GY-LS30
00

4K Super 3
35mm ccamcorrder

Sin
nema
a Kusurssuzlu
uğu

T

am
mamen yeni JVC GY-LS
S300, 4K Su
uper 35mm CMOS

sensör ile pratik, ulttra yüksek çö
özünürlüklü, d
değiştirilebilirr
amerasıdır. G
Göz alıcı sine
ematik efektller için genişş çaplı
lens ka
sinema
a/fotoğraf lensleri ve adap
ptörlerine benzersiz bir şşekilde
uyum sağlamaktadı
s
ır. 4K Ultra H
HD, 4:2:2 örn
neklemeli Fu
ull HD,
SD ve web uyumlu
u proxy forma
atları dahil o
olmak üzere birçok
görüntü
ü formatında
a, SDCH me
edya üzerine
e saatler boyunca
bozulm
mayan kayıtla
ar yapabilm
mektedir. İkilii codec tassarımı,
program
mınızın aynı anda 2 ko
opyasını yap
pabilmenizi sağlar.
s
Ayrıca Full HD kayyıt yaparken internet üze
erinden USTR
REAM
ve You
uTube gibi içerik dağıtım ağlarına canlı HD yayını
yapabilirsiniz.

Bilinen DSLR kam
meraların, GY-LS300’ün
G
n sağladığı üstün
dayanıkklılık, uzun kkayıt süresi vve ergonomiyyle karşılaştırılması
mümkü
ün değildir. D
Diğer hiçbir çıkarılabilir len
ns video kam
merası,
böyle p
pratik, taşıma
ası kolay bir yapıda bu sseviyede işle
evsellik
sağlamamaktadır.

GY-LS3
300

Supe
er 35mm CMOS 4
4K Görün
ntü Sensörü

JVCKENWOOD
13.5m
pixel
Super 35 size
görüntü sensörü

GY-LS300
0, endüstri stand
dardı Micro Four Thirds (MFT
T) lens yuvası ile eşsiz bir biçimde birleşen b
bir
JVCKENWO
OOD 4K CMO
OS Super 35mm
m görüntü senssörüne sahiptirr. Super 35mm
m Sinema lensle
eri
kullanılabilirr ve negatif bakkış açılarını korruyacaklardır.*

Micrro Four Thiirds 4/3 Le
ens Yuvası & Variable
e Scan Map
pping Özelliiği
K
Kamera MFT, Super 16 vve diğer boyla
ardaki lenslerr ile kullanıldığında, JVC’n
nin tescilli
Varia
able Scan Map
pping özelliği, lensin negatiff bakış açısını koruyacaktır. Bu, film yapımcıları ve
yönetmenlerinin üsst düzey sine
ema lenslerinin yanısıra ya
aygın olarak b
bulunan MFT lenslerini
kullan
nabilmelerini sağlar. MFT yuvası, daha
a büyük S35 görüntü senssörü ve Varia
able Scan
Mapp
ping özelliğinin
n benzersiz bileşimi, kamera
aya neredeyse
e sınırsız lens sseçeneği sunm
maktadır.

*Y
Yuva adaptörü gereke
ebilir.
PL, EF, Nikon, C, ve diğer lensler iççin adaptörler
mevcuttur.

150Mb
bps’de 4K
K Ultra HD Kayıt v
ve Canlı Ç
Çıkış
4K ile
i çalışmak hiç bu kadarr kolay olmam
mıştı! Bir SD
DHC veya SD
DXC (UHS-I Hız sınıfı 3) hafıza
kartı takın ve ssaatlerce 4K Ultra HD (3
38 X 2160) materyal ka
aydı yapın. Kayıtlar Quicktime
OV) formatın
nda alınır ve popüler birççok düzenlem
me sistemiylle uyumludur. Bir 4K Ulttra HD
(.MO
mon
nitörü tek bir HDMI kablo
osuyla bağlayyın ve kamerranın canlı 4K sinyalini görüntüleyin. Ayrıca
kayd
dedilen dosyyaları doğruda
an kamera ile
e tekrar oyna
atabilirsiniz.

50M
Mbps’de 4:2:2 Full HD Kayıt 50Mb
bps
50 Mbps’de
M
4:2:2
2 60p kayıt ö
özelliği, GY-LS300’ü gene
el HD prodükksiyonları için
n ideal kılmakktadır. 50 Mb
bps dosyalar,, kolay
düze
enleme için Quicktime (.MOV) form
matında tutulur. Standarrt HD ve S
SD formatlarında geniş çapta düzenleme
uyum
mluluğu sağla
amak için, sta
andart AVCH
HD (4:2:0) ka
aydı da yapıla
abilir.

Can
nlı Yayın & FTP
GY-L
LS300’ün W
Wi-Fi ve 4G L
LTE bağlantılı yerleşik H
HD yayın mo
otoru, SDHC
C kart yuvala
arından
birine HD kaydı yaparken, diirekt olarak kkameradan izleyicilerinize
e canlı HD illetimi sağlar.. Yayın
M ve YouTube gibi
akışını daha öncce olmadığı kadar kolayylaştıran bu ssistemle artık USTREAM
n ağlarına ca
anlı HD aktarrımı yapabilirsiniz.
yayın

Tem
mel Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y
Yeni geliştirilmiş 4K Super 35
5mm CMOS gö
örüntü sensörü
Micro Four Th
hirds Sistem Le
ens Yuvası
V
Variable Scan Mapping
PF ve EF yuva
alı lenslere uyygun adaptörle
er
SDXC (UHS-I Hız sınıfı 3) kartına 4K Ultra
a HD kayıt (15
50
Mbps)
ayıt
50 Mbps’de 4:2:2 Full HD ka
3 konumlu ND
D filtre (1/4, 1/1
16 ve 1/64)
HD-SDI (3G) vve HDMI çıkışşları (yalnızca HDMI ile 4K ççıkış)
Phantom Pow
wer destekli 2 kkanal XLR sess girişi
Y
Yerleşik stereo mikrofon
UlttraHD

• İkili (Dual), Yed
dek (Backup) vve Devamlı (C
Continuous) ka
ayıt
ssağlayan ikili S
SDHC/SDXC yyuvaları
• U
USTREAM, Zixxi and Wowza Yayın Motoruyla uyumlu gelişmiş
JJVC yayın moto
oru
• IP Ağ Uzaktan
n Kontrolü, Uza
aktan Görüntü
üleme,
M
Metadata düze
enleme, FTP kklipleri gönderm
me
• A
Akıllı odak yard
dımı fonksiyon
nu ile 0.24 inç renk görüntü
b
bulucusu (1.56
6M pixel)
• K
Kablolu uzakta
an kontrol destteği
• K
Kullanıcı atama
alı 10 buton fon
nksiyonu
• T
Tutma ünitesi vve SSL-JVC50
0 7.4V batarya
a, AC Adaptörü
ü

VSM
M
Variable Scan Mapp ing

kiye Distribütö
örlüğü
Türk

Sp
pecifications subject to change.
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