LockCircle PrimeCircle 4x5.65" Black X-mist
filtr dyfuzyjny
LockCircle PrimeCircle Black X-Mist Filters to szklane filtry
4x5.65” typu “Black Pro-Mist”. Delikatnie redukują
kontrastowość obrazu przy jednoczesnym obniżeniu ekspozycji
świateł. Stanowią ciekawą alternatywę przy pracy z wysokiej
klasy kamerami cyfrowymi, nadając obrazowi „filmowy look”.
Doskonale sprawdzają się w zestawie z nowoczesnymi
obiektywami o wysokiej rozdzielczości, pozwalając uzyskać
pożądany efekt, nie powodując jednocześnie obniżenia jakości
obrazu.

Najwyższa jakość, oryginalny look
W dobie pracy z zaawansowanymi kamerami cyfrowymi, dającymi często „hiperrealny” obraz, coraz
częściej dąży się do uzyskania organicznego charakteru zdjęć, mającego namiastkę looku
taśmy filmowej.
Filtr PrimeCircle Black X-Mist redukuje lekko kontrastowość obrazu, delikatnie go zmiękcza.
Dzięki temu możesz uzyskać głębsze czernie oraz łagodniejsze światła podczas pracy w warunkach
wysokiej ekspozycji na światło (słoneczne plenery czy światła samochodu w nocy). Pozwala on
również unikać cyfrowych „artefaktów” wynikających z kompresji na etapie zapisu materiału. Filtr
powoduje również delikatne zmiękczenie krawędzi w obrazie, co daje ciekawy, „organiczny look”.
Dzięki temu bardzo dobrze sprawdza się przy filmach modowych, sesjach „beauty”, portretach.
Podjęcie decyzji o zastosowaniu filtra Black X-Mist na etapie zdjęć, pozwoli Ci wykorzystać
oczekiwany efekt w najwyższej jakości (ponieważ działa on bezpośrednio na sensor) oraz
zaoszczędzić czas podczas procesu postprodukcji. Dzięki najwyższej precyzji wykonania, filtry
PrimeCircle nie powodują obniżenia jakości rejestrowanego obrazu.
Filtry są dostępne w 5-stopniowej gradacji. Mocuje się je w ramkach matte boxa, można łączyć ze
sobą filtry o różnych wartościach.
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Precyzja wykonania
Filtry PrimeCircle to wysokiej klasy, cięte diamentowo filtry szklane. Black X-Mist jest wycinany
z niemieckiego szkła optycznego typu Ultra-White. Równoległy układ między przednią i tylną
powierzchnią (niezwykle ważny dla uzyskania najwyższej optycznej wydajności) jest dokładnie
sprawdzany laserowym interferometrem oraz densytometrem aby kontrolować zgodność gęstości
filtra. Dla sprawdzenia poprawnej przepuszczalności światła, produkty PrimeCircle poddawane są
również testom przy pomocy spektrofotometru. To wszystko gwarantuje uzyskanie najwyższej
jakości i spójności plastycznej obrazu.

Specyfikacja techniczna i dostępne gradacje (do wyboru przy zamówieniu):
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Zawartość zestawu:
PrimeCircle 4x5.65” Black X-Mist - 1 szt.
Zamykane etui ochronne - 1 szt.
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