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ALPHASHOT MICRO v2
Puikus fotografijos sprendimas ir kompaktiškas įrenginys, tinkantis net ir neprofesionalams. 
Skirtas mažų daiktų statinei fotografijai ir 360 ° vaizdų kūrimui. Idealiai tinka fotografuoti 
papuošalus, brangakmenius, laikrodžius ir pan. Integruota techninė ir programinė įranga bei 
paprastas fotoaparato valdymas labai palengvina skaitmeninio turinio kūrimo procesą ir užtikrina 
aukštą vaizdo kokybę bei darbo nuoseklumą.

US patent no. US 9,625,794 B2

Paprasta naudoti
⊲ tinka ir neprofesionliems fotografams
⊲ integruota kameros ir apšvietimo kontrolė
⊲ automatinis 360° vaizdo fiksavimas
⊲ sukurti ruošiniai
⊲ Live View vaizdo peržiūra prieš 
fotografavimą

Efektyvu

Suteikite produktams spindesio!
SPRENDIMAS MAKRO FOTOGRAFIJAI

Lankstu
⊲ puikiai tinka papuošalams, laikrodžiams, 
brangakmeniams, monetoms, smulkiems 
mechaniniams elementams ir pan.
⊲ statinės ir  360°  nuotraukos bei vaizdo 
įrašai
⊲ suderinama su Canon DSLRs
⊲ nuotraukos internetinei svetainei,  
rinkodarai ar spausdinimui
⊲ integruoti rinkodaros įrankiai

⊲ automatinis fono pašalinimas
⊲ automatinis fiksavimas
⊲ sukurti ruošiniai, leidžiantys lengvai 
atkartoti apšvietimą, fotoaparato poziciją ir 
post produkcinių darbų nustatymus 
⊲ kompleksinis vaizdų fiksavimas ir 
apdorojimas
⊲ nuotraukos, 360° ir vaizdo įrašai
⊲ tiesioginis vaizdo turinio perkėlimas į 
jūsų svetainę (su papildomais web 
įskiepiais)



1 2 3 4

Įkelkite vaizdus tiesiai į elektroninę parduotuvę, išsaugokite pasirinktame įrenginyje 
ar atspausdinkite ir naudokite jas įvairioms rinkodaros kampanijoms. 

Produktų pozicionavimas
MICRO komplekte yra įvairūs 
priedai, kurių pagalba lengvai 
galėsite pozicionuoti žiedus, 
auskarus, įvairius pakabukus ir 
pan.

Šviesų ir atspindžių reguliavimas
Reguliuokite savo gaminių blizgesį ir 
ryškumą. Pasinaudokite kontrastinės 
šviesos diodais ir suteikite savo 
gaminiams dar daugiau blizgesio ir 
kontrasto. 

Fiksavimas ir fono pašalinimas
Programinės įrangos pagalba 
užfiksuokite produktą ir 
eliminuokite foną vieno mygtuko 
paspaudimu.

Pagražinkite produktą
Automatiškai pašalinkite 
įbrėžimus, paryškinkite spalvas, 
suteikite reikiamo spindesio. 

papildomi priedai
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ĮRANKIAI INTERNETINEI RINKODARAI
⊲ Integracija socialinei žiniasklaidai
⊲ 360° Orbittour -interaktyvios produktų nuotraukos & 
detalių išryškinimas
⊲ QR kodo generavimas
⊲ paprastas kodų kopijavimas ir įterpimas

facebook Twitter Linkedin

QR Code OrbitTour

PAGREITIS E- KOMERCIJAI
⊲ lengva integracija ir lankstūs palaikymo planai 
⊲ įskiepiai e-komercijai

⊲ kasdienės vaizdo duomenų kopijos
⊲ Patogus prieinamumas (duomenų replikavimas)
⊲ CDN – greitas vaizdo pateikimas visam pasauliui
⊲ visada atnaujinta programinė įranga ir įskiepiai
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PALAIKYMAS
⊲ 360°HTML5 grotuvas
⊲ Vaizdo įkėlimas į e- parduotuvę vieno 
mygtuko paspaudimu 

⊲ suderinta su naujausiomis internetinėmis 
technologijomis/platformomis

tiesioginis įkėlimas

...keletas rezultatųVienas paprastas darbas...
Fotografuokite savo produktus greitai ir lengvai. Programinė įranga atlieka būtiną post produkcinį 
darbą ir sukuria paruoštas naudoti nuotraukas, 360 ° vaizdus ar vaizdo įrašus.
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ORBITVU SUN skaitmeninio turinio platforma ir 
įrankių rinkinys elektroninei prekybai, 
padėsiantis greičiau parduoti produktus 
internete

Eksportuokite įvairiam naudojimui
Statinės nuotraukos, 360° vaizdai ir vaizdo 
įrašai gali būti eksportuojami įvairiais formatais 
ir į įvairias platformas. 

Stebėkite judesį!www.orbitvu.com/letitshine
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be žibintų su vienu žibintu su dviem

baltas sidabrinis       juodas

KONCENTRUOTOS ŠVIESOS LEMPOS 
V2
Šios koncentruotos šviesos lempos padės jums 
paryškinti detales ir produkto privalumus su nustatyta 
spalvų temperatūra 5700K ir CRI 95+. Įrengtos su 
papildomais šviesos difuzoriais ir priartinimo lęšiais, jos 
leis valdyti atspindžių ryškumą.  

ŠONINIS APŠVIETIMAS
Šoninių reflektorių pagalba galite reguliuoti norimą 
kontrasto lygį.

Techninės įrangos ypatybės
Nėra identiškų papuošalų. ALPHASHOT MICRO turi išskirtinių funkcijų ir priedų, leidžiančių 
išryškinti gaminio unikalumą.

www.orbitvu.com/brilliantsleds

KEIČIAMI PADĖKLIUKAI
Lengvai keičiami baltos, juodos spalvos ar stiklo 
pagrindo padėkliukai suteiks daugiau lankstumo ir 
galimybių norint išraiškingiau nufotografuoti produktus. 

balta

Naudojama 
fotografavimui iš 
viršaus arba 
gaminiams, 
kuriems reikalingi 
lygūs ir švelnūs 
atspindžiai.

stikllinė

Naudojama 
šoniniam kontrastui. 
Galima naudoti 
apatinius žibintus, 
paryškinti vaizdui iš 
apačios.

juoda

Naudojama 
atspindžiui 
tamsioje 
kontrastingoje 
aplinkoje

SUKURTAS NAUDOTI SU USB JUNGTIMI
Fotoaparato prijungimui tiesiai prie įrenginio 
ALPHASHOT MICRO turi įmontuotą USB- C jungtį, kad 
galėtų veikti be papildomų laidų. Parinkta naujausia ir 
greičiausia sąsaja USB 3.2, tinkanti šiuolaikiniams 
fotoaparatams.

KAMEROS PALAIKYMAS
Nepriekaištingam veikimui užtikrinti - kamera yra 
pritvirtinta prie tvirto laikiklio, kurio pagalba galėsite 
patogiai fotografuoti. Kameros pakreipimo kampą galima 
tiksliai sureguliuoti įmontuota rankenėle.

SPECIALUS PROGRAMINIS MYGTUKAS
Paprastas, tačiau labai patogus sprendimas greitam 
vaizdo fiksavimui, šviesų įjungimui / išjungimui ir pan. 

YPAČ SKAIDRUS LED APŠVIETIMAS
Dvi, nepriklausomai valdomos lempos (virš objektyvo ir 
žemiau jo esanti) padės sukurti neprikaištingą vaizdą ir 
spindesį jūsų juvelyriniams dirbiniams.

CILINDRINIS APŠVIETIMAS:
Patentuotas 360 ° apšvietimas, padalintas į šešias 
reguliuojamas šviesos paneles, judančias kartu su 
fotoaparatu, todėl visada galite jas naudoti tokiu kampu, 
kuris geriausiai išryškina jūsų gaminius.
Specialiai suprojektuotas LED apšvietimas palengvina 
kontrasto išlaikymą.

Norėdami pamatyti 
spindesį, kurį suteikia 
šviesos diodai, naudokite 
QR kodą.



Programinės įrangos ypatybės

PRIEKINIS CENTRINIS SUPERFOKUSGALINIS

SUPERFOKUS

AUTOMATINIS FONO 
PAŠALINIMAS

Super technologijos!
Dabar IQ MASK™ užtikrina greitį ir nepriekaištingą tikslumą.

Sutelkite dėmesį į patį produktą, o ne į fono šviesinimą.

RUOŠINIAI
Sukurkite savo ruošinius, kad galėtumėte išsaugoti 
pagrindinius nustatymus ir prireikus lengvai juos 
atkurti (kamerą, šviesas, post produkciją) vėlesniam 
darbui. Tai sutrumpins pasirengimo darbui laiką ir 
garantuos rezultatų nuoseklumą.

ATSPINDŽIŲ EFEKTAS
Suteikite produktui stilngą atspindį vos keliais 
mygtuko paspaudimais ir pateikite savo 
produktus dar patraukliau. 

Efektyviai Išnaudoja modernių procesorių galią kartu 
su 64-bitų architektūra greitam veikimui.

NAŠUMAS

Koreguotas 
sidabras

Prieš Koreguotas
brangakmenis

SPALVŲ PAGRAŽINIMUI
Patobulinkite savo produktą: sidabrui 
suteikite neutralumo, auksui 
spindesio, o brangakmeniams spalvų. 

AUTOMATINIS POLIRAVIMAS* 
Tiesiog pajudinkite slankiklį ir programinė 
įranga automatiškai pašalins mažus 
paviršiaus trūkumus, įbrėžimus ar pirštų 
atspaudus. Ypač aktualau šlifuotiems 
apviršiams.

Pirštų atspaudai ir 
įvairūs įbrėžimai

Lygus paviršius
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Priedai Techninė specifikacija

Svoris 43 kg
Max apkrova 1 kg
Maitinimo šaltinis 100-230VAC,

max. 500W
Pakuotės dydis [cm] 93 × 60 × 80 (L × W × H)
Pakuotės svoris  70 kg

Specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo

ALPHASHOT MICRO v2
[order code 235H2]

Įrenginio sudėtis:

Techninė įranga
3 × keičiamos plokštės (juoda blizganti/matinė, 
skaidrus stiklas ir balta opalinė)
1 × priartinama koncentruotos šviesos lepma 
2 × prožektorių difusoriai (mažas ir didelis)
 2 × juodi atšvaitai (priekinis ir galinis ) 
4 × šoniniai atšvaitai (juodas ir sidabrinis)
 1 × atrama vėriniams
1 × skaidri pakabinimo virvė
1 × žiedų tvirtinimo rinkinys
2 × USB-C jungties laidai**
1 × pilkos spalvos balansas
*papildomas specialus žibintas gali būti užsakomas atskirai 
**reikalavimas naudoti bent USB port 3.0 (tipas C ar A) 
kai jungiate  AS Micro v2  prie kompiuterio. USB 2.0 
versija nėra palaikoma.

Programinė įranga
⊲ ORBITVU STATION licenzija
⊲ ORBITVU VIEWER (HTML5 grotuvo licenzija)

1. VĖRINIO POZICIONAVIMUI
[order code 235A13]
Pagaminta iš pusiau permatomo akrilo, 
programinė įranga ją automatiškai aptinka 
ir pašalina. Lengva pakabinti bet kokį 
pakabuką ar vėrinį.

2. SKAIDRI PAKABINIMO VIRVUTĖ 
[order code 235A14]
Skirta sunkiai pakabinamiems daiktams,pvz. 
auskarai, žiedai ir kt. Programinė įranga ją 
lengvai pašalina iš fono.
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3. ŽIEDŲ TVIRTINIMO RINKINYS
[order code 235A15]

Tvirtinimo juosta ir skaidrios pagalvėlės 
leidžia greitai ir tiksliai išdėstyti žiedus.

ORBITVU VIEWER

1. 360° technologija: HTML5 grotuvas
2. Deep zoom: neriboto priartinimo technologija
3. Pritaikyta mobiliesiams: kelių prisilietimų valdymas ir 

prisitaikantis dizainas
4. Momentinė krovimo technologija: nereikia 

laukti kol bus įkeltas 360° vaizdas
5. Suderinamumas: bet kurios naršyklės HTML5 

palaikymas

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SPECIFIKACIJA

ORBITVU STATION

1. Kameros suderinamumas: Canon mirrorless ir 
Canon DSLR

2. Programinės įrangos suderinamumas : "Mac" 
operacinė sistema arba "Windows"

3. Post produkcija: automatizuota naudojantis 
programa

4. Fono pašalinimas: automatizuota naudojantis 
"IQ-mask" technologija

5. 360° formatas: HTML5, animuotas GIF, 
6. Video įrašai: MOV, MP4, animuotas GIF
7. Statinės nuotraukos: png, jpeg, tiff, bmp, RAW + 

png maskuotė, išoriškai kitos eksportavimo 
rūšys



„Orbitvu“ veikla prasidėjo daugiau nei prieš 20 
metų.
Gimus skaitmeninei fotografijai ir elektroninei 
prekybai atsirado naujų poreikių ir galimybių 
demonstruoti produktus internete. Skaitmeninio 
turinio sukūrimui reikalingi geros kokybės vaizdai, 
kuriuos galima padaryti per trumpą laiką ir už 
prieinamą kainą. Tradicinė fotografija ir rankiniai 
post produkciniai procesai gali duoti aukštos 
kokybės rezultatus tačiau yra lėti sudėtingi ir 
brangūs. „Orbitvu“ iš tradicinės fotografijos 
perėmė geriausius rezultatus ir pavyzdžius, kuriuos 
suderino su pažangiomis programinės ir foto 
įrangos naujovėmis. „Orbitvu“ tikslas yra 
automatizuoti ir optimizuoti skaitmeninio turinio 
kūrimą, gamybą ir naudojimą produktų pardavimo 
ir rinkodaros veikloje.

Orbitvu sprendimai jums padės:

Automatizuoti procesus ir sumažinti produktų 
fotografavimo išlaidas
Pagerinti savo produktų atvaizdavimą internete bei 
padidinti vartotojų susidomėjimą
Pakeisti esamą stereotipą apie fotografavimą iš 
„ilgai ir brangiai“ į „greitai ir pigiai“ 

Apie mus

orbitvu.lt

www.orbitvu.lt

Oficialus Orbitvu atstovas Baltijos šalyse 
UAB 7natos

+370 618 49 929
info@orbitvu.lt




