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Sukurta e-komercijai

video
orbitvu.com/femalemodel

video
orbitvu.com/malemodel

Pagreitinkite vaizdinio turinio gamybos laiką ir pasparinkite darbo 
procesus, išnaudojant automatinius procesus, tokius kaip kameros 
valdymas ar šviesų nustatymai.
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Kaip tai veikia?

Pažiūrėkite kaip veikia Fashion Studio 
orbitvu.com/workflow

Kodėl Fashion Studio?

KAIP NIEKADA ANKSČIAU 
GREITESNIS DARBAS

ATKARTOJIMO SVARBA

“Orbitvu” Fashion studio yra integruota fotografijos studija turinti
paprastų ir produktyvių sprendimų padedančių kurti aukštos kokybės 
statines nuotraukas bei vaizdo įrašus su žmonėmis ar didelių gabaritų daiktais. 
Vaizdo turinys pilnai paruoštas naudoti e-komercijai, socialinei žiniasklaidai ar 
skaitmeninei reklamai.

SUTRUMPINTAS POST 
PRODUKCINIŲ DARBŲ LAIKAS

Naudodama integruotus įrankius 
programinė įranga automatiškai 
redaguoja nuotraukas: kontrastą, 
spalvas, ryškumą ir kt. Taip pat turi 
galimybę iškirpti ir apjungti atskirus 
vaizdo įrašus.

AUTOMATINIS VAIZDO FIKSAVIMAS

Fashion Studio sukurta siekiant 
palengvinti nuotraukų ir vaizdo įrašų 
gamybą. Integruota programinė įranga 
automatiškai įjungia kamerą (įskaitant 
kameros slankiojimą) ir aktyvuoja iš 
anksto nustatytus apšvietimo 
parametrus. 

MOMENTINIS PUBLIKAVIMAS 
INTERNETE
Nusiųskite vaizdo medžiagą į svetainę, 
socialinius tinklus ar bet kurią e-platformą 
tiesiai iš programos.

Palaikoma programinės įrangos, kuri 
valdo visus studijos ir fotoaparato 
aspektus, o našumas optimizuojamas 
supaprastinant vaizdo fiksavimo, 
gamybos ir eksporto funkcijas.

PRITAIKYTA JŪSŲ POREIKIAMS 
Prisitaiko prie jūsų darbo stiliaus ir eigos. 
Užtikrinamas pilnas valdymas, prisitaikant 
prie jūsų poreikių ir įgūdžių.

Sukurkite produktyvią ir nuoseklią darbo 
eigą, naudodami savo ar iš anksto 
sukurtus ruošinius, kad galėtumėte 
išsaugoti unikalų vaizdą kiekviename 
kadre.



VIRŠUTINĖS ŠVIESOS 
Dvi viršutinės lempos paruoštos
scenos apšvietimui.

AUTOMATINIS ORBITVU STOVAS
Lengvai valdomas ir kontroliuojamas 
Orbitvu Station programinės įrangos 
pagalba  (fotoaparato pakreipimas, 
aukščio reguliavimas, priartinimas).

STUMDOMA ŠONINĖ UŽDANGA 
Studijos interjero pakeitimui į juodą arba 
baltą geresniam kontrastui.

PAGRINDINĖS ŠVIESOS
Reguliuojamas pagrindinis apšvietimas, 
kuriantis tūrį ir šešėlį bei pabrėžiantis 
plastiškumą.

ORBITVU STATION
Išmani programinė įranga, valdanti 
“Fashion Studio” ir automatizuojanti visą 
fotosesijos darbo eigą.

OPERATORIAUS STOVAS 
KOMPIUTERIUI IR MONITORIUI
Mobilus ir ergonomiškas su integruota 
monitoriaus laikymo sistema. Jį lengva 
reguliuoti ir sukurtas taip, kad būtų galima 
patogiai dirbti fotostudijoje. 

Techninės įrangos funkcijos

GARSO IR VAIZDO SIGNALAI
Operatoriams ir modeliams praneša apie 
vaizdo įrašo pradžią ir pabaigą arba 
patvirtina, kad vaizdas buvo užfiksuotas.

ŠVIESŲ REGULIAVIMAS
Šviesina šešėlius, sumažina kontrastą.

PAGALBINĖS ŠVIESOS
Suteikite papildomą efektą savo 
nuotraukoms: paryškinkite kontūrus 
nenaudodami pagrindinės šviesos, taip 
sukurdami dramatišką apšvietimą.

VIRTUALUS VEIDRODIS MODELIUI IR 
STILISTUI
Pagalbinis monitorius tiesioginiam vaizdo 
peržiūrėjimui, kuris matomas kameroje.

FONINIS APŠVIETIMAS
3 metrų pločio švarus foninis apšvietimas, 
kuris gali būti valdomas, kaip vientisas 
arba atskirai centrinė dalis ir šonai.

MODELIŲ POZICIONAVIMAS
Šviečiantis lazeris pažymi tinkamą vietą 
modeliui scenoje ir automatiškai išsijungia 
pradėjus fotografuoti.
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Techninė specifikacija

CODE FASHION STUDIO BASIC 242H1 PRO 242H2

Viršutinė šviesa, keturi segmentai

Pagridinės šviesos (75 cm pločio, apatiniai ir viršutiniai segmentai)

Pagalbinė šviesa (apatiniai ir viršutiniai segmentai)

242A1 Užsklandos apšvietimas neįtraukta

Audinio siena fonui

242A2 Atgalinis apšvietimas  neįtraukta

242A6 Papildomi audiniai sienai neįtraukta

Juodos/baltos spalvos stumdomos šoninės uždangos 

3×3m lengvasvorė pakyla

242A7 Interaktyvi įranga modeliui ( vaizdo ir garso 
sistema ) neįtraukta

242A5 Modelio pozicionavimo įranga neįtraukta

238A9 Manfrotto stovas neįtraukta neįtraukta

244H1 Orbitvu motorizuotas stovas neįtraukta

244A1 Bėgių segmentas automatizuotam stovui neįtraukta  (3 įskaičiuoti)

247A1 Operaroriaus stovas kompiutreriui ir monitoriui neįtraukta

Fotoaparatas + objektyvas neįtraukta neįtraukta

TECHNINĖS ĮRANGOS SPECIFIKACIJA PROGRAMOS SPECIFIKACIJA

Specifikacija gali būti keičiama be išankstinio 
įspėjimo. Kompiuteris ir kamera neįtraukti..

Ilgis su automatizuoto stovo bėgiais 547–847 cm

Minimalus patalpos dydis (I × P× A) 627 × 381 × 298 cm 

Maitinimo šaltinis 3 phase 100–230 V AC

Max. srovė @100V  fazei 16 A

Max. srovė @230V fazei 7 A

Max. energijos sąnauos 4800 W

Lazerio klasė 2M (From IEC: 60825-1)

Veikimo temp. diapazonas (Min. – Max.) 10–35°C

547–847 cm 10 cm

395 cm

70 cm
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ORBITVU STATION 

1. Kameros suderinamumas: Canon DSLR
2. Programinės įrangos suderinamumas: Mac OS X arba windows
3. Kelių kamerų valdymas: taip, iki 5 kamerų
4. Post-produkcija: valdoma programine įranga
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

ORBITVU VIEWER

360° technologija: HTML5 grotuvas

Didelis priartinimas: neriboto priartinimo technologija

Pritaikyta mobiliems įrenginiams:  prisitaikantis dizainas 

Momentinė sukimo technologija: nereikia laukti kol bus įkeltas 

360° Suderinamumas: bet kurios naršyklės HTML5 palaikymas



Papildomi priedai
Programine įranga valdoma didelė scena ir galingas apšvietimas 
leidžia išlaisvinti savo kūrybiškumą. Kurkite puikias nuotraukas ir 
vaizdo įrašus visiems savo rinkodaros kanalams

PAKABINIMO PRIEDAS 
PLOKŠČIAJAI FOTOGRAFIJAI
[order code 238A22]

Pakabinimo lenta, skirta plokščiajai 
fotografijai (fotografijai iš viršaus). Ji 
pagaminta taip, kad galinė šviesa galėtų 
parsiskverbti pro plokštę, kuri proceso 
metu iš fono pašalinama. 

SUKIMOSI PLATFORMOS 
APŠVIETIMAS ORBITVU STUDIJOMS
[order code 242A8]
Automatizuota sukimosi platforma, 
leidžianti kurti 360° vaizdus ir video 
įrašus Orbitvu Studijose.  Įmontuotas 
apšvietimas bei galimybė pašalinti foną 
proceso pabaigoje. Pastaba: manekenas į 
komplektą neįtrauktas.

MAGIŠKAS STALIUKAS
[order code 238A31]
Patogiai valdomas akrilo apgrindas 
mažiems daiktams. Dėka specialios 
medžiagos ir pritaikyto dizaino, 
programinė įranga automatiškai jį 
pašalina proceso pabaigoje. Naudojant 
kartu su sukimosi platforma, proceso 
pabaigoje fonas taip pat pašalinamas 
automatiškai.

Sukurta kūrybai 



orbitvu.lt

„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

www.orbitvu.lt

Oficialus Orbitvu atstovas Baltijos šalyse 
UAB 7natos

+370 618 49 929
info@orbitvu.lt




