ALPHATABLE
AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMAS FOTOGRAFIJAI IŠ VIRŠAUS

IŠLAIDŲ MAŽINIMUI
GREITESNIAM DARBUI
PARDAVIMŲ DIDINIMUI

IŠLAISVINK SAVO KŪRYBIŠKUMĄ

ALPHATABLE
Profesionalus fotografijos iš viršaus
sprendimas, skirtas mados pramonei.
Ši fotostudija buvo sukurta kaip alternatyva tradicinei
studijai ir fotografijai iš viršaus tačiau su daugiau
funkcionalumo bei naujovių.
Kompaktiška fotostudija, skirta fotografuoti produktus iš
viršaus. Automatizuotas įrenginys su integruota programine
įranga spartnesniam procesui. Nereikalauja daug erdvės ir
gali būti naudojama nedidelėje patalpoje. Ši studija turi
vieną galingiausių LED apšvietimo sistemų pasaulyje.
Naudodami “Orbitvu” programinę įrangą pasieksite
maksimalių rezultatų fotografavimo kokybėje ir postprodukcijoje.

Žiūrėti kaip veikia alphatable.

IQ MASK
Fonas
automatiškai
pašalinamas fotografuojant

AUTOMATINIS APKARPYMAS
Nufotografuotas produktas
automatiškai apkarpomas

GALINGAS APŠVIETIMAS

MULTI-BRANDUOLIŲ

Pilnai valdoma apšvietimo
sistema, pritvirtinta prie
įrenginio. Didelė galia ir tikros
spalvos.

Naudoja visą pajėgumą ir visus
branduolius. Pasiekia
sparčiausią rezultatą ir
geriausią kokybę.

DVIGUBAS VAIZDAS
„LiveView“ ekrane rodomas
perdangos vaizdas, kad būtų
galima atkartoti produktų
išdėstymą.

RUOŠINIAI
Jūsų patogumui yra sukurti
ruošiniai darbo eigos
paspartinimui.
Pasirinkite vieną iš esamų
ruošinių arba sukurkite savo.

INTUITYVUS
Produkto peržiūros
technologija naudoja visų
pirštų gestus. Patogiam ir
greitam naudojimui.

DVIGUBAS FOTO
KADRAS
Dvi atskiros kameros
pritaikytos skirtingiems foto
kadrams.

LENGVAS PRITAIKYMAS
Reguliuokite šviesų aukštį ir pakreipimo
kampą

GALINGAS
APŠVIETIMAS

Viena galingiausių LED apšvietimo
sistemų pasaulyje, užtikrinanti
natūralias gaminio spalvas be jokių
papildomų priedų. Naudokite
atskirai valdomas šviesos paneles,
norėdami išryškinti produkto
detales.

DVIGUBAS FOTO
KADRAS

Valdykite dvi kameras didelių ir mažų
produktų fotografavimui be papildomo
priartinimo.

Lengva naudoti ir pritaikyti.
Super greitas fotografavimo procesas.
Kompaktiška ir taupanti vietą.
Automatinis fono pašalinimas.
Aukštos kokybės nuotraukos per keletą sekundžių!

MOMENTINIS
FOTOGRAFAVIMO
MYGTUKAS

Fotografuokite vieno mygtuko
paspaudimu. Didesnis efektyvumas ir
greitesnė darbo eiga.

Daugiau pavyzdžių rasite

Nauji standartai fotografijai iš viršaus.

www.orbitvu.lt

Specifikacija

ALPHAtable

Produkto kodas

236H2

Svoris

200 kg
338 × 191 × 247 cm

Išmatavimai [I × P × A]
Maksimalus fotografuojamų produktų dydis [I × P]

112 × 165 cm

Maksimali apkrova

80 kg

Pagrindinė šviesa

LED panels (2 × 800W)
>95

LED spalvų perteikimo indeksas

110 - 230VAC

Išorinis maitinimo šaltinis

2300W

Maks. Energijos sąnaudos

CANON DSLR

Suderinamumumas su fotoaparatais
Automatinis fono pašalinimas
Nuotraukų formatai

TAIP
JPG, PNG, TIFF, BMP, RAW + png mask

Maksimali rezoliucija

10.000 × 10.000 px

Kelių kamerų valdymas

TAIP

Live View peržiūra programinėje įrangoje

TAIP

Iš anksto sukurti ruošiniai

TAIP

Naudotojo ruošiniai

TAIP

Orbitvu Station programinė įranga*

TAIP

Pakuotės išmatavimai [I × P × A]
Pakuotės svoris

Dauguma fotografuojamų produktų

Skanuokite QR kodus ir
naršykite AlphaTable
nuotraukas internete

278 × 144 × 168 cm
490 kg

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

