikte 
geliyor ve kendi cırt-cırtları ile 
birlikte tamamen kapatılarak 

ışık sızmasını engelliyor, ışık kaynaklarının çıkışlarını 

yumuşatıyor.

Temelinde Alexa sensörünün genişletilmiş 4K 
versiyonu olan ALEXA LF, ARRI Signature Prime 
Lensler, LPL Lens yuvası ve PL-LPL mekanik 
lens adaptöründen oluşuyor. Sistem, mevcut PL 
lensler, aksesuar ve iş akışı ile de tam uyumluluk 
sağlıyor.

ARRI, bu yeni geniş formatlı sistemi duyurmadan 
önce, bir dizi yönetmenden bu kamera ve lensler 
ile gerçek koşullarda çekim yapmalarını istedi. 
Bunlar arasında bu yıl The Shape of Water filmi 
Oscar adayı olan Dan Laustsen de vardı. Laustsen, 
yeni kamera sistemi ile çekim yaptıktan sonra 
düşüncelerini aktardı: “Özgürlük hakkında 
bir öykü anlatmaya çalışıyorduk; ALEXA LF 

gerçekten çok iyi iş gördü. Alan derinliği o kadar 
sığ ki, kendine ait bir dünya yaratıyor. Bu harika! 
Signature Prime Lensler, hafif ve aşırı keskin değil 
ancak belli bir yumuşaklıkta ve çok özel. 25 mm 
lens ile oyuncularla birlikte sahnedeymiş gibi 
hissediyorsunuz”

ARRI Alexa LF
Yeni Geniş Formatlı Kamera Sistemi

Zeiss Loxia 2.4/25; güçlü, geniş açılı ve küçük 
boyutlu bir lens. Distagon optik tasarımı, Sony a 
serisi aynasız kameralardaki yüksek çözünürlüklü, 
tam kare sensörler için özel olarak geliştirildi. 
Küçük tasarımına rağmen Zeiss Loxia 2.4/25 lens, 
tam kare bir sensörün tüm resim alanında üstün 
görüntü performansı sunuyor. Zeiss Loxia 25, bir 

fotoğraf veya görüntü içerisinde en ince ayrıntıyı 
dahi yakalamak isteyen geniş açı hayranları için.

Zeiss Loxia 2.4/25

Blade Runner 2049: ARRI Alexa XT- Alexa Mini
Darkest Hour: ARRI Alexa XT
Mudbound: ARRI Alexa Mini
The Shape of Water: ARRI Alexa XT, Alexa Mini 

2018’de En iyi Görüntü dalında Oscar adayı 
filmlerde yine ARRI ALEXA tercih edildi!

Dünyaca ünlü sinemacı Philip Bloom Sachtler Flowtech 
75’i “2017 yılının en iyi tripodu” olarak nitelendirdi. 
Bloom: “Flowtech ilk kullandığım andan beri favori 
tripodum haline geldi. Üç adet 
üst mandaldan yüksekliği 
değiştirebilme yeteneği, 
çekimler için mükemmel 
açıyı elde etmemi hızlandırdı. 
Rahatsız sırtımı klasik 
tripod ayarlarında olduğu 
gibi yüksekliği değiştirirken 
sürekli eğilmekten kurtarıyor. 
Bu nedenlerle 2017’nin en 
iyi donanımlarını seçerken 
Flowtech’i Yılın Tripodu olarak 
seçtim.”

Sachter Flowtech 75

MixPre-3; kameramanlar, podcaster’lar, 
YouTuber’lar, müzisyenler, ses tasarımcıları 
ve saha kayıtçıları için mükemmel. 
MixPre-3, Birinci sınıf bir ses kalitesi ve 
aşırı dayanıklılık sağlayan entegre mikser 
ve USB ses arayüzüne sahip hafif, yüksek 
çözünürlüklü bir ses kayıt cihazı.

Sound Devices
MixPre-3 Freefly ürünlerinde Kampanya:

Freefly Movi M5, Movi M15, Alta ve Tero özel kampanya 
fiyatları ve sabit kur avantajı ile mağazalarımızda! 

Detaylı bilgi için: 0212 358 45 20-21


