SmallRig 2045 Sony FS7 FS7II Professional
Accessory Kit - rig naramienny
SmallRig 2045 Sony FS7 FS7II Professional Accessory Kit to
kompletny system stabilizacji przeznaczony dla kamer serii
Sony PXW-FS7. W skład rig’a wchodzi wygodny stabilizator
naramienny i baseplate z szybkozłączką VCT-14, komplet rodów
15mm, wygodny drewniany grip i przedłużka o regulowanej
długości, górna płytka serowa “top cheese plate” do montażu
akcesoriów oraz system mocowania wydajnego zasilania z
akumulatora V-mount. To wszystko, czego potrzebujesz do
wygodnej pracy reporterskiej.

Wygodny baseplate naramienny
Wielogodzinne filmowanie nie musi być wyzwaniem. SmallRig 1954 VCT-14 Shoulder Baseplate to
naramienny stabilizator wyposażony w ergonomiczną poduszkę z pianki “memory foam”.
Uniwersalna szybkozłączka VCT-14 umożliwia szybkie wpięcie do statywu wyposażonego w łyżwę
Sony. Regulowane mocowanie rurek w filmowym standardzie LWS 15mm ułatwi Ci dostosowanie rod
supportu i montaż niezbędnych akcesoriów follow focus i matte box.

Obustrone uchwyty
Do rozet ARRI w naramienniku zamontujesz oryginalną przedłużkę z gripem od kamery FS7, a także
dołączoną do zestawu przedłużkę SmallRig 1870 z drewnianym gripem SmallRig 1891. Dzięki
takiemu zestawowi możesz komfortowo operować kamerą oburącz, poprawiając stabilność i
uzyskując jeszcze lepsze ujęcia!

Montaż akcesoriów
SmallRig wyposażył górną płytkę serową 1975 FS7/FS7II Top Cheese plate w szereg standardowych
otworów montażowych 1/4" i 3/8" Znajdziesz je zarówno na górnej płaszczyźnie jak i na krawędziach,
co czyni ją jeszcze bardziej wszechstronną. Dodatkowo, otwory o większej średnicy posiadają system
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pinów ARRI, które stabilnie utrzymują zamontowany osprzęt na swojej pozycji.

Wydajny system zasilania
Wystarczy, że dołączysz akumulator V-mount aby cieszyć się wielogodzinną pracą. Mocowanie
baterii znajduje się z tyłu kamery, za ramieniem, dzięki czemu jej ciężar nie obciąża dodatkowo rąk i
działa jako przeciwwaga.

Zawartość zestawu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SmallRig 1954 VCT-14 Shoulder Baseplate - stabilizator naramienny
SmallRig 1891 Left Wooden Handle ARRI Rosette - drewniany grip (lewy)
SmallRig 1870 Extension Arm Arri Rosette - regulowana przedłużka z rozetą
SmallRig 1975 Sony FS7/FS7II Top Cheese Plate - górna płytka serowa
SmallRig 1846 V-lock Assembly Kit - mocowanie akumulatora V-mount
SmallRig 1547 Battery Back - mocowanie płytke V-mount i Anton-Bauer
SmallRig 1051 2 x ø15mm rod 20cm (M12) - para rodów 20 cm
SmallRig 1050 2 x ø15mm rod 15cm (M12) - para rodów 15 cm
Zestaw elementów montażowych
Zestaw kluczy imbusowych

Specyfikacja techniczna:
Materiał - aluminium, stal nierdzewna, drewno palisandrowe, guma, pianka
Waga - 2.2 kg
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