Fotorealistische virtuele sets
en augmented reality
Brainstorm InfinitySet

KEY FEATURES
• Gepatenteerde TrackFree-technologie, waarmee tracking- en
trackless omgevingen kunnen worden gecombineerd
• Geavanceerde rendering: Gecombineerde render-engine met
Unreal-engine, realtime ray tracing, PBR en HDR

• Inclusief interne chroma-keyer en mogelijkheid om een externe
hardware-chroma-keyer te gebruiken
• Kan worden verbonden met elke broadcast-workflow: graphics,
mixers, newsroom, automatisering en nog veel meer.

• Augmented Reality met datagedreven graphics

Fotorealistische virtuele sets en augmented reality

Belangrijkste functies:

Gepatenteerde TrackFree-technologie, waarmee tracking- en trackless omgevingen kunnen worden gecombineerd
Geavanceerde rendering: Gecombineerde render-engine met Unreal-engine, realtime ray tracing, PBR en HDR
Selectieve defocus en bokeh, virtuele camera's en dynamische volumetrische lampen
Augmented Reality met datagedreven graphics
Inclusief interne chroma-keyer en mogelijkheid om een externe hardware-chroma-keyer te gebruiken
Virtuele loskoppeling camera en DMX-controle voor externe lampen
Kan worden verbonden met elke broadcast-workflow: graphics, mixers, newsroom, automatisering en nog veel meer

Vergeet alles wat u weet over virtuele studio's.
Alles is mogelijk met de InfinitySet, , van eenvoudige virtuele sets met vaste camera's tot geavanceerde en complexe producties met tracked
camera's, externe feeds met ingebedde tracking-data en datagedreven graphics die in realtime interactie hebben met de set en de talenten. De
geavanceerde technologieën van de InfinitySet zijn bovendien gebruiksvriendelijk en bieden de beste tool om geweldige programma's te maken en lezers
te boeien.
InfinitySet is de alles-in-één virtuele set en oplossing voor realtime 3D-graphics, niet alleen dankzij alle buitengewoon geavanceerde technologieën,
maar ook omdat deze oplossing cameramensen en producenten optimale flexibiliteit biedt. Brainstorms award-winnende InfinitySet verhoogt de
productiewaarde aanzienlijk om een nieuw en groter publiek te kunnen trekken en te behouden, terwijl de productiekosten flink worden verlaagd en
nieuwe inkomstenbronnen mogelijk worden.
InfinitySet is uitgerust met Brainstorms unieke gecombineerde render-engine, die het beste van beide werelden biedt: de kwalitatief hoogwaardige
rendering van scènes van Epic Games Unreal Engine met de geavanceerde graphics, typografie en het externe gegevensbeheer van de eStudio
render-engine. Hierdoor komt de kwaliteit van game-engines samen met de geavanceerde eisen van broadcast-workflows.
Kom meer te weten op de website van Brainstorm: www.brainstorm3d.com/products/infinityset
Compatibiliteit:
AW-RP150
AW-UE150
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SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/System-Product-Collaborations/brainstorm-infinityset

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us

