CA-TX70
HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video
kameralara yönelik dijital triaks adaptör

Genel Bakış

Dijital triaks ile HXCU-TX70 Kamera Kontrol Birimi'ne bağlantı olanağı
sağlar
HXC-D70 stüdyo kameralar ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için CA-TX70
dijital triaks adaptörü, HXCU-TX70 dijital triaks Kamera Kontrol Birimi (CCU) bağlantısına
olanak sağlar. CCU ile HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500*, 14,5 mm kablo ile
maksimum 1200 metre ve 8,5 mm kablo ile 600 metre mesafeye kadar kontrol
edilebilir ve Uyarı Sinyali, İnterkom, Video Dönüşü ve Prompter gücü ve sinyalleri
iletilebilir.
* CA-FB70 veya CA-TX70, PMW-500 ile yapılandırıldığında CBK-HD02 gereklidir.
* CA-FB70 veya CA-TX70, PMW-400/350/320 ile yapılandırıldığında CBK-CE01 gereklidir.
HXCU-TX70 ile çalışır
CA-TX70, HXCU-TX70 dijital triaks Kamera Kontrol Birimi'yle (CCU) sorunsuz şekilde
çalışır. HKCU-FP2 isteğe bağlı ön kontrol paneli HXCU-TX70'in üzerine takılabilir.

Özellikler

Dijital triaks bağlantısı
CA-TX70, en iyi görüntü kalitesini sağlamaya yardımcı olmanın yanı sıra geleneksel
triaks altyapısını kullanarak HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 kameralara 14,5 mm
kabloyla maksimum 1200 metre ve 8,5 mm kabloyla 600 metreye kadar kolay
entegrasyon sağlar.
Tüm sinyalleri içeren bağlantı
CA-TX70, kameralara esnek entegrasyonun yanı sıra full HD formatında çalışmayı tüm
sinyalleri (Tanımlama Lambası, Dahili Haberleşme, Video Dönüşü ve Prompter) içerecek
şekilde genişletme olanağı sunar.
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PMW-320L

HXCU-FB70

Ü ç 1/2 in ç t ipi Exm or® CMOS
sen sörlü , Fu ll H D /SD kayıt
yapabilen len ssiz XDCAM EX
video kam era

H XC-P70, H XC-D70 ve PMW320/35 0/400/5 00 video
kam eralar için CA-FB70
adapt öre yön elik fiber CCU
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Galeri
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