
Ortam renk sıcaklıklarını hızlı ve doğru şekilde 
eşleştirmek için yeşil ince ayarlı gerçek daylight ve 
tungsten LED’ler.

Sezgisel ürün üzeri kontrollere ilaveten; opsiyonel DMX, 
Kablosuz DMX, Bluetooth ve Litepanels Smartlite App 
ile uzaktan kumanda opsiyonları sunar.

Dahili güç kaynağı ve batarya opsiyonları; daha 
hafif, daha çevik taşıma ve az kablo ile hızlı kurulum 
özellikleri sağlar.

Herhangi bir kare oranı, deklanşör açısı ve yoğunlukta 
%100’den %0’a kadar pürüzsüz karartma özelliğinde 
titreşimsiz ışık sağlar.

Litepanels Gemini denemeniz için 
Linka Showroom’da sizleri bekliyor
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ALEXA SUP 5.2 çıktı!

ARRI yüksek kaliteli görüntüler için yeni 
güncellemeler sunmaya devam ediyor. Alexa 
SUP 5.2 ile gelen yeniliklerden ARRI Look 
Library; sadece çekimden önce görünümler 
geliştirmeye zamanı ve bütçesi olanlar için değil 
tüm yapımların erişebileceği türde sette görünüm 
yönetimi sunuyor. Üç yoğunlukta 87 görünüm 
sunan ARRI Look Library, farklı çekim senaryoları 
çeşitliliği sunuyor.

Yeni ARRI 
Lightweight Matte 
Box LMB 4x5

Gimbal, drone, Steadicam için tek filtreli 
yapılandırmalardan 15mm veya 19mm stüdyo 
çubukları kullanılan çubuk (rod) çözümlerine 
kadar, Lightweight Matte Box LMB 4x5 zorlu 
koşullarda çalışmayı pratikleştiriyor. Farklı 
uygulamalara göre değişiklik yapmak herhangi bir 
destekleyici araç gerektirmediği için, kurulumlar 
hızlı ve kolay oluyor. Yeni matte box eski model 
LMB-5, LMB-15 ve LMB-25’ten gelen tüm kelepçe 
adaptörleri dahil tüm eski aksesuarlarla uyumlu. 
Lightweight Matte Box LMB 4x5, ARRI LMB 
serisinin bilinen modern tasarımını koruyor. 

Sound Devices 
MixPre-10T Stokta!

MixPre-10T modeli; serinin en yeni üyesi. Bu 
dünyanın en küçük 10 girişli 12 kanallı kayıt aygıtı, 
dünya kalitesinde sesi, esnek enerji kullanımı 
ve hassas zaman kodu okuyucusu ile ses yapım 
miks operatörleri, saha kayıt uzmanları ve ses 
tasarımcıları için ideal. 

ARRI Power Splitting 
Mk II Aksesuarları

 
Gold Mount Power 
Splitting Box Mk II 
ve V-Mount Power 
Splitting Box Mk 
II;  kullanışlı, 
esnek yapılarıyla 
sahada pratik 
çözümler 
sunuyorlar. 

Özellikle sanatsal nedenlerle seçiliyorsa bir lensin 
diğer birinden daha iyi olduğunu söylemek giderek 
zorlaşıyor. 2017 yılının en iyi lensleri seçilirken de 
bu zorluk yaşandı. 2017’nin en iyi lensleri arasında 
yer alan Zeiss CP.3 ve CP.3 XD lenslerini öne çıkaran 
özellikler şöyle:

15-135mm odak uzunluklarına sahip Zeiss CP.3 
ve CP.3 XD lensleri seçmek için birçok neden var, 
ama asıl cazip tarafları XD (eXtended Data) veya 
lens malzeme verisi. XD özellikli lensler, görsel 

efektlerle kolay bir iş akışı için odak mesafesi, 
açıklık değeri ve alan derinliği gibi malzeme 
verilerini kaydedebiliyor. i/Technology özelliği, post 
prodüksiyonda bozulma, gölgelenme gibi unsurları 
ayarlamaya imkan veriyor.

Zeiss CP.3 ve CP.3 
XD, 2017’nin En iyi 
Lensleri Listesinde 
yer aldı!

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


