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ExoLens ZEISS Telefoto Lens

Zeiss’ın Iphone 6 ve 7 serisi ile uyumlu 3 yeni 
lensi Wide Angle, Macro ve Telefoto telefon ile de 
profesyonel çekimler yapabilecek açılar sunuyor. Wide 
Angle ve Macro’dan sonra Telefoto da satışta!

ExoLens ve Optics by ZEISS Mutar 2.0x Asph T* 
Telefoto Lens; olağanüstü bir kontrast sunuyor ve 
profesyonel düzeyde göz alıcı bir görüntü kalitesi 
sağlıyor.

Zeiss Yeni Seri Lensler Stokta!

Yüksek çözünürlüklü kameraların performasını açığa 
çıkaran Zeiss Milvus Lens Serisine yeni katılan Milvus 
15, Milvus 18 ve Milvus 135 şimdi Stokta! 

Sony aynasız sistem fotoğraf makineleri için kompakt, 
full-frame, Manuel Focus lenslerden oluşan Zeiss 
Loxia Serisine yeni katılan Loxia 85 Stokta!

Sony aynasız fotoğraf makineleri için süper hızlı 
oto-focus özellikli, mesafe ve alan derinlik ölçer OLED 
ekranlı profesyonel full-frame AF lensleri Zeiss Batis 
Lenslerine yeni eklenen Zeiss Batis 18 şimdi Stokta!
Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz 0212 358 45 20-21

RedRock Micro Mini Handheld Rig

Aynasız kameralara yönelik Redrock Micro Handheld 
Rig; vizörü anında çekim için göz hizasında tutarken, 
göğüs yastığı ve el tutma kolu çekimlerde sarsıntıyı 
önlüyor. Onlarca ayar noktası tam gövdenin biçimine 
ve çekim tercihlerine göre düzenleme imkanı veriyor. 
Redrock Micro Handheld Rig, Sony A7S, A7S II, A7R 
II, Panasonic GH4/GH3, Canon 7D/70D/5D MKII/III, 
Nikon D810/D610 kameralarla birlikte kullanılabiliyor. 

ALEXA’ya Academy Award Ödülü
ARRI kuruluşunun 100.yılında 
ALEXA ile Bilimsel ve Mühendis-
lik Ödülüne (Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences) layık 
görüldü. Academy; bu ödül ile 
ARRI’yi, Super 35 mm formatlı 
Alexa dijital kamera sisteminin 
öncü tasarımı ve mühendisliği 
için onurlandırdı. Bu saygın ödül 
ARRI’nin uzun ve yenilikçi tarihi 
boyunca aldığı 19. AMPAS  bilim-
sel ve teknik ödülü. 2010 yılında 
piyasaya çıkan ALEXA, profes-
yonel film ve TV yapımcılığında 
dünya çapında en güvenilen ve 

yaygın kullanılan dijital kamera 
sistemi haline geldi. ARRI, yük-
seltilebilen sistem mimarisiyle 
ALEXA yazılım güncellemeleri 
ve donanım yenilikleriyle gelişti-

rilerek endüstrinin hızla değişen 
ihtiyaçlarına ayak uyduruyor. 
Son 5 yıldır Academy Award 
En iyi Görüntü Ödülü alan tüm 
filmler Alexa ile çekildi.

ARRI Master Grip deneyebilirsiniz
ARRI; ECS (Electronic Control System) serisi yeni 
ürünü Master Grip’in etkin kamera sabitleme 
ve geniş kapsamlı lens ve kamera kontrolünü 
bir araya getiren 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, Alexa Mini, UMC4, SMC-1, EMC-1, 
AMC-1,  Sony/Red/Canon, CUB-1 ile Blackmagic 
(LANC) ve CUB-2 ile ENG Lens  için 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. 

Video Devices Firmware Version 3.50 ile PIX-E serisi 4K 
uyumlu kayıt monitörlerine yeni bir dizi özellik ekledi. Bu 
yazılım güncellemesiyle PIX-E serisine, cue işaretleri ekleme, 
silme, bulma, kişisel oynatım listesi yaratma, her bir kaydın 
döngülü oynatılması ve oynatma listeleri bölgeleri gibi 
önemli oynatma işlevleri getiriyor. PIX-E5, PIX-E5H ve PIX-E7 
sahipleri için ücretsiz indirilebilen bu özellikler, opsiyonel 
PIX-LR ses arabirim aksesuarı ile veya onsuz çalışabiliyor. 
Kayıtlı bir dosyanın içerisindeki bölgelerin gözden 
geçirilmesi, yeni cue işaretleyici özelliklerinin kullanımıyla 
kolay ve verimli hale geliyor. Kullanıcılar hem kayıt hem de 
oynatım sırasında cue işaretleri ekleyebiliyorlar. Duraklatma 
ve jog gibi zaten var olan özelliklerle birlikte kullanıcılar 
kare hassasiyetinde cue işaretleri belirleyip daha sonra Fast 
Forward ve Rewind butonlarıyla hızla bu işaretler arasında 
dolaşabiliyorlar. Diğer bir yeni oynatım aracı olan döngü 
(looping), kullanıcıya bir kaydın kısımlarında, tüm kayıtta 
veya tüm kayıtlı bir oynatım listesinde döngülü oynatım 
yapma olanağı sunuyor. İleri doğru, ters yönde, ağır çekimle 
veya yüksek hızlı döngü oynatımı yapılabiliyor.

Phantom 
Flex4K-GS

PIX-E Serisine 
Yeni Video Assist 
Özellikleri

Vision Research, kısa bir süre önce 
Phantom Flex kamera serisine yeni  
eklenen Phantom Flex4K-GS’yi 
duyurdu. “GS” Global Shutter 
anlamına geliyor.. 

Flex 4K-GS özellikleri:
• 9.4 Megapixel çözünürlük
• 1,000 fps’e kadar 4K
• Değiştirilebilir Global Shutter (GS) 

—> Rolling Shutter (RS)
• Önerilen EI range GS mod: 1000-

1600 Renkli; 10,000 – 20,000 Tek 
Renkli

• Tam özellikli Kamera Kontrol Menu
• CineMag IV Uyumlu
• Raw ve Compressed Recording 

Formatları arasında seçim yapılabilir


