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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 kameranın Power, EXT ve SDI portlarına 
bağlanıyor. DC girişi artık büyük boy bir 4 bacaklı 
XLR konektörü ve öncelikli kullanılarak pilin tam 
dolu durumda tutulması sağlanıyor.

Eğer kullanıcı aksesuarlar için belirlenen akımı 
aşarsa, sadece aksesuar çıkışları kesilerek kamera 
normal çalışır halde bırakılıyor. O anki akım 
aksesuar çıkararak veya yeniden yapılandırarak 
düşürüldükten sonra, aksesuara yeniden enerji 
gitmesi için reset butonuna basılabiliyor. 

D-Box Plus’ın altındaki 2 adet ¼-20 deliğe 
doğrudan Battery Swing Bracket (D-Box Plus 
için), Rod Clamp (15mm LW), Rod Clamp (15mm 
Studio) ve Rod Clamp (19mm) takılabiliyor. 
Ayarlanabilen bir yuva sistemi için Battery Slide 
kullanılabiliyor. 

Freefly Tero Kampanya!

Freefly Tero şimdi özel kampanya fiyatı ile Linka 
ve Gitti Gidiyor Linkabroadcasting Mağazasında 
Sizleri bekliyor

Vision Research Phantom 
v2640 Yüksek Hızlı Kamera

Dijital yüksek hızlı görüntü çekim sistemleri 
üreticisi Vision Research, en hızlı 4 Megapiksel 
(MPx) kamera olan Phantom v2640’ı sunuyor. 
Yeni patentli 4 Megapiksel CMOS resim sensörü 
(2048x1952), saniyede 26 Gigapiksel’e kadar 
hızlarda üstün resim kalitesi verirken, yüksek 
2048 x 1952 çözünürlükte saniyede 6.600 
kareye, 1920 x 1080 çözünürlükte 11.750 kareye 
erişebiliyor. Phantom v2640 tüm Phantom 
kameralar içerisinde en düşük gürültü zeminine 
ve çok yüksek (64 dB) dinamik aralığa sahip 
olduğu için, ultra yüksek hızlarda net, yüksek 
çözünürlüklü görüntüler yakalama gereksinimi 
duyan araştırmacılar, bilim insanları ve 
mühendisler için ideal.

ARRI; ilk kez Londra’daki BSC Expo Fuarında, 
eşsiz yaratıcı özgürlüğü teslim eden, modern 
prodüksiyon gereksinimleri ile buluşan ve ötesini 
sunan eksiksiz geniş format sistemini tanıttı. 
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 Signature Prime Lensler ise ARRI 
Alexa LF’ e eşlik eden, 12-280 arasında değişen 
LF lens yuvasına uyumlu 16 adet geniş format 

lensten oluşuyor. ARRI Kamera Sistemleri Ürün 
Müdürü Marc Shipman-Mueller şunları söyledi: 
“Geniş Alexa LF sensör diğer Alexa’lar ile aynı 
piksel boyutuna sahip olduğu için, 4448 X 3096 
resim sonucunu veriyor.  Bu sadece çözünürlüğü 
yükseltmekle kalmıyor, üç boyutlu hissi veren, 
tamamen çevreleyen, yepyeni bir görünüm 
yaratıyor. Çeşitli kayıt formatları ve sensör modları 
bu görünümü tüm yapımlar için kullanılabilir 
hale getiriyor ve olası her türlü gereksinimi 
karşılayabiliyor.”

ARRI’den Yepyeni Bir Kamera Sistemi:

ARRI Alexa LF ve 
Signature Prime Lensler!

Videomaker editörleri  
3-input/5-track MixPre-3  
ses kaydediciyi 2017 yılının  
en iyi ürünü seçti.

MixPre-10T kaydedici ise Cinema Audio Society (CAS) tarafından Üstün Ürün Ödülüne layık görüldü

Sound Devices MixPre-3 En İyi 
Ses Kaydedici 
Seçildi! MixPre-3,

MixPre-6 ve
MixPre-10T

Vitec Group’un Litepanels markasının IBC fuarında 
tanıttığı yeni kuşak Astra ışıklar, Linka Show 
Room’da Sizleri bekliyor.. Kaliteli ve popüler Astra 
1 X 1 panelin devamı olan yeni kuşak modeller, 
uzun pil ömrü için daha az enerji tüketerek yüzde 
50 daha fazla ışık üretiyor.  Her ikisi de günışığı 
veya ayarlanabilir çift renk (bicolor) modeller olarak 
alınabiliyor. Çift renkli modeller günışığından 
tungsten’e geçişte renk ayarı sağladıkları için, her 
türlü ışık koşuluna uygunlar. 

Astra 3X Bi-Color panel, aydınlatma uzmanlarının 
ışık endüstrisinde devrim yarattıkları yeni kuşak 
LED panellerden oluşan Astra 1x1 ailesinin 
popülerliği üzerine geliştirildi. Yenilikçi Astra LED 
panel ailesinin her tasarım unsuru yıllar içerisinde 
titizlikle üretildi. Astra 3X LED, paneller arasında 
en yüksek çıkışı verenlerden biri.Artık Astra EP’den 
%50, ilk 1x1’den ise 3 kat daha parlak. Bu yüksek 
yoğunluk daha uzun mesafeli ve daha geniş alanı 

aydınlatarak, güçlü açık hava ışık kaynakları ile 
rekabet edebiliyor ve tek bir ışık kaynağıyla geniş 
bir alanı etkin biçimde aydınlatıyor. 

Litepanels Astra


