Fotogerçekçi sanal setler ve
artırılmış gerçeklik
Brainstorm InfinitySet

KEY FEATURES
• Patentli TrackFree teknolojisi, takip sistemli ve takip sistemsiz
ortamları birleştirmeyi sağlar
• Gelişmiş işleme: Sanal Motorla Birleşik Render Motoru, gerçek
zamanlı ışın takibi, PBR ve HDR

• Dahili kilit renk ayarlayıcı içerir ve harici bir kilit renk ayarlayıcı
donanımının kullanımına izin verir
• Herhangi bir yayın iş akışına bağlanabilirlik: grafikler, birleştiriciler,
basın odası, otomasyon ve çok daha fazlası

• Veri odaklı grafiklerle Artırılmış Gerçeklik

Fotogerçekçi sanal setler ve artırılmış gerçeklik

Temel Özellikler:
Patentli TrackFree teknolojisi, takip sistemli ve takip sistemsiz ortamları birleştirmeyi sağlar
Gelişmiş işleme: Sanal Motorla Birleşik Render Motoru, gerçek zamanlı ışın takibi, PBR ve HDR
Seçili odaktan uzaklaştırma ve bokeh, sanal kameralar ve hareketli hacimsel ışıklar
Veri odaklı grafiklerle Artırılmış Gerçeklik
Dahili kilit renk ayarlayıcı içerir ve harici bir kilit renk ayarlayıcı donanımının kullanımına izin verir
Sanal kamera ayırma ve dış ışıklar için DMX kontrolü
Herhangi bir yayın iş akışına bağlanabilirlik: grafikler, birleştiriciler, basın odası, otomasyon ve çok daha fazlası
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Sanal Stüdyolarla ilgili bildiğiniz bütün gerçekleri unutun.
InfinitySet ile, sabit kameralı basit sanal setlerden takip sistemli kameralar içeren ileri ve karmaşık yapımlara, yerleşik izleme verilerine sahip dış
yayınlara ve set ve yeteneklerle eş zamanlı etkileşen veri odaklı grafiklere kadar her şey yapılabilir. InfinitySet’in gelişmiş teknolojisi kullanıcı dostudur
ve izleyicilerin ilgisini çeken muhteşem programlar oluşturmak için en iyi aracı sağlar.
InfinitySet hem sanal set ve hem de gerçek zamanlı 3D grafik çözümüdür, sadece birtakım son derece gelişmiş teknolojiyi değil, aynı zamanda bu
çözümün kullanıcılara ve üreticilere sunduğu esnekliği de gösterir. Brainstorm’un ödüllü InfinitySet'i prodüksiyon maliyetlerini büyük oranda
düşürüp yeni gelir kaynakları yaratırken, aynı zamanda da yeni ve daha büyük kitleleri yakalamak ve elde tutmak için büyük ölçüde prodüksiyon
değerini yükseltir.
InfinitySet Brainstorm’un eşsiz Birleşik Render Motorunda, her ikisinin de en iyi yönlerini aldığı, eStudio işleme motorunun tipografisini ve dış veri
yönetimini, gelişmiş grafikleriyle Epic Games Unreal Engine'ın da yüksek kaliteli sahne işlemesini ön plana çıkartır. Oyun motorlarının kalitesi ile
yayın iş akışının ileri düzey gereksinimlerini bir araya getirir.
Daha fazlasını Brainstorm web sayfamızdan öğrenebilirsiniz: www.brainstorm3d.com/products/infinityset
Uyumluluk:
AW-RP150
AW-UE150

SPECIFICATIONS

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

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

