G
GY-H
HM20
00 | GY-H
HM17
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4K Ultra
a HD ca
amcord
ders

Gezzici 4K
4 P
Pro
Cam
mcorrder Kam
merallar

G

Y-HM200
0 ve GY-HM
M170 gittiğin
niz her yere
e götürebilecceğiniz

ka
adar küçük ve
e hafif olan ekonomik,
e
tam
m donanımlı 4K Ultra HD
D
ka
ameralardır. 4K ile çalışşmak hiç bu
u kadar kolay olmamışttı! Bir
SD
DHC veya SDXC (UHS-I Hız sınıfı 3)) hafıza kartı ta
akın ve saatlerrce 4K
Ultra HD (384
40 x 2160) materyal ka
aydı yapın. Kayıtlar
K
Quiccktime
MOV) forma
atında alınırr ve popüle
er birçok kkurgu
(.M

siste
emiyle

uyyumludur. Ye
erleşik bir 12
2x optik zoom
m lensi ve 4K CMOS sen
nsörü,
GY-HM200

uyygun fiyatlı SDHX/SDXC
S
C hafıza kartlarına doğrud
dan çarpıcı bir
b 4K
Ultra HD ya d
da 4:2:2 Full HD iletimi sağlamaktad
dır. Bu kame
eraları
ge
enel HD prod
düksiyonları için ideal kılan bir diğer özellik, 50Mbps’te
60
0p’ye kadar 4
4:2:2 HD sinyyali kaydedeb
arıdır.
biliyor olmala

G

Y-HM200
0, bir SDHC
C hafıza karttına full HD kayıt yaparkken,

GY-HM170

USTREAM ve
eya YouTub
be gibi içerikk dağıtım a
ağlarına interrnet
anlı HD
görüntü aktarımı yap
pabilme imkkanı
üzzerinden ca
sa
ağlamaktadırr.

GY
Y-HM
M200 | GYY-HM1
170
150
0Mbps’d
de 4K Ulttra HD K
Kayıt ve C
Canlı Çık
kış
4K h
hiç bu kadar ba
asit olmamıştı!! Uygun fiyatlı bir
b SDHC veya
a SDXC (UHS--I Hız sınıfı 3) hafıza
h
kartını iki
i
D (3840 x 2160
0) materyal ka
aydı yapın. Bir 4K
kart yuvasından biirine takın ve ssaatler boyuncca 4K Ultra HD
a HD monitörü tek bir HDMI kablosuyla ba
ağlayın ve kam
meranın canlı 4
4K sinyalini gö
örüntüleyin. Ayyrıca
Ultra
kayıttlı dosyaları doğrudan kamera ile tekrar oynatabilirsiniz
o
z.

50Mbps
s’te 4:2:2
2 Full HD Kayıt
50Mbps’de 4:2:2 60p kayyıt yapabilme ö
özelliği, GY-HM
M200 ve GY-HM170 kameraları genel HD prodüksiyon ççalışmaları için
n ideal
alar, kolay kurrgu için Quickttime (.MOV) fo
ormatında tutu
ulur. Standart HD ve SD forrmatlarında
kılmaktadır. 50Mbps dosya
g
geniş çapta dü
üzenleme uyum
mluluğu sağlayyan standart A
AVCHD (4:2:0)) kaydı da yap
pılabilir.

E
Ekonomi
k Kayıt & Depolama
GY-HM200 ve GY-HM170
0 kameralar 4K
K Ultra HD, 4:2
2:2 örnekleme
eli Full HD, SD
D ve web uyum
mlu
proxy formatlarrı dahil olmak üzere
ü
birçok g
görüntü formatında, herhang
gi bir ekonomikk SDHC medya
a
ulmayan kayıtllar yapmak üzzere tasarlanm
mıştır. Ayrıca ikkili codec
üzerine saatler boyunca bozu
ta
asarımı, progra
amınızın aynı anda iki kopya
asını yapabilm
menizi sağlar.

Canlı Yayın
n & FTP
G
GY-HM200’ün
Wi-Fi ve 4G L
LTE bağlantılı yyerleşik HD ya
ayın motoru, SDHC
S
kart yuva
alarından birine
e HD
kayıtt yaparken, dire
ekt olarak kam
meradan izleyiccilerinize canlı HD
H iletimi sağlar. Yayın akışıını daha önce
olma
adığı kadar kolaylaştıran bu ssistemle artık USTREAM ve
e YouTube gib
bi içerik dağıtım
m ağlarına can
nlı HD
aktarrımı yapabilirsiniz.

Tem
mel Öze
ellikler
•1
12.4M pikselli, te
ekli 1/2.3 in. CM
MOS görüntü se
ensörü
•Ü
Üstün kalite ye
erleşik 12x F1..2-3.5 zoom le
ensi (35mm
e
eşdeğeri: 29.5-354mm)
•O
Optik zoom ile piksel eşleme
esinin bir araya
a geldiği, kusu
ursuz
vve kayıpsız 24
4x zoom yapab
bilmeyi sağlaya
an HD modund
da
D
Dinamik Zoom
m
•S
SDXC (UHS-I Hız sınıfı 3) ka
artına 4K Ultra
a HD kayıt (150
M
Mbps)
•5
50Mbps’de 4:2
2:2 Full HD (24
4-60p) kayıt
•H
HDMI konnektör aracılığıya canlı 4K UHD çıkışı
• 2 konumlu ND filtre (1/4, 1/16)
•Y
Yerleşik stereo
o mikrofon
mlı (continuou
• İkili yedek (bacckup) ve devam
us) kayıt
ssağlayan ikili S
SDHC/SDXC yyuvaları
•A
Akıllı odak yard
dımı ile 3.5 inçç renkli LCD ekran (920K pikksel)
•K
Kablolu uzakta
an kontrol destteği

•H
HDMI çıkışı (ya
alnızca HDMI aracılığıyla 4K
K çıkışı)
A
Akıllı odak yard
dım fonksiyonu ile 0.24 inç rrenk görüntü
b
bulucu (viewfin
nder) (1.56M p
piksel)
•K
Kullanıcı atama
alı 9 buton fon
nksiyonu
•A
AC adaptör ve batarya

GY
Y-HM200’de bulunan eks
kstra özellikle
er
•H
HD-SDI (3G)
•U
USTREAM, Zixxi ve Wowza Y
Yayın Motoru ile
i
u
uyumlu gelişmiş JVC yayın m
motoru
•P
Phantom Powe
er destekli 2 ka
anallı XLR sess girişi
• IP Ağ Uzaktan Kontrolü, Uza
aktan Görüntü
üleme,
M
Metadata düze
enleme, FTP kklipleri gönderm
me
•T
Tutma ünitesi vve SSL-JVC50 7.4V batarya d
dahil

UltraHD

Türkiye Distribü
ütörüğü
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