Zaawansowana kamera
studyjna
AK-HC3500A
Nowy przetwornik IT-3CCD zapewniająca rozdzielczość natywną 1080i

KEY FEATURES
• 16-bitowy konwerter A/D

•

• 38-bitowe cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP)

•

• Zaawansowane przetwarzanie sygnałów DTL

Do użytku w studio i w terenie.
14-bitowy konwerter A/D.
38-bitowy procesor DSP.
Udoskonalone przetwarzanie sygnału DTL.
Studyjna kamera HD nowej generacji.

Raport użytkowników.
Stacja TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. (TBS) wprowadziła wieloformatowe kamery AK-HC3500 do studio teatralnego „M1 Studio”
i „M2 Studio” w Midoriyama Studio.

AK-HC3500 — głowica do kamer
Panasonic AK-HC3500 HD typu 2/3 to profesjonalna, wieloformatowa kamera rejestrująca wideo 1080i przy użyciu trzech matryc CCD o rozmiarze 2/3 cala
i rozdzielczości 2,2 mln pikseli. Dzięki połączeniu 14-bitowego konwertera A/D z 38-bitowym procesorem DSP rejestrowany obraz cechuje mniejsze
rozmycie, a efekt mory jest zredukowany, co pozwala uzyskać wyjątkowe materiały nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
Wiele różnych funkcji umożliwia dalsze poprawienie jakości obrazu zależnie od okoliczności. Dostępne są takie funkcje, jak Dynamic Range Stretch, kinowa
korekcja gamma, poprawa odcienia skóry oraz udoskonalone przetwarzanie sygnału DTL. Jak wspomniano, AK-HC3500 obsługuje wiele formatów, a
konkretnie 1080i59.94 Hz i 50 Hz HD. AK-HC3500 ma wyjście VBS w standardzie umożliwiające podłączenie jej do telepromptera.
Model AK-HC3500 oparto na matrycy CCD firmy Panasonic, a udoskonalony układ przetwarzania obrazu umożliwia uzyskanie wysokiej czułości F10
(1080/59.94i) lub F11 (1080/50i) przy 2000 luksów, niskiego poziomu rozmycia i doskonałego współczynnika sygnału do szumów wynoszącego 60 dB.
Jednokanałowy system transferu firmy Panasonic oraz technologie przetwarzania przesunięcia przestrzennego poprawiają głębokość modulacji sygnału i
zmniejszają efekt mory.
Połączenie 14-bitowej konwersji A/D, nowo opracowanego, 38-bitowego procesora DSP i korekcji gamma w czasie rzeczywistym firmy Panasonic
umożliwiającej uzyskanie wysokiej jakości obrazów z technologią Dynamic Range Stretch (DRS) i innymi wydajnymi funkcjami sprawia, że Panasonic AKHC3500 to czołowy model na światowym rynku w dziedzinie rejestrowania obrazu w studio.
Model AK-HC3500 zaprojektowano pod kątem łatwej obsługi i możliwości rozbudowy, wykorzystując szeroką wiedzę specjalistyczną firmy Panasonic z
dziedziny konstruowania kamer emisyjnych, aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę. Do przydatnych funkcji należą podświetlenie na tylnym panelu
operatorskim poprawiające obsługę w zaciemnionych miejscach. W odpowiedzi na prośby klientów wprowadziliśmy wiele udoskonaleń w porównaniu z
poprzednimi modelami.
Należą do nich optymalne rozłożenie wagi, większa wydajność podczas użytkowania z jednostką do rozbudowy i niski środek ciężkości, dzięki któremu
obsługa jest wygodniejsza. Dzięki zaawansowanej konstrukcji AK-HC3500 pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkowników i zapewnia wyjątkową wydajność
zarówno w studio, jak i w terenie.
Wysoka czułość, duża rozdzielczość obrazu, mniejszy efekt mory i poziome rozmycie na poziomie nieprzekraczającym -130 dB.
Funkcja Dynamic Range Stretch i kinowa korekcja gamma.
Przełączanie formatów wyjściowych HD/SD.

AK-HRP935 — panel do zdalnej obsługi
Panasonic AK-HRP935 Remote Operation Panel jest niewielki, ma rozmiar stelaża typu 1/4, umożliwia proste, zdalne dostosowywanie parametrów
systemu kamer AK-HC3500. Pełne sterowanie ustawieniami kamery przy użyciu kontrolera przypominającego joystick.

Najważniejsze cechy/zalety
Niewielki rozmiar ułatwiający instalację w małych przestrzeniach.
Pełne zdalne sterowanie parametrami HC3500.
Sterowanie przy użyciu kontrolera przypominającego joystick

AK-HCU3550 — jednostka sterowania kamerą (CCU).
Panasonic AK-HCU3550 Camera Control Unit obsługuje rozdzielczość 1080i 50i/59.94, SD 576/50i oraz 480/59.94i, a także formaty 1080/50i/59.94i,
576/50.00i, 480/59.9 RET IN. Tę jednostkę zaprojektowano do współpracy z kamerą produkcyjną/studyjną AK-HC3500 do nagrywania materiałów w studio
i elektronicznej produkcji w terenie (EFP — electronic field production).

Jednostka sterowania kamerą zarządza najważniejszymi funkcjami tego urządzenia i zużywa zaledwie 40 W energii, zmniejszając rozpraszanie ciepła. Ta
kompaktowa jednostka sterowania o szerokości połowy stelaża (200 x 125 x 400 mm) i niewielkiej wadze (9 kg) może być łatwo przenoszona w zestawach
sprzętowych, przewożona w wozach transmisyjnych, zapewniając wszechstronność i wydajność. Oprócz tego HCU3550 wyposażono w liczne złącza, w

tym 4 gniazda HD/SD-SDI, 2 analogowe kompozytowe wyjście monitora kształtu fali i powrotne wejścia wideo i telepromptera.

Najważniejsze cechy/zalety
Jednostka sterowania kamerą zaprojektowana do modelu AK-HC3500.
Wiele różnych złączy do łatwej instalacji.
Niewielkie rozmiary i waga.

AK-MSU935E — główna jednostka konfiguracji
Główna jednostka konfiguracji (MSU) AK-MSU935 może służyć do regulacji całego zakresu parametrów w kamerze studyjnej i można ją podłączyć nawet
do 12 systemów kamer. Ma duży wyświetlacz LCD o przekątnej 6,3 cala oraz klawisze bezpośredniego dostępu do ustawień menu, co pozwala na łatwą i
szybką obsługę wszystkich funkcji kamery.

Gniazdo kart pamięci SD umożliwia zapisywanie i przywracanie trzech preferencji użytkownika, ośmiu plików scen i szesnastu plików obiektywu. Ten
model jest mały i lekki — mierzy 340 x 75 x 264 mm i waży tylko 3,25 kg. MSU935 można łatwo zainstalować w wozie transmisyjnym lub w studio.
Najważniejsze cechy/zalety
Sterowanie maks. 12 systemami kamer.
Duży wyświetlacz LCD o przekątnej 6,3 cala do łatwej obsługi.
Gniazdo kart pamięci SD do zapisywania/przywracania ustawień.
Kliknij tutaj aby pobrać listę Instrukcji Obsługi do pobrania.
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SPECIFICATIONS
Power Consumption

37 W (excluding power supply), 340 W (include power supply)

Power Supply

AK-HC3500AP:
32W (during external power supply operation)
34W (when CCU is coneected)
AK-HC3500AE/AK-HC3500AES:
28W (during external power supply operation)
70W (when CCU is coneected)

Operating Temperature

–10 °C to 45 °C (14°F to 113°F)
Preheating required at temperatures below 0°C (32°F)

Operating Humidity

Less than 85 %

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4°F to 140°F)

Weight

Approx. 4.7 kg (approx. 10.36 lb)

Dimensions (W x H x D)

135 mm x 260 mm x 360 mm
(5-5/16 inches x 10-1/4inches x 14-3/16 inches)
excluding protrusions

Pickup Devices

2/3 type 2.2 million pixel IT, CCD x 3

System

GBR Pickup System

Color Separation Optical System

f/1.4 prism

CC Filter

3200 K, 4300 K, 6300 K, Cross, Diffusion

ND Filter

CAP, Through, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

Bayonet mount

Sensitivity

59.94 Hz F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)
50 Hz F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)

S/N

60 dB (typ) (Y: 30 MHz)

Horizontal Modulation

More than 50 % (27.5 MHz)

Output Format

1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p (over 59.94i),
1080/25p (over 50i), 1080/23.98p (over 59.94i)

HD-SDI Output

HD signal = 0.8 V [p-p], 75 Ω (BNC)
The HD-SDI 2 signal output can be added to the
regular images using the camera menu item setting
and switched to the VF or RET image output.
Embedded audio supported
(MUTE when RET Video output)

Prompt Output Genlock Input

VBS signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
Tri-level SYNC/BB (BNC x 1)
The PROMPT output and the GENLOCK input are changed with the switch.

AUX Output

Prompt2 Output: VBS Signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
(When there is Prompt2 input in CCU)

MIC Input

–60 dBu to 4 dBu (XLR 3-pin female x 2)
Gain selected by camera menu

Intercom

Input: –60 dBu to –10 dBu
Output: 100 mW max. (XLR 5-pin, female x 2)
(The mix of PGM1 and PGM2 is individually controlled)

DC Out

12 V, MAX. 1 A

URL: https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/AK-HC3500A

CONTACT
Web: https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/contact-us

