CBK-55BK
PMW-F55 ve PMW-F5 CineAlta kameralar
için EFP tarzında takviye kiti

Genel Bakış
PMW-F55 ve PMW–F5 CineAlta kameraların tek kişi tarafından kullanılabilmesini
sağlayan CBK-55BK takviye kiti, farklı ihtiyaçlara uygun çekim tarzlarına ulaşmayı
kolaylaştırırken geleneksel omuz tipi video kameraların tanıdık, kullanımı kolay arabirim
özelliklerini korur.

Ergonomik tasarım tüm lenslerle kullanılabilir, ayarlanabilir omuz yastığı vardır ve ön
blok kontrol imkanı sunar.

DWX Serisi DWR-S02D 2 kanallı dijital kablosuz alıcı için takılabilir birim seçeneği sağlar.

Özellikler

Omuz yastığı 33 mm ayar aralığına sahiptir. Tüm kontrol düğmelerinin bulunduğu ön
blok 37 mm ayar aralığına sahiptir.

Takviye kiti ayrıca 2K çözünürlükte 240 fps'ye kadar 2K/4K 16 bit RAW kayıt için AXSR5'i destekler.

Pil adaptöründe DC girişi, Hirose 1,8 A DC çıkışı ve D-TAP 4,17 A (50 W) DC çıkışı*
bulunur.
* AXS-R5 kullanılırken D-TAP DC çıkışı kullanılamaz.

Takviye kitinin kolay takılır/sökülür mekanizması sayesinde PMW-F55/F5'i orijinal tarzda
veya tam omuz tipi kamera olarak kullanabilir, böylece çekim tarzınızda daha esnek
olabilirsiniz.

Takviye kitinin ses bölümü ve arka tarafta bulunan giriş/çıkış bölümü kablosuz ses
desteği sunar. Tanıdık tasarım ana yayın video kameralarıyla ortaktır.

LA-FZB1 veya LA-FZB2* ile standart PL lenslerin veya yaygın B4 2/3 inç yayın
lenslerinin kullanımı, çok çeşitli uygulamalara uygundur.
* LA-FZB2 kullanılırken kamerayla birlikte verilen orijinal kol kullanılmalıdır.

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya
kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın
değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili
sahiplerine aittir.

1

Yeni ve geliştirilmiş kolda mikrofon tutucu ve vizör kablosu koruması bulunur. Kol ayrıca
gövdenin üst kısmındaki fan girişini yağmurdan ve tozdan korur. Kola USB bağlantısı
gerekmeden CBK-WA100 kablosuz adaptör takılabilir.

Takviye kitinin takılabilir ses birimi seçeneği ve arka tarafta bulunan giriş/çıkış bölümü
DWX kablosuz ses alıcısı desteği sunar. Ayrıca tanıdık bir ana yayın video kameraları
tasarımına sahiptir. Bu takılabilir alıcı, birkaç DWX serisi iletici ile sorunsuz bir şekilde
çalışarak tamamıyla dijital sesli iş akışı sağlar.

İlgili ürünler

URX-S03D
U WP-D iki kan allı yu valı alıcı
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Galeri
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