AK-UC3300
UHD-livecamerasysteem met uitstekende kleurreproductie, hoge
gevoeligheid en weinig ruis.

KEY FEATURES
• 4K video-uitvoer met een horizontale resolutie van 2000 tv-lijnen is
mogelijk met een grote 11-megapixel sensor.
• Ondersteunt snel lezen in 1/100 seconde om rollendesluitervervorming te beheersen.
• Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) en breed ITU-R

• Ondersteund HD Hi-Speed-modus (2x) (in combinatie met AKUCU600)
• 12G-SDI-uitvoer/TICO over SDI-uitvoer /(in combinatie met AKUCU600). SMPTE ST2110 ondersteund met optie (in combinatie
met AK-NP600).

BT.2020-kleurenbereik (in combinatie met AK-UCU600)

De AK-UC3300, een 4K-studiocamerasysteem dat is uitgerust met een grote S35mm MOS 4K-sensor voor video van hoge kwaliteit. Ideaal voor diverse
productietoepassingen, zoals televisiestudio's, live-evenementen en e-sport.

HOGE BEELDKWALITEIT
De AK-UC3300 heeft een grote 11-megapixel 4K-beeldsensor waarmee een resolutie van 2000 TV wordt bereikt voor een rijk gedetailleerd beeld. Bij hoge
gevoeligheden blijft een S/N-verhouding van 62 dB of meer gehandhaafd. Dankzij de ingebouwde optische conversielens kunnen standaard 2/3-type-lenzen
met een B4-lensfitting worden gebruikt. Daarnaast worden HDR (High Dynamic Range) en een breed ITU-R BT.2020 kleurbereik ondersteund.
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HD HIGH SPEED (2x) en LOW SKEW-MODUS
Het AK-UC3300 UHD-camerasysteem is ontworpen voor optimale videoproductie in dynamische omgevingen. Naast de 2x high-speed HD-opnamefunctie
biedt de scheefstandfunctie - gerealiseerd door snelle scans met een snelheid van 1/100 seconde - een uitstekende bedienbaarheid bij het opnemen van
snelle bewegingen, zoals tijdens sport- en live-evenementen.

MEERDERE FORMATEN
De AK-UC3300 ondersteunt biedt beeldregistratie in UHD en HD en biedt tegelijkertijd ondersteuning voor meerdere formaten.
Ondersteunde formaten:
UHD

2160/59,94p, 2160/50p, 2160/29,97p,
2160/25p, 2160/23,98p, 2160/29,97PsF,
2160/25PsF, 2160/23,98PsF,
2160/23,98PsF & meer dan 59,94i

HD

1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i,
1080/50i, 1080/29,97PsF, 1080/25PsF,
1080/23,98PsF
720/59,94p, 720/50p

HD High Speed

1080/59,94p-120fps, 1080/50p-100fps,
1080/59,94i-120fps, 1080/50i-100fps,
720/59,94p-120fps, 720/50p-100fps

GEAVANCEERDE FUNCTIONALITEIT
Een flexibele, aan de toepassing aangepaste bediening kan ook worden bereikt ter ondersteuning van comfortabel opnemen met hoge kwaliteit.
Uitgerust met compensatie van chromatische aberratie (CAC).
DRS-functie (Dynamic Range Stretcher) kan worden ingeschakeld voor het controleren van zwarte defecten en uitvergrote accenten.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/AK-UC3300

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

