Krachtige studiocamera
AK-HC3500A
Nieuwe IT-3CCD voor een native resolutie van 1080i

KEY FEATURES
• 16-bits A/D-converter

•

• 38-bits DSP (Digital Signal Processing)

•

• Verbeterde DTL-signaalverwerking

Voor studio- en terrein toepassingen
16-bits A/D-converter
38-bits DSP (Digital Signal Processing)
Verbeterde DTL-signaalverwerkingNieuwe generatie HD-studiocamera

Gebruikersrapport
TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. (hierna TBS genoemd) introduceerde de multi-format camera AK-HC3500 in zijn dramaopnamestudio's, “M1 Studio” en “M2 Studio” in Midoriyama Studio.

AK-HC3500 – Camerakop
De Panasonic AK-HC3500 2/3-type HD-studio camera is een professionele, multi-format camera die 1080i video opneemt met drie 2/3-type 2.2-megapixel
CCD's. Door het combineren van een 16-bits A/D-converter met 38-bits digitale signaalverwerking, dragen het ’low smear’ niveau en de verminderde moiré
bij tot uitzonderlijke beeldvorming, zelfs in een omgeving met lage belichting.
De verschillende beeldbesturingen gaan verder voor het verbeteren van de beeldkwaliteit, afhankelijk van de opnamesituatie, met krachtige functies zoals
het rekken van het dynamisch bereik, de cine-gammacurve, correctie van de details van de huidskleur en verbeterde DTL-signaalverwerking. In
overeenstemming met het "multi-format"-doel, neemt de AK-HC3500 zowel op in 1080/59.94i, 1080/29.97psF (meer dan 59.94i), 1080/23.98psF (meer dan
59.94i) en 1080/25psF (meer dan 50i) HD-formaten. De AK-HC3500 heeft een VBS-uitgang als standaard voor de autocue-uitgang.
De AK-HC3500 gebruikt de Panasonic CCD-sensortechnologie en de verbeterde on-chip lensprestaties bieden een hoge gevoeligheid van F10
(1080/59.94i) of F11 (1080/50i) bij 2000 lx, een laag ‘smear level’ en een uitstekende signaal-ruis-verhouding van 60 dB. De technologieën voor een eenkanaals overdrachtsysteem en de ’spatial’-ofsett verwerking van Panasonic, verbeteren de diepte van de signaalmodulatie en verminderen moiré.
De combinatie met de 16-bits A/D-conversie; een nieuw ontwikkelde 38-bits DSP (Digital Signal Processing) en de originele real time gammacorrectie van
Panasonic voor beelden met hogere kwaliteit met Dynamic Range Stretch (DRS) en andere krachtige functies, maakt de Panasonic AK-HC3500 een leider
van wereldklasse in studio-opname.
Ontworpen voor een gemakkelijke gebruik en uitbreidbaarheid, integreert de AK-HC3500 Panasonic's uitgebreide knowhow op het vlak van
broadcastcamera design voor een nog gemakkelijkere bediening. Handige functies omvatten een achtergrondverlichting op het achterste bedieningspaneel
voor een betere werking op donkere locaties. Als antwoord op klantaanvragen, hebben we talrijke verbeteringen aangebracht ten opzichte van vroegere
modellen.
Deze omvatten een optimale gewichtsbalans, verbeterde efficiëntie bij gebruik met een opgebouwde eenheid, en een laag zwaartepunt voor een
comfortabelere bediening. Dankzij dit geavanceerde ontwerp, helpt de AK-HC3500 de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, terwijl een
uitzonderlijke efficiëntie wordt geboden, zowel in de studio als op locaties buitenshuis.
Beeld met hoge gevoeligheid en hoge resolutie, minder moiré en een verticaal ‘smear level’ van minder dan -130dB
DRS-functie (Dynamic Range Stretch) en Cine Gamma Curve
Schakelbare HD/SD-uitvoerformaten

AK-HCU355A – camerabedieningseenheid
De Panasonic AK-HCU355A camera bedienings eenheid ondersteunt 1080/59.94i, 1080/50i, 480/59.94i, 576/50i, 1080/29.97psF (meer dan 59.94i),
1080/23.98psF (meer dan 59.94i), 1080/23.98psF (meer dan 48.96i), 1080/25psF (meer dan 50i), 1080/23.98psF en 1080/25psF uitvoer en
1080/50i/59.94i, 576/50.00i, 480/59.9 . Het is ontworpen om te werken met de AK-HC3500 productie/studiocamera voor studio- en EFP-toepassingen
(electronic field production) .

De camera bedieningseenheid beheert kritieke camerafuncties, met een laag stroomverbruik van slechts 40W - waarbij de warmtespreiding wordt
verminderd. Deze compacte, halve rack brede (200 x 125 x 400 mm) en lichte (9 kg) bedieningseenheid kan gemakkelijk worden gedragen in flypacks en
zendwagens zodat u kunt genieten van een efficiënte allround veelzijdigheid. Daarnaast biedt de AK-HCU355A talrijke aansluit opties, inclusief 4 HD/SDSDI-lijnen, 2 analoge composietlijnen, golfvorm monitoruitgang en retouringangen voor video, auto cue.
Belangrijke functies/voordelen
Camera bedieningseenheid, ontworpen voor de AK-HC3500
Veelzijdige multiverbinding voor eenvoudige installatie
Compact formaat en licht gewicht

AK-HRP935 – afstandsbedieningspaneel
Het AK-HRP935 afstandsbedieningspaneel van Panasonic in een compact 1/4-type rackformaat, zorgt ervoor dat de parameters van het AKHC3500-camerasysteem op afstand gemakkelijk kunnen worden bediend. Volledige bediening van de camera-instellingen met het joysticktype
irisbediening

Belangrijke functies/voordelen

Compact formaat voor eenvoudige installatie in kleine ruimten
Volledige afstandsbediening van AK-HC3500 en AK-HC3800 parameters
joystick-type Irisbediening

AK-MSU935A – Hoofdinstellingseenheid
De AK-MSU935A, hoofdinstellingseenheid (MSU = master setup unit) heeft de mogelijkheid het volledige bereik van parameters in de studiocamera aan te
passen en kan worden aangesloten op maximaal 12 camerasystemen (AK-HC3500A en AK-HC3800). Het heeft een groot 16cm LCD-scherm en directe
toegangstoetsen voor menu-instellingen, zodat een gemakkelijke en snelle bediening van alle camerafuncties mogelijk is.

Via de SD-geheugenkaartsleuf kunt u drie gebruikersreferenties, acht scènebestanden en zestien lensbestanden opslaan en oproepen. Klein en licht
gewicht met de afmetingen 340mm x 75mm x 264mm en slechts 3,25 kg, kan de AK-MSU935A gemakkelijk worden geïnstalleerd in de zendwagen of de
studio.
Belangrijke functies/voordelen
Bediening van maximaal 12 camera systemen (AK-HC3500A en AK-HC3800)
Groot 6.3-type LCD-scherm voor gemakkelijke bediening
SD-geheugenkaartsleuf voor opslag-/oproepinstellingen

AK-HVF70E – viewfinder

De AK-HVF70E functies,
is een krachtige
17.8 cm kleuren
LCD-viewfinder,
lichtdirect
van gewicht,
laag is
stroom
verbruik
eennodig
hoge resolutie,
met eente
veelzijdigheid
aan
ondersteunings
zoals ‘focus-in-red’
en ‘pixel-to-pixel’.
Indien
aangesloten
er geen
aparteen
kabel
om de viewfinder
verbinden met
de
studio camera.

Belangrijke functies/voordelen
Gewicht: 1.8kg
Resolutie: 1024 x 600 (WSVGA)
Focus assist functies (focus-in-red, pixel-to-pixel)
Drie instelbare functie toetsen
Contrast, brightness en peaking zijn instelbaar
Tilt hoek: 90° naar boven en 60° naar onder
Klik hier voor een lijst met downloadbare gebruiksaanwijzingen.
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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://nl.business.panasonic.be/professional-camera/producten-en-accessoires/welkom-bij-ons-proav-assortiment/studiocamerasystemen/akhc3500a-1

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

