ALPHASHOT XL v2
AUTOMATINĖ PRODUKTŲ FOTOGRAFIJOS STUDIJA

IŠLAIDŲ MAŽINIMUI
PARDAVIMŲ DIDINIMUI
GREITAM DARBUI

Nebūkite priklausomi nuo konkrečių produktų
PILNAI AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMAS ĮVAIRIŲ PRODUKTŲ FOTOGRAFIJAI.

ATSARGINĖS DALYS

ŽAISLAI

KOSMETIKA

NAMŲ APYVOKOS
REIKMENYS

AKSESUARAI

Žiūrėti vaizdą!
orbitvu.com/goldboot

STIKLAS

ĮVAIRIOS PAKUOTĖS

Tobulas vaizdas nepriklausomai nuo produkto.

AUTOMATINIS VAIZDO KŪRIMO PROCESAS

Iš lentynų tiesiai į internetinę parduotuvę vos
per keletą minučių.

Automatizuotas vaizdo fiksavimas ir fono iškirpimas, sutrumpintas post produkcinių
darbų laikas ir nepriekaištingos kokybės nuotraukos akimirksniu.
Šviesų ir fotoaparato
valdymas
Programinė įranga automatiškai
suaktyvina fotoaparato ir LED
šviesos parametrus pagal
pasirinktą arba iš anskto
nustatytą ruošinį.

AUTOMATIZUOTI SPRENDIMAI VAIZDINIO TURINIO GAMYBAI.

Kompaktiška automatizuota fotografijos studija su automatiniu fono pašalinimu. Sistema gali fotografuoti
statinius ir 360 ° vaizdus bei fimuoti vaizdo įrašus.

“IQ Mask” ir natūralus
šešėlis
Fonas automatiškai
pašalinamas fotografuojant.
Programinė įranga taip pat gali
aptikti šešėlį ir išlaikyti jį
galutiniame rezultate.

Apdorojimas (post
produkcija)
Galima aktyvuoti individualius
apdorojimo nustatymus, pvz.
kontrastą, sodrumą, spalvas,
ryškumą ir t.t.

Automatinis apkarpymas
ir pozicionavimas
Nufotografuotas produktas
automatiškai apkarpomas.
Pridedamos papildomos paraštės ir
produktas paveikslėlyje išdėstomas
pagal pateiktus poreikius.

GREITA IR LENGVA VAIZDINIO TURINIO GAMYBA

papildomi priedai

ORBITVUSUN
powered by

„ORBITVU SUN“ yra skaitmeninio turinio ir e-komercijos
spartinimo platforma, taip pat įrankių rinkinys, padedantis
jums reklamuoti savo produktą internete.

PAGREITIS E-KOMERCIJAI

⊲Lengva integracija & lankstūs talpinimo planai

⊲ Įskiepiai e-komercijai

⊲ Kasdienės vaizdo duomenų kopijos
⊲ Patogus prieinamumas (dumenų replikacija)
⊲ CDN – greitas vaizdo pateikimas

PNG

JPG

360°

ĮRANKIAI INTERNETINEI RINKODARAI
⊲ Integracija socialinei žiniasklaidai
⊲ 360° Orbittour - interaktyvios
produktų nuotraukos & detalių išryškinimas

⊲ automatinis fono pašalinimas
⊲ kompleksinis vaizdų fiksavimas ir apdorojimas
⊲ tiesioginis vaizdo turinio perkėlimas į jūsų
svetainę
⊲ aukštos kokybės nuotraukos jūsų svetainei vos
per keletą sekundžių
⊲ kelių vaizdų fiksavimas vienu metu su keliomis
kameromis

Paprasta naudoti
⊲ greitas ir lengvas fotoaparato padėties reguliavimas
⊲ integruota kameros ir apšvietimo kontrolė
⊲ iš anksto paruošti ruošiniai
⊲ Live View vaizdo peržiūra prieš fotografavimą

Lankstu
⊲ automatinis 360° vaizdo fiksavimas
puikiai tinka aksesuaramas, smulkiai
elektronikai, kosmetikai ir pan. fotografuoti
⊲ statinės ir 360° nuotraukos bei vaizdo įrašai
⊲ suderinama su Canon DSLRs
⊲ nuotraukos internetinei svetainei, rinkodarai
ar spaudai
⊲ integruoti įrankiai internetinei rinkodarai

⊲ QR kodo generavimas
GIF

360°

QR Code

OrbitTour

⊲ 360° HTML5 grotuvas
⊲ Vaizdo įkėlimas į e- parduotuvę vieno
mygtuko paspaudimu
⊲ Suderinta su naujausiomis internetinėmis

technologijomis/platformomis
ORIGINAL

⊲ Visada atnaujinta programinė įranga ir įskiepiai

Efektyvu

PALAIKYMAS
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PNG

360°

GIF

MOV

Multi-eksportas
Statines nuotraukas, 360°
vaizdus ir video įrašus galima
keisti ir eksportuoti vienu ar
keliais formatais. Taip pat gali
būti keičiamas fonas į spalvotą
ar su pasirinktu vaizdu.

ALPHASHOT XL v2
„Alphashot XL v2“ yra pilnai įrengta foto studija, kurios plotas 1,3 m²; fotoaparatai, šviesos, fonas ir sukimosi
platforma. Viską valdo viena programinė įranga, kiekvienas parametras išsaugomas rezultatams atkartoti.
Integruotos įvairios funkcijos, kurias galima išplėsti naudojant papildomus priedus.

PRODUKTŲ APŠVIETIMAS
Programinė įranga automatiškai pašalina foną
fotografuodama, kad visą dėmesį galėtumėte sutelkti į
produktą, o ne į pagrindo apšvietimą.

IŠSKIRTINĖS NUOTRAUKOS LED ŠVIESŲ PAGALBA
Mes žinome ko reikia tobulam apšvietimui: didelės galios, tikrų spalvų, ilgo veikimo laiko, mažų eksplotacinių išlaidų,
didelio tankio plokštės.

Tobula nuotrauka su
pašalintu fonu vos
per 3 sekundes

Orbitvu
gamyba

LENGVAS FOTOAPARATO
POZICIONAVIMAS
Integruotas fotoaparato stovas taupo vietą ir visada
fotoaparatą laiko centrinėje pozicijoje net ir stumdant
jį pirmyn ar atgal.

STUMDOMOS DURYS
Lengvas patekimas į įrenginio vidų tiek iš kairės, tiek iš
dešinės pusės, kad būtų lengva pasiekti ir patogu
pozicionuoti produktus.

AUTOMATIZUOTA SUKIMOSI
PLATFORMA
Sukimosi platforma automatiškai pozicionuoja jūsų
produktus norimais kampais ir leidžia lengvai sukurti 360
vaizdus vos vieno mygtuko paspaudimu.

ĮJUNKITE IR VALDYKITE FOTOSTUDIJĄ
Vos vienas laidas fotoaparatui ir vienas kompiuteriui ir jūs jau
pasirengę darbui. Programinės įrangos pagalba, galite valdyti
visą darbo procesą.

ALPHASHOT XL PRO v2
„Alphashot XL PRO v2“pritaikytas reikliausiems vartotojams, kurie siekia dar daugiau komforto, valdymo ir
tikslumo. Jame yra 50 cm pagrindas, stumdomos šviesos panelės/plokštės, centravimo lazeriai arba
enkoderis, skirtas automatizuotai sukimosi platformai ir dar daugiau.

GREITAS IR TIKLSUS PRODUKTŲ
POZICIONAVIMAS
Kryžminiai pozicionavimo lazeriai padės nustatyti
sukimosi platformos centrą ir tiksliai išcentruoti
produktus.

PRO fotostudija profesionalams suteikia kūrybinę laisvę, o mėgėjams padeda pasiekti profesionalių
rezultatų.

Į ABI PUSES STUMDOMA ŠONINĖ
UŽDANGA
Šios uždangos pagalba galite ne tik lengvai patekti į
studijos vidų, bet ir pakeisti vidinių sienų spalvą iš juodos į
baltą vos per kelias sekundes.

PADIDINKITE EFEKTYVUMĄ KELIŲ
FOTOAPARATŲ PAGALBA
Mūsų programinė įranga gali valdyti iki penkių kamerų,
taip sumažindama gamybos laiką ir išlaidas.

APŠVIETIMO VARIACIJOS
Nepriklausomai valdomos, šešios atskiros šviesų
panelės suteikia galimybę pritaikyti apšvietimą
pagal poreikius.

Išsaugokite
apšvietimo
parametrus ir
sukurkite ruošinį
sekančiam
fotografavimui.

PRITAIKYKITE PRO STUDIJĄ SAVO
DARBO STILIUI
Naudodami du programinius mygtukus, galite lengvai
užstatyti fotografavimo procesą, net nesinaudojant
kompiuteriu.

CENTRAVIMO LAZERIS
Ši techninė funkcija nereikalauja kalibravimo, sukimosi
plokštė tiesiog sustoja reikiamoje padėtyje.

ALPHASHOT XL WINE v2

Mes žinome, kad buteliai, stiklo dirbiniai ar daiktai, kurie yra blizgūs, atspindintys, užapvalinti; juos sunku
fotografuoti ir reikalauja labai specifinės studijos įrangos. Todėl mes sukūrėme sprendimą, palengvinantį
jų fotografavimą.

GALVOKITE KŪRYBIŠKAI
WINE versija turi keturias stumdomas uždangas ( balta/
juoda) ir kiekviena iš jų gali būti naudojama atspindžiui arba
šešėliui sukurti.

IŠVENKITE NEREIKALINGŲ ATSPINDŽIŲ
Kad atsispindinčius produktus būtų galima lengviau nufotografuoti
WINE versijos studijos vidus/ interjeras yra juodos spalvos.

Juoda/juoda
Balto fono viduje

balta/balta

ŽAISKITE SU ŠVIESOMIS

VALDYKITE ŠVIESĄ

WINE versijoje abi tiek kairės tiek dešinės šviesos diodų
plokštės apšviestos nuo viršaus iki apačios ir gali būti
stumdomos pirmyn atgal. Jeigu fotografuojate produktą, kuriam
reikia tikslesnio šviesų sureguliavimo, tam turite puikų įrankį.

WINE versijos studija turi anti atspindžių rinkinį AKA
“šviesos formuotojas” leidžiantį valdyti šviesas visiškai
kitame lygyje.

be
anti atspindžių
rikinio

balta/juoda

juodo fono viduje

su
anti atspindžių
rinkiniu

NAUDOKITE PAAUKŠTINIMĄ

PRIEKINĖ UŽDANGA

Geresniam šviesos kontūrui pasiekti naudokite butelių laikiklį
ir pakelkite produktus į viršutinę poziciją. Galutiniame
rezultate laikiklis iš fono pašalinmas automatiškai programinės
įrangos pagalba.

Plona audinio uždanga, pašalinanti atspindžius ir
apsauganti nuo dulkių ir pašalinės išorinės šviesos. Viena
uždangos pusė yra baltos, kita juodos spalvos.

balta
priekinė
uždanga

be
priekinės
uždangos

be
butelių
laikiklio

su
butelių
laikikliu

XL modelių palyginimas

ALPHASHOT XL v2
[order code 234H9]

⊲ Prieinamiausias modelis

Visos Alphashot XL studijos yra kruopščiai suprojektuotos ir atitinka savo paskirtį, nėra taip, kad vienas
modelis būtų geresnis už kitą.
Šis palyginimas jums tiesiog padės nuspręsti, kuris modelis labiausiai tinka jums ir atitinka jūsų
fotografavimo poreikius.

124 cm

⊲ Pilnai paruošta ir pritaikyta
jūsų poreikiams bei gali būti
papildyta įvairias priedais
⊲ maža klaidų tikimybė

LED šviesų panelės

XL v2

[order code 234H9]

apatinė, galinė,
2 × priekinės,
2 × viršutinės

XL PRO v2

[order code 234H10]

apatinė, galinė
2 × stumdoma priekinė
galinė, 2 × viršutinės

apatinė, galinė,
2 × stumdoma priekinė
galinė

142 cm
87 cm

250 cm

fotografuojant;
Visos šviesų panelės
fiksuotose padėtyse

75 cm

Automatizuotos sukimosi platformos diametras

1°

Minimalus sukimosi laipsnis

25 kg

Maksimali apkrova
Maksimalus fotografuojamo produkto dydis [I×P×A]

50×30×70 cm

Maitinimo šaltinis

100-230VAC
111 kg

Svoris

ALPHASHOT XL PRO v2
[order code 234H11]

137 kg

120 kg

max. 800W

Elektros sąnaudos

ĮSKAIČIUOTA TECHNINĖ ĮRANGA

XL WINE v2

[order code 234H11]

XL v2

[order code 234H9]

XL PRO v2

[order code 234H11]

⊲ Patobulinta ergonomika,
paaukštintas modelis ir turi stumdomas
uždangas abiejose pusėse
⊲ Daugiau apšvietimo galimybių; dvi iš
priekio į galą slankiojančios LED
panelės
⊲ Didžiausias sukimosi platformos
tikslumas su įmontuotu enkoderiu

XL WINE v2

[order code 234H10]

176 cm

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Automatizuota sukimosi platforma
Integruotas fotoaparato laikiklis su Manfrotto galvute
Laikiklis greitam fotoaparato pozicionavimui

neįtraukta

Paaukštintas pagrindas su lentyna

neįtraukta

neįtraukta

Produktų pozicionavimo rinkinys

neįtraukta

neįtraukta

Enkoderis

-

142 cm
87 cm

250 cm

-

Stumdoma uždanga juoda / balta

Viena pusė

Abi pusės

Liniuotė LED šviestuvams pozicionuoti
Priekinė tekstilės uždanga juoda/ balta
Anti-atspindžių rinkinys

neįtraukta
neįtraukta

neįtraukta
neįtraukta

Butelių laikiklis

neįtraukta

neįtraukta

Abi pusės

ALPHASHOT XL WINE v2
[order code 234H10]

ORBITVU STATION
1. Kameros suderinamumas: Canon DSLR

ORBITVU VIEWER
360° technologija: HTML5 grotuvas

2. Programinės įrangos suderinamumas: Mac OS X arba windows

Didelis priartinimas: neriboto priartinimo technologija

3. Kelių kamerų valdymas: taip, iki 5 kamerų

Pritaikyta mobiliems įrenginiams: prisitaikančio formato dizainas

4. Post-produkcija: valdoma programine įranga

Momentinė sukimo technologija: nereikia laukti kol bus įkeltas 360°

5. Fono pašalinimas: automatinis su IQ-Mask statinėms nuotraukoms
6. 360° formatas: HTML5, animuotas GIF
7. Video įrašai: MOV, MP4, animuotas GIF
8. Nuotraukų formatai: png, jpeg, tiff, bmp, RAW + png maskuotė, kiti
išoriniai formatatai

124 cm

ĮSKAIČIUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

Suderinamumas: bet kurios naršyklės HTML5 palaikymas

142 cm
87 cm

250 cm

⊲ Juodas interjeras, skirtas sunkiausiai
fotografuojamų gaminių atspindžiams ir
apšvietimui valdyti
⊲ Įskaičiuoti įvairūs priedai, tokie kaip
antiatspindžių rinkinys, butelio laikiklis,
juodai baltas priekinis gaubtas
⊲ Išimtos viršutinės lempos, kad būtų
galima išvengti nepageidaujamų
atspindžių ; taip optimizuota kaina
( viršutines lempas galima įsigyti, kaip
papildomą priedą)

Priedų apžvalga
Su daugiau kaip 20 įvairiausių priedų Alphashot XL tikrai patenkins jūsų fotografavimo poreikius ir
suteiks galimybę fotografuoti norimus daiktus pagal jūsų stilių. Norėdami turėti visa priedų sąrašą,
susisiekite su mūsų komanda, kuri mielai pakonsultuos ir padės jums išsirinkti tinkamiausius.

1. PRIEKINĖ DVIPUSĖ TEKSTILĖS UŽDANGA [order
code 234A49] kai juoda spalva atsukta į vidų –
padeda išvengti nepageidaujamų atspindžių, kai balta
pusė atsukta į vidų – atlieka šviesos atšvaito funkciją.
Taip pat padeda izoliuoti Alphashot studijos vidų nuo
dulkių ir išorinės aplinkos šviesų.
2. PRODUKTO POZICIONAVIMO ĮRANGA [order
code 234A48] Projektuoja lazerius sukimosi
platformoje ir padeda greitam produktų
fotografavimui. Taiklumas pasiekiamias dėka gerai
suprojektuotų lazerių iš skirtingų pusių.
3. AUTOMATIZUOTA PAKABINIMO ĮRANGA [order
code 234A40] sinchronizuota su sukimosi platforma. Ji
taip pat gali būti naudojama, kaip pagrindinis
sukamasis įrenginys, skirtas fotografuoti pakabintus
produktus.

1

4. ANTI ATSPINDŽIŲ RINKINYS [ order code
234A42] sukuria ne tik tinkamą aplinką atspindintiems
ir blizgantiems produktams, bet ir formuoja reikiamą
apšvietimą artinant ar tolinant šviesos diodus.
5. BUTELIŲ LAIKIKLIS [ order code 234A31]
produktas pastatomas aukštesnėje padėtyje - tai
leidžia gražiai apšviesti jį iš apačios. Papildomos anti
atspindžių difuzinės panelės [order code 234A42] gali
būti priartinamos prie pat produkto ir taip pat gražiai jį
apšviesti.

2

4

6. AUTOMATIZUOTAS PRIARTINIMAS [order code
234A50] Suteikia galimybę priartinti ir atitolinti
objektyvą programinės įrangos pagalba. Tai ne tik
patogu, bet ir leidžia išlaikyti priartintą padėtį
ruošinyje, kad vaizdas būtų nuoseklesnis.
7. KELIŲ FOTOAPARATŲ LAIKIKLIS [order code
234A45] J ame telpa iki 5 fotoaparatų, kurių kampas
yra 0-90 laipsnių ; efektyvi statinių ir 3D nuotraukų
fotografija. Fotoaparatų priedai ir USB šakotuvas yra
vientisai integruoti, kad būtų galima išvengti laidų
netvarkos, o viską prijungti prie kompiuterio,
naudojant tik vieną laidą.

7
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„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“

UAB 7natos

Oficialus Orbitvu atstovas Baltijos šalyse
www.orbitvu.lt
+370 618 49 929
info@orbitvu.lt

