8K ROI (Region of Interest) Multifunctioneel Camerasysteem
Er wordt een verhoogde productiewaarde gecreëerd met slechts één 8Kcamera met maximaal 5 onafhankelijke signalen. Een nieuwe manier om
meer te kunnen vastleggen van live-evenementen en sportwedstrijden.

KEY FEATURES
• Bevat een 8K CMOS beeldsensor van volledige grootte

• De positie van een uitgesneden frame kan vooraf worden ingesteld

• Er kunnen maximaal vier afzonderlijke HD-video's worden

• Er kunnen tot maximaal acht 8K multifunctionele camera-eenheden

gesneden uit een 8K-beeld met HD-kwaliteit en een brede hoek, en

aan elkaar worden gekoppeld voor het kaderen van maximaal 32

elk beeld kan individueel worden gepand, gekanteld en gezoomd

verschillende HD-video's

• De functie voor automatische correctie van de verdraaiing van de
groothoeklens, doet de verdraaiing van gesneden beelden uit de
periferie teniet en realiseert hiermee natuurlijk uitziende beelden

Met het 8K ROI (Region of Interest)-systeem kan een enkele operator tot wel 5 onafhankelijke HD-beelden produceren met slechts een enkele 8K-camera.
In elk uitgesneden kader kunnen acties als pannen, kantelen en zoomen worden uitgevoerd; één enkele 8K ROI-camera fungeert dus als vier HD-camera's.
Door bij te dragen aan de kostenvermindering van het opstellen, verplaatsen en vervoeren van camera's, zorgt het systeem voor verbetering van het
rendement bij live- en sportevenementen. Daarnaast wordt de noodzaak weggenomen om publiekstoelen te gebruiken om meerdere camera's op te stellen.

BEREID DE SCÈNE VOOR, SELECTEER JE KADERS EN SCHAKELEN MAAR

Voorbeeld van een toepassing van het 8K ROI-camerasysteem (1 camera, live opname van een
voorstelling)
De 8K multifunctionele camera is opgesteld in een vaste positie. De vier kaders, 1 tot en met 4, kunnen
individueel bediend worden, bijvoorbeeld om te pannen, kantelen of zoomen. Bovendien kunnen, bijvoorbeeld,
kader 1 (opname van veraf) en kader 2 (close-up) aan elkaar worden gekoppeld tijdens het bedienen.

Gekoppelde bediening van meerdere frames/meerdere camera's
Verschillende 8K multifunctionele camera-eenheden (maximaal 8) kunnen aan elkaar worden gekoppeld en samen worden bediend als één geïntegreerd
systeem. Door één kader in het hoofdframe te zetten en deze te koppelen aan andere kaders, opereren de verschillende beeldkaders in het verlengde van
het pannen, kantelen en zoomen op het hoofdframe. Dit zorgt voor een betere operationele efficiëntie tijdens het opnemen of uitzenden met meerdere
camera's/vanuit meerdere perspectieven. Er kunnen meerdere frames worden bediend met behulp van Framing Control Software*

Natuurlijk uitgesneden beeldkader van waar dan ook binnen een totaalbeeld
Automatische, real time correctie van de verdraaiing van de groothoeklens, uitgesneden uit het beeldkader, weg van het centrale beeld. Dit resulteert in
natuurlijk ogende video's alsof de camerabeelden individueel zijn gepand of gekanteld.

In de toekomst staat er voortdurende ontwikkeling van software gepland om de
functionaliteit te verbeteren
Toekomstige uitgaven* van Framing Control Software voor opnemen vanaf een langere afstand en Auto Framing Software voor automatische
objectherkenning

*Voorlopig gepland om op de markt te worden gebracht in de winter van 2020

UITSTEKENDE BEELDKWALITEIT
Met dank aan de pas ontwikkelde Full Frame Image Sensor Effective-pixels van 35 mm: Ong. 33M), 8K realiseert beelden met bredere hoeken vergeleken
met 4K van dezelfde beeldkwaliteit.
Een nog realistischer en spannender beeld met dank aan HDR(HLG) en BT.2020 Support
De EF-lensbevestiging maakt een breed assortiment aan lenzen beschikbaar voor elke opname-omgeving

EENVOUDIGE EN FLEXIBELE BEDIENING
Een enkele camera kan beeldmateriaal produceren dat gelijkstaat aan 4 traditionele camera's. Dit resulteert in een toegenomen productiviteit met beperkte
hulpmiddelen en minder geïnstalleerde camera's op een locatie

8K ROI SYSTEEMOPSTELLING

AK-SHB800CJ (LC connector-model)
8K Multifunctionele Camera

AK-SHU800EJ (LC connector-model)
Unit voor beeldverwerking

AK-SFC101 Software-sleutel

SPECIFICATIES
Stroomvoorziening: DC12v (DC11 V - 17 V)
Gewicht: Ong. 4,0 kg (8,82 lbs)
Afmetingen: 180 mm x 190 mm x 177 mm (7-1/8 inch x 7-1/2 inch x 7 inch) (exclusief uitsteeksels)
Sensor:Volledige grootte, MOS x1
Lensbevestiging:EF
ND-filterHELDER, 1/4, 1/16, 1/64
FunctieROI, HDR (HLG), BT.2020-ondersteund
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SPECIFICATIONS
Power Supply

DC12v (DC11 V - 17 V)

Weight:

Approx. 4.0 kg (8.82 lbs)

Dimensions:

180 mm x 190 mm x 177 mm
(7-1/8 inches x 7-1/2 inches x 7 inches)
(excluding protrusions)

Sensor

Full size, MOS x 1

Lens Mount

EF

ND Filter

CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64

Function

ROI, HDR (HLG), BT.2020 supported
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