SmallRig 1965 Panasonic GH5 Cage klatka do
aparatu
SmallRig 1965 Panasonic GH5 Cage to wytrzymała klatka
operatorska dedykowana dla aparatu Panasonic Lumix GH5.
Wyposażona w szyny NATO, otwory gwintowane 1/4" i 3/8" oraz
mocowanie “zimna stopka”, daje Ci możliwość szybkiego
montażu akcesoriów filmowych. Łatwo stworzysz
spersonalizowany zestaw, dzięki któremu poradzisz sobie w
trudnych warunkach zdjęciowych.

Najważniejsze cechy klatki SmallRig 1965 Panasonic GH5 Cage:
zapewnia swobodny dostęp do wszystkich funkcji i elementów aparatu
wyposażona w dwie pionowe szyny NATO oraz zimną stopkę do mocowania akcesoriów
posiada wiele otworów montażowych z gwintami 1/4’’ i 3/8’’
dedykowane, opcjonalne podpórki dla adapterów Metabones
możliwe zamocowanie paska na nadgarstek

Ergonomia
SmallRig 1965 GH5 Cage umożliwia dostęp wszystkich elementów i funkcji aparatu Panasonic:
gniazd audio i HDMI, karty SD, komory baterii, gorącej stopki, pokręteł i klawiszy. Zapewnia to
szybkość i płynność pracy bez konieczności rozmontowywania zestawu na planie zdjęciowym.
Stosując dodatkowy pasek na nadgarstek, możesz łatwo podnieść komfort pracy podczas ujęć
wykonywanych z ręki.

Wiele funkcji
Mocowanie “zimna stopka” daje swobodę montażu monitora podglądowego, mikrofonu lub innych
akcesoriów. Znajdujące się po obu stronach klatki dwie zintegrowane szyny NATO umożliwią Ci
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dołączenie kolejnych akcesoriów z szybkozłączką.
Do otworów gwintowanych 1/4" i 3/8" rozmieszczonych na całej powierzchni klatki, możesz
przytwierdzić praktycznie każdy rodzaj akcesoriów: uchwyt górny “Top Handle”, ramię przegubowe
czy mocowanie SmallRig 1939 z rozetą ARRI dla ergonomicznego uchwytu SmallRig 1941 Wooden
Handgrip.
Możliwe jest także zabezpieczenie portu HDMI aparatu za pomocą opcjonalnego uchwytu
SmallRig 1822 HDMI Cable Clamp.
SmallRig 1965 GH5 Cage jest kompatybilna z modułem audio DMW-XLR1 umożliwiającym
zastosowanie profesjonalnych mikrofonów i nagrywanie dźwięku wysokiej jakości.

Stabilność
Klatka została precyzyjnie wykonana metodą CNC z pojedyńczego kawałka aluminium. Jej
mocna, a zarazem lekka konstrukcja, zabezpiecza przed uszkodzeniem wszystkie elementy aparatu i
akcesoria.
Znajdujące się na spodzie punkty montażowe 1/4" i 3/8" gwarantują stabilne mocowanie do
baseplate lub płytki statywu za pomocą dwóch śrub. Specjalna konstrukcja i dodatkowe wsporniki
zapobiegają także przekręcaniu się aparatu wewnątrz klatki.
Do kompletu możesz dodać opcjonalną, dedykowaną podpórkę dla adaptera Metabones. Dzięki
temu unikniesz luzów na poziomie bagnetu, co pozytywnie wpłynie na jakość obrazu i ochronę
gniazda obiektywu.

Zawartość zestawu:
SmallRig 1965 Panasonic GH5 Cage
Śruba 1/4"

Specyfikacja techniczna:
Wymiary: 156 x 65 x 109 mm
Waga: 173 g
Materiał: aluminium
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