HDVF-EL30
3,5 inç sub-LCD ile OLED 0,7 inç renkli Full
HD vizör

Genel Bakış
HDVF-EL30, hareketli bir nesneyi izlemek ve bu nesneye odaklanmak için hızlı piksel
tepkisine olanak sağlayan 0,7 inç (görülebilir alan, diyagonal olarak ölçülür) bir Full HD
OLED vizördür. Devrim niteliğindeki Organik Işık Yayan Diyot (OLED) ekran teknolojisi
sayesinde, olağanüstü yüksek kontrast ve geniş dinamik aralık sunar.
Özel olarak geliştirilmiş optik büyüteciyle yüksek bir bakış noktasını mümkün kılar. Bu
özellik, mercekten geride dururlarsa operatörlere görüntüde daha geniş bir alanı
görmelerine olanak tanır. Vizörde görüntülenen görüntü, vinyet uygulamasını
engellemek için menü veya atanabilen düğme ile küçültülebilir.
HDVF-EL30, daha uzun mesafelerde doğrudan izlemeyi mümkün kılan ek bir 3,5 inç,
çeyrek HD (960 x 540) sub-LCD ekranla donatılmıştır. Sub-LCD paneli ve OLED ekranları
bir arada kullanmak; kamera operatörü OLED ekranı kullanırken, kamera asistanının
sub-LCD ekranı izlemesini sağlayan tam bir çalışma esnekliği sunar. Uyarı sinyali
göstergesi ve kamera numarası sub-LCD panelde görüntülenebilir. Birlikte verilen
katlanabilir parasoley, güneş ışığı yansımasını önler.
HDVF-EL30 vizör F65 Sony sinema filmi kameraları, 4K/HD sistem kameraları ve 20
pimli yuvarlak HDVF arabirimini destekleyen omuz tipi HD video kameraları gibi çok
çeşitli kameralarla uyumludur.

Kendi kendine yayım yapan bir teknoloji olan OLED teknolojisi, en yüksek kontrast
oranını garanti eder. Leke veya bulanıklık olmaz, hareketi yüksek doğrulukla üretir. 4K
görüntü kolayca odaklanır.

Uyarı sinyali ve kamera numarasını görüntüleyen izleme için ek ekran ve katlanabilir
parasoley.

Sony F65 dijital sinema filmi kamerası, 4K/HD sistem kameraları ve HDVF 20 pimli
yuvarlak analog vizör arabirimi destekleyen omuz tipi HD video kameralarla uyumludur.

Özellikler

Vizör, gelişmiş organik ışık yayan diyot panel teknolojisini kullandıkça hareketli bir
nesneyi izlemek ve bu nesneye odaklanmak için hızlı piksel tepkisini mümkün kılar.
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OLED panel sayesinde, derin siyah renk üretimi ve yüksek seviyeli parlaklık, daha
yüksek kontrast ve daha geniş dinamik aralık gibi özellikler sunulur.

Vizör; 20 pimli HDVF arabirimleriyle donatılmış çok çeşitli video kameralar (üst düzey
F65 CineAlta premium 4K kamera gibi), 4K/HD sistem kameraları (HDC-4300 üç 2/3 inç
4K/HD sistem kamerası gibi), HD sistem kameraları (HDC-2500 çoklu format sistem
kameraları gibi) ve omuz tipi HD video kameralar (PXW-X500 ve PDW-850 video
kameraları gibi) ile bağlanabilir.

Özel olarak geliştirilmiş optik büyüteç sayesinde göz-nokta arası mesafe, daha düşük
görüntü bozulmasına sahip taşınabilir mevcut OLED vizöründen daha uzun olur.

Vizör; renk moddan siyah/beyaz moda geçiş yapma, odak büyütme gibi kullanışlı
işlevleri düğmelere atamanıza olanak tanır. Ayrıca "HIEYE" işlevi, görüntü boyutunu
düşürerek/küçülterek daha uzun mesafeleri görüntülemeye olanak tanır.

HDVF-EL30, daha uzun mesafelerde doğrudan izlemeyi mümkün kılan ek bir 3,5 inç,
çeyrek HD (960 x 540) sub-LCD ekranla donatılmıştır. Sub-LCD paneli ve OLED ekranları
bir arada kullanmak; kamera operatörü OLED ekranı kullanırken, kamera asistanının
sub-LCD ekranı izlemesini sağlayan tam bir çalışma esnekliği sunar.

HDVF-EL30; sub-LCD lens tarafına doğru döndüğünde menü üzerinden ayarlanabilen
sub-LCD panelinde bir uyarı sinyali veya kamera numarası görüntüleyebilir.

Sub-LCD için esnek ve katlanabilir bir parasoley, doğrudan güneş ışığında çekim
yapmayı kolaylaştırır ve yansımaları azaltır.

İlgili ürünler

HDW-F900R

HDC-5500

HSC-300RF

F65

Ü ç 2/3 in ç FIT CCD sen sörlü
Cin eAlt a video kam era

Yü ksek perform an slı, ü ç adet
2/3 in ç 4K CMOS sen sörlü ,
doğru dan 4K çıkışlı
t aşın abilir sist em kam erası

Fiber ku llan ım ı ve bü yü k
len s seçen ekleri için ü ç 2/3
in ç Power H AD FX CCD
sen sörlü t aşın abilir H D / SD
kam era

Sü per 35 m m 8K CMOS
sen sorlü SRMASTER kam era

HSC-100RF

HXC-FB80

HDC-3100

PDW-F800

Fiber ku llan ım ı için ü ç 2/3
in ç Power H AD FX CCD
sen sörlü t aşın abilir H D / SD
kam era

Ü ç adet 2/3 in ç Exm or™ CMOS
sen sörlü H D ren kli st ü dyo
kam erası

Fiber çalışm a için ü ç adet 2/3
in ç CMOS sen sörlü t aşın abilir
sist em kam erası

Ü ç 2/3 in ç Power H AD FX CCD
sen sörlü , sın ıfın ın en iyisi,
Fu ll H D/SD kayıt yapan
XDCAM H D422 video kam era
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HDC-3500

HDC-2500

HSC-100R

HDCU-5500

Fiber çalışm a için ü ç adet 2/3
in ç 4K CMOS sen sörlü
t aşın abilir sist em kam erası

3G iki kat h ız lı çoklu form at
H D sist em kam erası

Dijit al t riaks ku llan ım ı için
ü ç 2/3 in ç Power H AD FX CCD
sen sörlü t aşın abilir H D / SD
kam era

H DC-5 5 00 4K/H D sist em
kam erası için IP-ready
Kam era Kon t rol Birim i ( CCU )

HDVF-EL20

PDW-850

HSC-300R

PMW-500

OLED 0,7 in ç ren kli H D viz ör

Ü ç adet 2/3 in ç Power H AD FX
CCD sen sör içeren XDCAM
H D422 ü st ü n Profession al
Disc™ video kam era ile en iyi
görü n t ü kalit esi, kolay
paylaşım ve m edya arşivlem e
öz ellikleri

Dijit al t riaks ku llan ım ı ve
bü yü k len s seçen ekleri için ü ç
2/3 in ç Power H AD FX CCD
sen sörlü t aşın abilir H D / SD
kam era

Ü ç 2/3 in ç Power H AD FX CCD
sen sörler fu ll H D kayıt yapan
XDCAM H D422 video kam era
( ayrıca SD seçen eği)

HDW-650P

PDW-700

PDW-680

Ü ç 2/3 in ç Power H AD CCD
sen sörlü H DCAM video kam era

Ü ç 2/3 in ç Power H AD FX CCD
sen sörler fu ll H D kayıt yapan
XDCAM H D422 video kam era
( ayrıca SD seçen eği)

Ü ç adet 2/3 in ç t ipi Exm or
CMOS sen sör fu ll H D / SD
kayıt yapan XDCAM H D om u z
t ipi video kam era

© 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.

3

Galeri
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