CBKZ-3610A
4K 4:3 ve 4K 6:5 anamorfik görüntüleme,
kayıt ve oynatma için VENICE yükseltmesi

Genel Bakış

Bu yazılım yükseltmesi lisansı, VENICE Dijital Film Kamerasına anamorfik çekim özelliği
ekler. Bu VENICE yükseltmesini etkinleştiren kullanıcılar AXS-R7 ile 4K 4:3 ve 4K 6:5* XOCN kayıtlar yakalayabilir, SxS Bellek kartına sıkıştırması kaldırılmış XAVC 4K ve diğer
formatlarda kayıt yapabilir, Vizör ve SDI çıkışlarına sıkıştırması kaldırılmış 4K veya HD
görüntü çıkışı yapabilir ve oynatma özelliğini kullanabilir.
4K 4:3 ve 4K 6:5* görüntü boyutunda görüntüleme
AXS-R7 ile 4K 4:3 ve 4K 6:5* X-OCN kayıt
SxS Bellek kartına sıkıştırması kaldırılmış XAVC 4K, HD ProRes ve MPEG50 kaydı yapma
Vizör, SDI ve HD Moni çıkışlarına sıkıştırması kaldırılmış görüntü çıkışı yapma
AXS-R7 ile 4K 4:3 ve 4K 6:5* X-OCN oynatma
VENICE Anamorfik Lisansı üç farklı etkinleştirme dönemiyle ve çevrimiçi kolay
etkinleştirme ile sunulur.
• CBKZ-3610A kalıcı bir lisanstır.
• CBKZ-3610AM 30 günlük bir lisanstır.
• CBKZ-3610AW 7 günlük bir lisanstır.

*4K 6:5 seçeneği için ayrıca VENICE ürün yazılımı sürüm 2.0 gereklidir.
Önceden yüklenen yazılım için etkinleştirme anahtarı.

İlgili ürünler

CBK-3610H

CBKZ-3610F

CBKZ-3610H

H igh Fram e Rat e ( H FR)
licen se for VENICE fu ll-fram e
digit al m ot ion pict u re cam era
syst em

6K 3:2, 6K 1,85 :1, 6K 17:9, 6K
2,39:1 ve 5 ,7K 16:9
görü n t ü lem e, kayıt ve
oyn at m a için VENICE
yü kselt m esi

VENICE Fu ll Fram e dijit al
film kam erası sist em i için
Yü ksek Kare H ız ı ( H FR)
lisan sı
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