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Megjelent a régóta várt Sony PMW-200 camcorder, melyet az Arizona MPS már ki is
próbált és ennek lehetőségét az érdeklődők számára is biztosítja. 
A FULL HD kamera három 1/2 inches Exmor CMOS szenzorának köszönhetően az
elődhöz EX1R -hez képest lényegesen jobb képminőséget produkál. Az új kamkorder
legfontosabb tulajdonságait, újdonságait szedjük csokorba az alábbiakbanés annyit már
most is elárulhatunk, hogy egy igen kiváló eszközt kapnak a kezükbe a profi, félprofi
videósok.        A Sony PMW-200 MPEG HD422 módban MPEG-2 Long GOP kodek szerint
rögzíti a felvételeket. A 4:2:2 mintavételezés lényegesen több színinformációt hordoz mint az
előző generációs XDCAM-ek, tehát a kodek bitsebessége 50 Mbps-ra nőtt, a mi jelentős
mértéknek tekinthető.

A Sony PMW-200 -at ugyanazzal a Fujinon optikával szerelték mint az előd PMW-EX1R-t. Az
optika 14-szeres zoom aránnyal rendelkezik, és az 5.8-81.2 mm fókusztávolság-tartomány 35
mm-es megfelelője 30-439 mm. Az f/1.9 a maximális rekesznyílás, enek köszönhetően még
gyenge fényviszonyok között is lehetőséget ad az ésszerű mélységélesség alkalmazására és
lássuk be ez korántsem utolsó szempont a gyakorlati munka során.

Ha a felvételeket a kamerában szeretnénk visszanézni, akkor a legtöbb kamkordernél egy
tológombot kell átkapcsolni „camera” módból „play” állásba. A Sony PMW-200 azonban egy
sokkal elegánsabb megoldást választott. Készenléti módban a „thumbnail” gomb
megnyomásával azonnal a rögzített klipeket jeleníti meg bélyegképekben. Ha éppen a
felvételeket ellenőrizzük, és hirtelen rögzíteni kell valamit, csak a REC START gombot kell
megnyomni és a Sony PMW-200 rögtön elkezdi a felvételt.

A Sony PMW-200 sokoldalúsága miatt nem könnyű pontosan megmondani hogy kinek is
ajánlható elsősorban. Dokumentumfilm és TV-tudósítások biztosan szeretni fogják. Továbbá
bármilyen típusú videó produkciók, melyek számára az EX1R megfelelne, a 
Sony PMW-200
kamkorderrel biztos, hogy jobban járnak!
Ha többet is szeretne megtudni erről a nagyszerű kameráról, látogassa meg az Arizona MPS
weboldalát, ahol munkatársainkkal akár egy gyakorlati kipróbálását is ehyeztetheti.
További részletek a Sony PMW-200 kameráról!
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http://arizonamps.hu/uj-termekek/sony-xdcam-pmw-200-hd422-camcorder.html

