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4K 50p/60p စြမ္းေဆာင္ရည္
အသစ္တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ 1/3 အမ်ိဳးအစား Exmor R CMOS ပံုရိပ္အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားသည္ RGB အလင္းေရာင္ကို သီးျခားစီဖမ္းယူေပးၿပီး 4K 50p/60p ပံုရိပ္မ်ားကို 
ျမင့္မားေသာ ပံုရိပ္ျပတ္သားမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ HD ႐ိုက္ကူးရာတြင္ 4:2:2 10-bit သည္ ထင္ရွားၿပီး ႂကြယ္ဝသည့္ အေရာင္အေသြးတို႔ကို 

ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သီးျခားကြင္းသံုးကြင္းပါဝင္သည့္ 25x ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕မွန္ဘီလူးမ်ား
PXW-Z190 တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ရန္အတြက္ ဗဟိုခ်က္ခ်ိန္ညႇိျခင္း၊ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ မ်က္ဝန္းခ်ိန္ညႇိျခင္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ သီးျခားထိန္း
ခ်ဳပ္ကြင္းသံုးကြင္းႏွင့္အတူ 28.8mm မွ 720mm အထိ (35mm စီျခားၿပီး) ခ်ဲ႕ၾကည့္ႏိုင္သည့္ 25x ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕မွန္ဘီလူးမ်ား ပါဝင္သည္။ ပံုရိပ္မ်ားကို HD မုဒ္တြင္ 

ပံုရိပ္အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈ မရွိဘဲ ခ်ဲ႕ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး အာ႐ံုခံကိရိယာ ျဖတ္ထုတ္ခ်ဲ႕ထြင္ကိရိယာျဖင့္ 50x ခ်ဲ႕ၾကည့္ႏိုင္ေသာ ပံုရိပ္ကို ဖမ္းယူ႐ိုက္ကူးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ မ်က္ႏွာရွာေဖြမႈ AF
PXW-Z190 တြင္ အသစ္ဖန္တီးထားသည့္ မ်က္ႏွာရွာေဖြမႈ AF ပါရွိၿပီး မ်က္ႏွာဦးစားေပး AF ႏွင့္ မ်က္ႏွာကိုသာ ရွာေဖြမည့္ AF ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဦးစားေပး႐ိုက္မည့္လူကို ဖရိန္အတြင္း၌ ထိန္းထားရန္သာ လိုအပ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး႐ႈေထာင့္မွ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္ သင္မည္မွ်ေရြ႕လ်ားေစကာမူ PXW-Z190 သည္ 
သင္ဦးစားေပး႐ိုက္ကူးမည့္လူကို အျမဲတမ္း ဗဟိုခ်က္တြင္ ျပတ္သားစြာ ထားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

4K 50p/60p* ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္စြမ္းရည္၊ 25x ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕မွန္ဘီလူးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 
မ်က္ႏွာရွာေဖြသည့္ AF စနစ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး အသစ္လြင္ဆံုး 1/3 အမ်ိဳးအစား 3CMOS 
တပ္ဆင္ထားသည့္ 4K လက္ကိုင္ Camcorder * 59.94p   

**
** ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္သည္



**နဂိုပါဝင္သည့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ND စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား

Camcorder ကိုယ္ထည္အတြင္း၌ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ND စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းမႈဟူေသာ Sony ၏ ထိုးေဖာက္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ 
လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ ႐ိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမွာင္မိုက္ေသာ အိမ္တြင္း၊ အေဆာက္အဦးတြင္း ေနရာမ်ားမွ ေနေရာင္ေကာင္းစြာလင္းသည့္ အျပင္ဘက္ေနရာမ်ားသို႔ 
ေရြ႕လ်ားသြားေရာက္ျခင္းကိုလည္း အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သမား႐ိုးက် အျမင္အာ႐ံုအေျချပဳ ND စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ PXW-Z190 
တြင္ပါရွိေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ND စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားကို 1/4ND မွ 1/128ND သို႔ ဆက္တိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ND စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားကို လံုးဝအလိုအေလ်ာက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မ်က္ဝန္းထိန္းခ်ဳပ္ မွန္ဘီလူးကြင္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျမင္ကြင္းနက္႐ိႈင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး Camcorder မွ တိုးတက္မႈႏွင့္ 
ရွပ္တာအျမန္ႏႈန္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွဘဲ ထိေတြ႔မႈကို ပံုမွန္ထိန္းထားႏိုင္ပါသည္။

ႏွစ္ခုတြဲပါဝင္ေသာ Multi-Interface (MI) အထိုင္ႏွင့္ 4ch အသံအထြက္
ႏွစ္ခုတြဲပါ MI အထိုင္သည္ ႀကိဳးမဲ့မိုက္ခ႐ိုဖုန္းႏွင့္ ဗီဒီယိုမီးေရာင္တို႔ကို တစ္ခ်ိန္တည္းအသံုးျပဳေစႏိုင္ၿပီး စြယ္စံုအသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ Sony ၏ UWP-D စီးရီး 
ႀကိဳးမဲ့မိုက္ခ႐ိုဖုန္း** ကို အသံုးျပဳလွ်င္ အသံအခ်က္ျပသေကၤတမ်ားကို ႀကိဳးမပါဘဲ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ ခ်ယ္နယ္ 4 ခုပါ အသံဖမ္းယူမႈကို XLR အဝင္ 2 ခုႏွင့္ MI အထုိင္မွ အသံအဝင္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

တစ္မဟုတ္ခ်င္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ HDR လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
ထပ္တိုးအေရာင္ေျပာင္းလဲမႈ မလိုအပ္ဘဲ HDR ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားကို HLG ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အရည္အေသြးမီ 
အခေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ HDR သို႔ ေျပာင္းလဲေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ PXW-Z190 သည္ ၎၏ Hybrid Log-Gamma (HLG) ႐ိုက္ကူးမႈျဖင့္ လြယ္ကူေသာ ဖိုင္အေျချပဳ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အသံုးျပဳေစႏိုင္ၿပီး HDR ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤ႐ိုးရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ႐ိုက္ကူးမႈအၿပီး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္အမ်ားအျပားကုန္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ထပ္တိုးအေရာင္ေျပာင္းလဲမႈ မပါရွိဘဲ HDR ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားကို HLG တြင္ ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 

ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ရက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စြယ္စံုရျခင္း
အခမဲ့ “Content Browser Mobile” အပလီေကးရွင္းကို သင့္စမတ္ဖုန္းတြင္ တင္ၿပီးလွ်င္ သင့္လက္ထဲရွိ ဖုန္းကိုအသံုးျပဳၿပီး ကင္မရာ၏ မ်က္ဝန္းခ်ိန္ညႇိမႈ၊ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ၾကည့္ရႈျခင္း၊ 
ဗဟိုခ်က္ WB ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ PXW-Z190 ကို အပိုရရွိႏိုင္သည့္ CBKZ-SLNW1 ျဖင့္ အလြယ္တကူ အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤါရပ္မ်ားကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
• Network RX station** ျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ QoS ထုတ္လႊင့္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
• XDCAM air သည္ ႀကိဳးမဲ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို လံုျခံဳစြာပံ့ပိုးေပးသည္။
• ေဘးဘက္တြဲဖက္သံုး ပံုမွန္ရီစီဗာသို႔ MPEG TS UDP ထုတ္လႊင့္မႈျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသည္။
• ေဝးကြာေသာ ဆာဗာမ်ားသို႔ ပေရာက္ဆီႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ကူးေျပာင္းမႈကို FTP လႊဲေျပာင္းမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
• ႀကိဳးတပ္ LAN ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ဖိုင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
• မမွ်ေဝမီ ပေရာက္ဆီႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္၊ ခ်ံဳ႕ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ား ႂကြယ္ဝစြာ ရရွိႏိုင္သည္
PXW-Z190 တြင္ XAVC-Long ၊ DVCAM တို႔အပါအဝင္ အဓိကပံုစံ အမ်ားအျပား ပါရွိသည္။ ထိုပံုစံမ်ားအျပင္ MPEG HD 422 ႏွင့္ MPEG HD တို႔ကိုလည္း လိုင္စင္ရယူၿပီး 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Proxy 1080i ႏွင့္ 9Mbps အထိကို 4K ႏွင့္ HD ဆက္တိုက္႐ိုက္ကူးမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အျခားအဂၤါရပ္မ်ားတြင္ 3G-SDI အထြက္ႏွင့္ Sony 
၏ MCX-500** ထုတ္လုပ္မႈေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ RM-30BP** ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာတို႔ကို အသံုးျပဳသည့္ ေသးငယ္သည့္ ကင္မရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အေဝးတာမီနယ္တစ္ခုတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

** ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္သည္္

25x ျမင္ကြင္းခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕



အေထြေထြ

အေလးခ်ိန္ 2.3 kg ခန္႔ (ကိုယ္ထည္)

5 lb 1.1 oz ခန္႔ (ကုိယ္ထည္)

2.8 kg ခန္႔ (မွန္ဘီလူးဖံုး၊ မ်က္လုံးခြက္၊ BP-U30 ဘက္ထရီ၊ SD 
မင္မိုရီကတ္တစ္ခု အပါအဝင္)

6 lb 2.8 oz ခန္႔ (မွန္ဘီလူးဖံုး၊ မ်က္လုံးခြက္၊ BP-U30 ဘက္ထရီ၊ SD 
မင္မိုရီကတ္တစ္ခု အပါအဝင္)

အတုိင္းအတာ (W x H x D) 190.0 × 202.0 × 419.7 mm (ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
(မွန္ဘီလူးဖံုး၊ မ်က္လုံးခြက္)၊ လက္ထိန္းပတ္ မပါ ႏွင့္ အလင္း/အရိပ္ 
ထုိးမႈ အပိုင္းမ်ား အပါအဝင္)

7 1/2 x 8 x 16 1/2 inches  (ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ (မွန္ဘီလူးဖံုး၊ 
မ်က္လုံးခြက္)၊ လက္ထိန္းပတ္ မပါ ႏွင့္ အလင္း/အရိပ္ ထုိးမႈ 
အပိုင္းမ်ား အပါအဝင္)

ပါဝါ လုိအပ္ခ်က္မ်ား DC အဝင္- 12V

ဘက္ထရီ- 14.4 V

ပါဝါ သုံးစြဲမႈ 24W ခန္႔ (ျပင္ပ ကိရိယာခ်ိတ္ဆက္ေခါင္းကုိ အသံုးမျပဳထားဘဲ LCD 
ပိတ္၊ EVF ဖြင့္၍ ႐ိုက္ကူးစဥ္)

36W ခန္႔ (ျပင္ပ ကိရိယာခ်ိတ္ဆက္ေခါင္းကုိ အသံုးမျပဳထားဘဲ LCD 
ဖြင့္၊ EVF ဖြင့္၍ ႐ိုက္ကူးစဥ္)

ဘက္ထရီလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ BP-U30 ဘက္ထရီျဖင့္ 1 နာရီ 5 မိနစ္ ခန္႔ 
(LCD ပိတ္ကာမွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္တြင္ ျပင္ပခ်ိတ္ဆက္ကိရိယာ
ကုိအသုံးမျပဳသည့္အခါ EVF ဖြင့္ထားျခင္းျဖင့္။)

BP-U60 ဘက္ထရီျဖင့္ 2 နာရီ 10 မိနစ္ ခန္႔ 
(LCD ပိတ္ကာမွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္တြင္ ျပင္ပခ်ိတ္ဆက္ကိရိယာ
ကုိအသုံးမျပဳသည့္အခါ EVF ဖြင့္ထားျခင္းျဖင့္။)

BP-U90 ဘက္ထရီျဖင့္ 3 နာရီ 15 မိနစ္ ခန္႔ 
(LCD ပိတ္ကာမွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးစဥ္တြင္ ျပင္ပခ်ိတ္ဆက္ကိရိယာ
ကုိအသုံးမျပဳသည့္အခါ EVF ဖြင့္ထားျခင္းျဖင့္။)

လုပ္ေဆာင္သည့္ အပူခ်ိန္ 0°C မွ 40°C (32°F မွ 104°F)

သိမ္းဆည္းရန္အပူခ်ိန္ -20°C မွ +60°C (-4°F မွ +140°F)

မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ ပံုစံ 
(ဗီဒီယုိ)

XAVC-L QFHD မုဒ္- VBR ၊ အမ်ားဆုံး ဘစ္ႏႈန္း 150Mbps ၊ MPEG-4 
H.264/AVC

XAVC-L HD 50 မုဒ္- VBR ၊ အမ်ားဆုံး ဘစ္ႏႈန္း 50Mbps ၊ MPEG-4 
H.264/AVC

XAVC-L HD 35 မုဒ္- VBR ၊ အမ်ားဆုံး ဘစ္ႏႈန္း 35Mbps ၊ MPEG-4 
H.264/AVC

XAVC-L HD 25 မုဒ္- VBR ၊ အမ်ားဆုံး ဘစ္ႏႈန္း 25Mbps ၊ MPEG-4 
H.264/AVC

DVCAM မုဒ္- CBR ၊ 25Mbps ၊ DVCAM

မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ ပံုစံ 
(အသံ)

XAVC-L မုဒ္- LPCM 24-bit ၊ 48kHz ၊ 4 ခ်န္နယ္

DVCAM မုဒ္- LPCM 16-bit ၊ 48kHz ၊ 4 ခ်န္နယ္

မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ 
ဖရိန္ႏႈန္း

XAVC-L QFHD 150 မုဒ္- 3840x2160/59.94P ၊ 50P ၊ 29.97P ၊ 
23.98P ၊ 25P

XAVC-L HD 50 မုဒ္-
1920x1080/59.94P ၊ 50P ၊ 59.94i ၊ 50i ၊ 29.97P ၊ 23.98P ၊ 25P
1280x720/59.94P ၊ 50P

XAVC-L HD 35 မုဒ္-
1920x1080/59.94P ၊ 50P ၊ 59.94i ၊ 50i ၊ 29.97P ၊ 23.98P ၊ 25P

XAVC-L HD 25 မုဒ္-
1920x1080/59.94i ၊ 50i

DVCAM မုဒ္-
720x480/59.94i ၊ 29.97PsF
720x576/50i ၊ 25PsF

႐ိုက္ကူးျခင္း/ျပန္ဖြင့္ျခင္း အခ်ိန္ XAVC-L QFHD 150 မုဒ္
128GB မင္မိုရီကတ္ သုံးစြဲစဥ္-
88 မိနစ္ခန္႔

XAVC-L HD 50 မုဒ္
128GB မင္မိုရီကတ္ သုံးစြဲစဥ္-
240 မိနစ္ခန္႔

XAVC-L HD 35 မုဒ္
128GB မင္မိုရီကတ္ သုံးစြဲစဥ္-
325 မိနစ္ခန္႔

XAVC-L 25 မုဒ္
128GB မင္မိုရီကတ္ သုံးစြဲစဥ္-
445 မိနစ္ခန္႔

128GB မင္မိုရီကတ္ သုံးစြဲစဥ္-
425 မိနစ္ခန္႔

မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ ပံုစံ 
(ပေရာက္ဆီ အသံ)

XAVC ပေရာက္ဆီ- AAC-LC ၊ 128 kbps ၊ 2 ခ်န္နယ္

မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈ ပံုစံ 
(ပေရာက္ဆီ ဗီဒီယုိ)

XAVC ပေရာက္ဆီ- AVC/H.264 ပင္မ ပ႐ိုဖိုင္ 4:2:0 GOP အရွည္၊ 
VBR

1920x1080 ၊ 9Mbps

1280x720 ၊ 9Mbps

1280x720 ၊ 6Mbps

640x360 ၊ 3Mbps

480x270 ၊ 1Mbps

480x270 ၊ 0.5Mbps

မွန္ဘီလူး 

မွန္ဘီလူး တပ္ဆင္မႈ အေသတပ္ အမ်ဳိးအစား

ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕အခ်ိဳး 25x

ဆုံတာ 3.7 mm မွ 92.5 mm
(35 mm မွန္ဘီလူးတြင္ 28.8 mm မွ 720 mm အထိႏွင့္ ညီမွ်သည္

ရရွိႏုိင္ေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

UWP-D11/UWP-D12BP-U60/BP-U90
အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ လီသီယံ 
အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီ အထုပ္

ECM-VG1URX-P03D
UWP-D ႏွစ္လိုင္း ပါ 
သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ 
လက္ခံဖမ္းယူကိရိယာ

BC-U1A/BC-U2A
ဘက္ထရီ အားသြင္းကိရိယာ/ 
AC အဒက္ပတာ

ႀကိဳးမဲ့ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း အထုပ္
SMAD-P3
MI အထိုင္ တပ္ဆင္သည့္ ၾကားခံ
* UWP-D11/UWP-D12 ျဖင့္ ႀကိဳးမပါဘဲ 
လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ လိုအပ္သည္ 

SMAD-P3D
MI အထိုင္ တပ္ဆင္သည့္ ၾကားခံ ႀကိဳးျဖင့္ မိုက္ခ႐ိုဖုန္းမ်ား
* URX-P03D ျဖင့္ ႀကိဳးမပါဘဲ 
လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ လိုအပ္သည္

ဘက္ထရီ ဗီဒီယိုမီး
HVL-LBPC MCX-500

ကင္မရာအမ်ိဳးမ်ိဳး 
တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ကိရိယာ

RM-30BP 
အေဝးထိန္း ညႊန္ၾကားကိရိယာ

CBKZ-SLNW1
ကြန္ရက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ လိုင္စင္
*ဒီဇင္ဘာလ 2018 တြင္ ရႏိုင္သည္

MPEG HD အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ လိုင္စင္
CBKZ-SLMP

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား



အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

* ႏိုင္ငံ/နယ္ေျမအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္သည္

Iris ေအာ္တုိ/မန္ႏ်ဴရယ္ ေျပာင္းႏိုင္သည္
F1.6 မွ F11 ႏွင့္ C(ပိတ္)

ဆုံခ်က္ 800 mm မွ ∞ (Macro ပိတ္)

10 mm မွ ∞ (Macro ဖြင့္၊ အက်ယ္)

800 mm မွ ∞ (Macro ဖြင့္၊ အေဝး)

AF/MF/Full MF ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္

ပုံရိပ္အၿငိမ္ခ်ိန္သည့္အရာ ဖြင့္/ပိတ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္၊ မွန္ဘီလူးေ႐ႊ႕

စစ္ထုတ္မႈ အခ်င္း M 82 mm ၊ အက်ယ္ 0.75mm

ကင္မရာ႑

ပံုရိပ္ဖမ္း ကိရိယာ (အမ်ိဳးအစား) 1/3 အမ်ိဳးအစား အေနာက္မွလင္းေစေသာ Exmor R 3CMOS 
အာ႐ုံခံ

ထိေရာက္ေသာ ႐ုပ္ပံု 
အရာဝတၳဳမ်ား

3840 (H) x 2160 (V)

အျမင္ဆိုင္ရာစနစ္ F1.6 သုံးေျမႇာင့္ဖန္တုံးစနစ္

တစ္ပါတည္းတပ္ဆင္ထားသည့္ 
အျမင္ စစ္ထုတ္သည့္အရာမ်ား

ND စစ္ထုတ္မႈမ်ား  ပိတ္- ၾကည္လင္မႈ  1- 1/4ND  2- 1/16ND  3- 
1/64ND  တစ္ေျပးညီေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ND (1/4ND မွ 1/128ND ခန္႔)

အာ႐ုံခံႏိုင္စြမ္း (2000 lx ၊ 
89.9% ေရာင္ျပန္)

F11 (ပံုမွန္၊ 1920 x 1080/59.94p ၊ အာ႐ုံခံႏုိင္စြမ္းျမင့္မားသည့္မုဒ္)
F12 (ပံုမွန္၊ 1920 x 1080/50p ၊ အာ႐ုံခံႏုိင္စြမ္းျမင့္မားသည့္မုဒ္)

အနိမ့္ဆုံး 
အလင္းေရာင္ေတာက္ပမႈ

0.01lx (ပံုမွန္)
(1920 x 1080/59.94i မုဒ္၊ F1.6 ၊ +30 dB gain ၊ အာ႐ုံခံႏုိင္စြမ္းျမင့္
မားသည့္မုဒ္၊ 64 ဖရိန္ထပ္ျခင္းျဖင့္)

S/N အခ်ဳိး 57dB (Y) (ပံုမွန္)

ေရျပင္ညီပံုရိပ္ျပတ္သားမႈ 2,000 TV လိုင္းႏွင့္အထက္ (3840 x 2160p မုဒ္)
1,000 TV လိုင္းႏွင့္အထက္ (1920 x 1080p မုဒ္)

ရွပ္တာ အျမန္ႏႈန္း 1/24 စကၠန္႔မွ 1/8,000 စကၠန္႔

ရွပ္တာအေႏွး (SLS) 2 ၊ 3 ၊ 4 ၊ 5 ၊ 6 ၊ 7 ၊ 8 ၊ 16 ၊ 32 ႏွင့္ 64 ဖရိန္ထပ္ျခင္း

အေႏွး ႏွင့္ အျမန္ ေ႐ြ႕လ်ားမႈ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္

<XAVC Long>
2160P- 1-60 fps
1080P- 1-60 fps
720P- 1-60 fps

အျဖဴေရာင္ခ်ိန္ညိႇမႈ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္မႈ (3200K) ၊ မင္မိုရီ A ၊ မန္မိုရီ B/ATW

Gain -3 ၊ 0 ၊ 3 ၊ 6 ၊ 9 ၊ 12 ၊ 15 dB ၊ 30dB (Turbo Gain ဖြင့္)၊ AGC

Gamma မ်ဥ္းေကြး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္

အဝင္/အထြက္

အသံအဝင္ XLR-အမ်ိဳးအစား 3-ပင္ (အမ) (×2)၊ လုိင္း/မိုက္ခ႐ိုဖုန္း/မိုက္ခ႐ိုဖုန္း 
+48 V ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ
လုိင္း- +4 ၊ 0 ၊ -3dBu/10kΩ
မိုက္ခ႐ိုဖုန္း-  -80dBu မွ -30dBu /3kΩ
(0 dBu=0.775 Vrms)

အသံအထြက္ မာတီ/မိုက္ခ႐ို ပူးေပါင္းထားေသာ USB ဂ်က္ (x1)

SDI အထြက္ BNC (x1) ၊ 3G/HD/SD ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္

အခ်ိန္ကုဒ္ အဝင္ BNC (x1) (TC အထြက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္)
0.5V-1.8Vp-p ၊ 3.3kΩ

အခ်ိန္ကုဒ္ အထြက္ BNC (x1) (TC အဝင္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္)
1.0Vp-p ၊ 75Ω

USB USB ကိရိယာ၊ မာတီ/မိုက္ခ႐ို USB ဂ်က္ (x1)
လက္ခံ-USB 3.0/2.0 အမ်ိဳးအစား A(x1)
USB 2.0 အမ်ိဳးအစား A(x1)

နားၾကပ္ အထြက္ စတီရီယုိ မီနီဂ်က္(x1)
-16dBu 16Ω

စပီကာ အထြက္ နားတစ္ဖက္တည္းသံုး အထြက္- 500mW

DC အဝင္ DC ဂ်က္

အေဝးထိန္း စတီရီယုိ မီနီ-မီနီ ဂ်က္ (Φ2.5 mm)

HDMI အထြက္ HDMI ခ်ိတ္ဆက္ေခါင္း (အမ်ိဳးအစား A)

ႀကိဳးျဖင့္ LAN RJ-45 (x1) ၊ 1000BASE-T ၊ 100BASE-T ၊ 10BASE-T

ျမင္ကြင္းျပသမႈ

ျမင္ကြင္းရွာသည့္စက္ 1.0 cm (0.39 အမ်ိဳးအစား)

အစက္ 2.36M စက္ခန္႔

LCD 8.8cm (3.5 အမ်ိဳးအစား)

အစက္ 1.56M စက္ခန္႔

တစ္ပါတည္းတပ္ဆင္ထားသည့္ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

တစ္ပါတည္းတပ္ဆင္ထားသည့္ 
မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

လားရာေပါင္းစံု ဦးတည္ေသာ စတီရီယုိ အီလက္ထရက္ ကြန္ဒန္ဆာ 
မိုက္ခ႐ိုဖုန္း

မီဒီယာ

အမ်ိဳးအစား MS/SD(1) ၊ SD(1)

Wi-Fi/NFC

ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ပံုစံ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

ႀကိမ္ႏႈန္း ဘန္ 2.4 GHz bandwidth

5.2/5.3/5.6 GHz bandwidth (PXW-Z190V သာ)

လုံျခံဳမႈ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC NFC Forum အမ်ိဳးအစား 3 တဂ္ ခြင့္ျပဳထားသည္

ပံ့ပိုးထားသည့္ တြဲဖက္သုံးစြဲသည့္ ပစၥည္းမ်ား

ပံ့ပိုးထားသည့္ 
တြဲဖက္သုံးစြဲသည့္ ပစၥည္းမ်ား

မွန္ဘီလူးဖံုး (1) Camcorder တြင္ ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ထားသည္

EVF မ်က္စိကာ (1) Camcorder တြင္ ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ထားသည္

BP-U30 ဘက္ထရီထုပ္ (1)

ဘက္ထရီ အားသြင္းကိရိယာ BC-U1A (1)

ပါဝါႀကိဳး (1)

USB ႀကိဳး (1)

အာမခံစာအုပ္ငယ္ (1)

"ပစၥည္းအသုံးမျပဳမီ” (1)

“လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” (1)
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