ALPHASHOT MICRO
STUDIO DO AUTOMATYCZNEJ FOTOGRAFII
PRODUKTOWEJ MAKRO

OBNIŻ KOSZTY
PRZYSPIESZ PRACĘ
ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ

Pozwól Twoim produktom zabłysnąć!
DZIĘKI AUTOMATYCZNEJ FOTOGRAFII PRODUKTOWEJ MAKRO

ALPHASHOT MICRO

Niewielkie studio fotograficzne, przeznaczone do zdjęć 2D i 360° oraz filmów video niewielkich
przedmiotów, w tym w szczególności takich jak biżuteria, kamienie szlachetne, zegarki itp.
Pełna integracja urządzenia z oprogramowaniem i sterowaniem aparatem fotograficznym
znacznie ułatwia proces produkcji zdjęć, prezentacji 360° i filmów zapewniając ich doskonałą
jakość i powtarzalność.

Opatentowany w USA nr US 9,625,794 B2

Łatwy w obsłudze
⊲⊲ Możliwość obsługi zarówno przez

fotografów jak i nieprofesjonalistów
⊲⊲ Automatyczna synchronizacja systemu
oświetlenia z aparatem
⊲⊲ Zautomatyzowany proces fotografii 360°
⊲⊲ Predefiniowane szablony zdjęć
⊲⊲ Podgląd zdjęć „Live View” przed rozpoczęciem fotografowania

Elastyczny
⊲⊲ Idealny do zdjęć biżuterii, zegarków,

kamieni szlachetnych, monet, komponentów
elektronicznych i innych małych produktów.
⊲⊲ Optymalny do fotografii 2D, prezentacji
360° oraz video
⊲⊲ Kompatybilny z lustrzankami (DSLR)
Canon oraz Nikon
⊲⊲ Pozwalający na uzyskanie wysokiej
jakości zdjęć umożliwiającej ich wykorzystanie w sieci oraz w druku
⊲⊲ Oferujący zintegrowane narzędzia dla
online marketingu

Wydajny
⊲⊲ IQ Mask - automatyczne usuwanie tła
⊲⊲ Zdjęcia z pełną ostrością - „Super Focus”
⊲⊲ Szablony dające powtarzalność oświetle-

nia, ustawień aparatu i obróbki zdjęć

⊲⊲ Realizacja i obróbka serii zdjęć

jednocześnie
⊲⊲ Wielowidokowa sekwencja zdjęć,
prezentacji 360° i video
⊲⊲ Bezpośrednie przesyłanie obrazu do sklepu
internetowego (z opcjonalnymi wtyczkami)

Kilka prostych kroków...

...wiele możliwości

Fotografuj swoje produkty w szybki i prosty sposób. Oprogramowanie wykona za Ciebie niezbędne
czynności postprodukcyjne.

Przesyłaj zdjęcia bezpośrednio do sklepu internetowego lub do chmury e-commerce. Możesz
także ponownie wykorzystać je w druku lub w kampaniach marketingowych w sieci.

CHMURA PRZYSPIESZAJĄCA
DZIAŁANIA E-COMMERCE
⊲⊲ Łatwa integracja i elastyczne plany hostingowe
⊲⊲ Wtyczki znanych platform e-commerce
⊲⊲ Codzienne tworzenie kopii zapasowych zdjęć
⊲⊲ Wysoka dostępność (podwójna replikacja danych)
⊲⊲ CDN- szybkie przesyłanie zdjęć na całym świecie
⊲⊲ Zawsze aktualne oprogramowanie i wtyczki
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Umieść produkt w urządzeniu

Ustaw światło i refleksy

Zrób zdjęcie

AS MICRO jest wyposażony
w szereg akcesoriów, które
pomogą Ci uzyskać właściwą
pozycję produktu w urządzeniu.

Dostosuj oświetlenie do specyfiki
produktu aby uzyskać odpowiednią głębię i podkreślić jego
refleksyjność.

Za naciśnięciem przycisku
oprogramowanie automatycznie
wykona zdjęcie i usunie tło.

PNG

Popraw niedoskonałości
Twojego produktu
Usuń ewentualne zadrapania,
podkreśl kolory i wyostrz
krawędzie korzystając z funkcji
automatycznego retuszu.

JPG

360°

NARZĘDZIA MARKETINGU ONLINE
⊲⊲ Integracja z mediami społecznościowymi

⊲⊲ 360° Orbittour – interaktywny przewodnik

po produkcie z wieloma widokami

⊲⊲ Wbudowany generator kodów QR
⊲⊲ Proste kopiowanie i wklejanie kodów

do osadzania
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Eksportuj
Skaluj i eksportuj pliki. Dostępne opcje
eksportowania pozwalają na uzyskanie
kompatybilności z różnymi dostępnymi
platformami e-commerce

GIF

360°

QR Code

OrbitTour

Twitter

Linkedin

ORBITVUSUN
powered by

opcjonalny dodatek

Dodatkowe usługi ORBITVU SUN jeszcze lepiej
wykorzystują bezproblemowy proces obróbki
obrazu w celu zarządzania, hostingu i dostarczania
treści cyfrowych bezpośrednio do klientów.
Formaty plików do druku
TIFF

Bezpośredni upload

PNG
ORIGINAL

RAW

JPG
MASK

PNG

WŁASNY HOSTING
⊲⊲ Załączony odtwarzacz HTML5
⊲⊲ Wgrywanie danych do e-sklepu za jednym

kliknięciem za pomocą dodatkowych
wtyczek do platform e-commerce

www.orbitvu.com/letitshine

Obejrzyj video !

⊲⊲ Kompatybilność z najnowszymi

technologiami stron internetowych
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Funkcje urządzenia
ALPHASHOT MICRO wyposażony jest w wyjątkowe
funkcje i akcesoria, umożliwiające realizację zdjęć, które
pozwolą podkreślić niepowtarzalność Twoich produktów.

brak lampy spot

jedna lampa spot

WEWNĘTRZNE BLENDY REFLEKSYJNE

Dwie wymienne blendy welurowe mocowane
magnetycznie we wnętrzu studia pozwalają uzyskać
jeszcze lepszą kontrolę nad kontrastem i światłem i dzięki
temu wyeksponować detale produktów.

dwie lampy spot
bez blendy

LAMPY SPOT

Światła punktowe pomogą Ci podkreślić cechy
i szczegóły produktu. Wyposażone w opcjonalne
dyfuzory, które w połączeniu z obiektywem o zmiennej
ogniskowej pozwolą kontrolować ostrość odbicia
światła.

jedna blenda

dwie blendy

WYMIENNE STOLIKI OBROTOWE
ALPHASHOT MICRO jest wyposażony w trzy stoliki
obrotowe pozwalające na prezentację produktów na
wiele sposobów.

BLENDY BOCZNE

Pozwalają kontrolować poziom kontrastu
fotografowanego produktu.

biały stolik

biały

srebrny

czarny

WBUDOWANY PORT USB
W celu ograniczenia ilości kabli, ALPHASHOT MICRO
jest wyposażony w wbudowany port USB umożliwiający
podłączenie aparatu bezpośrednio do urządzenia.

ZINTEGROWANY STATYW
Wysokiej jakości wbudowany statyw
z dodatkowym punktem regulacji kąta nachylenia

PRZYCISK FUNKCYJNY
Proste i bardzo wygodne rozwiązanie umożliwiające
szybkie zrobienie zdjęcia, włączanie/wyłączanie świateł
i nie tylko.

Służy do fotografowania z góry lub do
produktów wymagających delikatnych
odbić.

szklany stolik
Używany do widoku
bocznego o dużym
kontraście. Umożliwia
użycie świateł
dolnych, aby uzyskać
mocne podkreślenie
produktu z dołu.

czarny stolik
Refleksyjna podstawa
zaprojektowana
dla wymagających
użytkowników, którzy
chcą prezentować
swoje produkty
w ciemnym otoczeniu
o wysokim kontraście.

OŚWIETLENIE CYLINDRYCZNE

Opatentowany system oświetlenia 360° podzielony
na sześć niezależnie kontrolowanych paneli LED,
które przesuwają się wraz z aparatem podczas ruchu.
Dzięki czemu pozwala na oświetlenie fotografowanego
przedmiotu z dowolnego kąta, który najlepiej podkreśla
jego wyjątkowość.

Funkcje oprogramowania

NAJLEPSZE
AUTOMATYCZNE
USUWANIE TŁA

Rewolucyjna technologia maskowania ponownie ewoluowała.
Teraz IQ MASK ™ zapewnia wyjątkową dokładność i szybkość.
Nie musisz więcej skupiać się na oświetleniu tła, po prostu
skup uwagę na fotografowaniu produktu.

SUPER FOCUS

FRONT FOCUS

CENTER FOCUS

BACK FOCUS

SUPER FOCUS

KOREKTOR KOLORÓW

AUTOMATYCZNY RETUSZ *

Ulepsz swój produkt: spraw, aby srebrny
był neutralny, złoty miał właściwy połysk
a kamienie szlachetne były naturalnie
kolorowe.

Wystarczy przesunąć suwak i oprogramowanie
automatycznie usuwa drobne niedoskonałości
powierzchni, zarysowania i odciski palców.
Użyteczne do szlifowanych powierzchni.

* dostępny od wersji Alphashot Editor 3.0

Przed

Korekcja srebra

Korekcja koloru

Odciski palców i zadrapania

Gładka powierzchnia

SZABLONY
Stwórz własne szablony, aby zapisać preferowane ustawienia (aparat fotograficzny, światła, post-processing)
w celu łatwej reaktywacji w przyszłości. Takie rozwiązanie znacząco skraca czas sesji fotograficznej
gwarantując ich powtarzalność.

WYDAJNOŚĆ
Przetwarzanie wieloprocesorowe. Wykorzystanie
wszystkich możliwości nowoczesnych procesorów
połączonych z 64-bitową architekturą zapewnia
ogromną wydajność obliczeniową.

Specyfikacja techniczna

72 cm

Akcesoria
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83 cm

52 cm
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SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA
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1. ZESTAW DO PODWIESZANIA
NASZYJNIKÓW
[kod produktu 235A13]

2. TRANSPARENTNA LINKA
NYLONOWA
[kod produktu 235A14]

3. ZESTAW DO MOCOWANIA
PIERŚCIONKÓW
[kod produktu 235A15]

Wykonany z półprzezroczystego akrylu jest
automatycznie wykrywany i usuwany przez
oprogramowanie. Każdy wisiorek i naszyjnik
jest dzięki niemu łatwiejszy do ustawienia
do zdjęcia.

Przeznaczona do podwieszania niestabilnych
obiektów, takich jak kolczyki i pierścionki.
Nylonowe linki są automatycznie usuwane
ze zdjęć przez oprogramowanie.

Mocna taśma mocująca plus przezroczyste
klocki umożliwiają szybkie i dokładne
umieszczenie pierścionków w żądanym
miejscu na talerzu obrotowym.

ALPHASHOT MICRO

[kod produktu 235H1]

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
ALPHASHOT EDITOR
Kompatybilność
Zgodność z systemami
Eksport użytkownika
Post produkcja
Usuwanie tła
Format zapisu dla 360°
Format zapisu video
Format zapisu zdjęć

Canon i Nikon DSLR
Mac OS X lub Windows
tak
możliwa za pomocą oprogramowania
automatycznie dzięki IQ-Mask dla
obiektów nieruchomych*
HTML5, Flash, animowany GIF
MOV, MP4, bezpośrednie wgrywanie na YouTube
png, jpeg, RAW + png mask
inne formaty za pomocą skryptu XML

Osprzęt
3 × wymienne stoliki obrotowe (czarny błyszczący/
mat, przezroczyste szkło i biały opalizujący)
1 × lampa spot*
2 × dyfuzory (mniejszy i większy)
2 × blendy wewnętrzne (z przodu i z tyłu)
4 × blendy boczne (czarne i srebrne)
1 × zestaw do podwieszania naszyjników
1 × transparentna linka nylonowa
1 × zestaw do mocowania pierścionków
1 × zestaw kabli USB
1 × szara karta
*dodatkowa lampa spot może być niezależnie domówiona

Oprogramowanie
⊲ ALPHASHOT EDITOR licencja na oprogramowanie
⊲ ORBITVU VIEWER (licencja na odtwarzacz HTML5)
ORBITVU VIEWER
Technologia 360°
Deep zoom
Mobile ready
Kompatybilność

odtwarzacz HTML5 z opcją przełączenia na Flash**
technologia nieograniczony zoom zoptymalizowany
pod urządzenia mobilne i zużycie danych
obsługa gestów multi-touch, responsywność
dowolna przeglądarka ze wsparciem HTML5

** Flash 360° jest wykorzystywany w celu integracji z platformami Facebook

Waga netto
Max. obciążenie
Zasilanie

35 kg
1 kg
100-230VAC,
max. 600W
Wymiary skrzyni [cm] 80×60×93 (Szer.×Gł.×Wys.)
Waga z opakowaniem 72 kg
Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia

Nasza przygoda z fotografią rozpoczęła się ponad
20 lat temu. Narodziny fotografii cyfrowej i branży
e-commerce stworzyły nowe potrzeby i możliwości
prezentacji produktów online.
Produkcja treści cyfrowych wymaga tworzenia
w krótkim czasie powtarzalnych, dobrej jakości zdjęć, przy
jednoczesnym zachowaniu rozsądnych kosztów. Tradycyjna
fotografia i manualne procesy post produkcji mogą zapewnić
wysoką jakość, ale są one powolne, skomplikowane i drogie.
Orbitvu łączy najlepsze cechy fotografii tradycyjnej
z zaawansowanym oprogramowaniem i innowacjami sprzętowymi.
Naszym celem jest automatyzacja i optymalizacja produkcji treści
cyfrowych oraz ich dostarczania i wykorzystania w działaniach
marketingowych i sprzedażowych naszych klientów.
Nasze rozwiązania pomagają klientom:
Oszczędzać czas i skracać okres wprowadzenia
produktu na rynek
⊲⊲ Zmniejszać koszty dzięki zautomatyzowanej produkcji
treści cyfrowych
⊲⊲ Poprawić doświadczenia z produktami online
⊲⊲ Tworzyć treści na potrzeby e-commerce i marketingu
offline/online
Dzięki Orbitvu Twoje produkty błyskawicznie
trafiają do klientów.
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⊲⊲

www.orbitvu.com/micro

