„სტუდია ინოვატორი“ - ეს არის
მრავალპროფილიანი და
მრავალფუნქციონალური კომპანია, რომლის
ამოცანაა კინო და ტელეინდუსტრიის
განვითარებისათვის მხარდაჭერა. ჩვენი მიზანია
შევქმნათ სტუდიური ინფრასტრუქტურა, რომელიც
მთლიანად უზრუნველყოფს გადაღებისათვის
აუცილებელ ტექნოლოგიურ და შემოქმედებით
პროცესს, როგორც სრულმეტრაჟიანი
ფილმებისათვის, ისე ნებისმიერი სირთულის
სატელევიზიო კონტენტის შექმნასათვის.
აღნიშნულ პროცესში ჩვენ ვუზრუნველყოფთ,
როგორც ტექნიკური აღჭურვილობის, ისე
შემოქმედებითი შესაძლებლობების მაქსიმალურ
და სწორ გამოყენებას.

“Innovator Studio” is a multifunctional company, which
works in various directions and promotes development
of TV and Movie industry. Our main goal is to create
such studio infrastructure that can provide all necessary steps of technological and creative process, which
is required for professional shooting, as for a full-length
movie, as well as TV content of any difficulty. In this
process, we are providing maximum and right use of
technological and creative possibilities.

«Инноватор Студио» – это мнофопрофильная и
многофункциональная компания, задачей которой
является помощь в развитии кино и телеиндустрии.
Наша цель создать студийную инфраструктуру
которая сможет обеспечить весь технологический и
творческий процесс , необходимый для съемки , как
полнометражного фильма , так и создать
телевизионный контент любой сложности. В
указанном процессе мы обеспечим максимальное и
правильное использование как технического
оборудования, так и творчесских возможностей.
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AJ-PX380G შექმნილია თქვენი ვიდეო წარმოების
საჭიროებების გათვალისწინებით და გადაღების
ეფექტურობის გასაზრდელად. ეს სამხრე კამერა
შეცვლადი ლინზით არამარტო სამაუწყებლო
დონის ხარიხს გთავაზობთ, არამედ ამარტივებს
ქსელზე დაფუძნებულ სამუშაო პროცესებს. კამერა
შეიძლება გამოყენებული იყოს, როგორც
ჩვეულებრივი გადაღებისთვის, ასევე
სასტუდიო/პირდაპირი ეთერისთვისაც.

The AJ-PX380G has been thoughtfully created to cater
to your video production needs and to undoubtedly
enhance your operations. This shoulder-type camera
recorder with interchangeable lens not only provides
broadcast picture quality and enhances network-based
workflows whilst boasting compact, lightweight
mobility and low-cost operation it can equally be used
as a camera recorder or in studio/live applications.
AJ-PX380G создана, чтобы удовлетворить ваши
потребности производства видео и, несомненно,
повысит удобство ваших операций. Это плечевого
типа камкордер со сменным объективом, кторый
обеспечит не только широковещательное качество
изображения и ускорит сетевые рабочие процессы,
но и отличается компактностью, мобильностью и
отличается низким уровнем затрат. Она в равной
степени может быть использована в качестве
камкордера, как студийная камера а так же для
живых съемок.

Monarch's Virtuoso™ არის თრექინგის გარეშე
ვირტუალური სტუდია. მისი სიმარტივე
მდგომარეობს პირდაპირ ეთერში დახვეწილი
ფონების და პრეზენტაციების გაშვებაში, რომელიც
მორგებულია გადაცემის ნებისმიერ ჟანრზე.
Monarch's Virtuoso™ აღჭურვილია მრავალი
გამოსადეგი ხელსაწყოთი, რაც მნიშვნელოვნად
უიოლებს ნებისმიერ სატელევიზიო ოპერატორს
მის მართვას.

Monarch's Virtuoso™ is a complete trackless Virtual
Studio Solution. The simplicity of the solution belies in
its power to deliver sparkling and sophisticated On Air
presentations for various genres of programming.
Monarch Virtuoso™ is fully equipped with advanced
tools. With a simple set-up and an intuitive user
interface, it is an extremely powerful and versatile tool
in the hands of operator.
Монарха Virtuoso ™ является полностью
безтрекинговой виртуальной системой. Несмотря
на простоту решения в его силах решить сложные
живые презентации для различных жанров
программ, будь то новости, ток-шоу, развлечения,
детские передачи , шоу, игры и множество других
приложений. Монарх Virtuoso ™ полностью
оснащена передовыми инструментами. С простой
настройкой и интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом, она является
чрезвычайно мощным и универсальным
инструмент в руках оператора.

DJI Phantom 4 არის DJI-ს მიერ შექმნილი ყველაზე
ჭკვიანი მფრინავი კამერა. Phantom 4-ს შეუძლია
ჭკვიანი ფრენა თითის მხოლოდ ერთი დაჭერით,
ავტომატურად ქმნის შეუმჩნევ tracking shot-ებს,
თავისით შეუძლია გზაზე დაბრკოლებების აცილება
და მრავალი სხვა. ფრენა არასოდეს ყოფილა
ასეთი მარტივი და სახალისო.

The DJI Phantom 4 is the smartest flying camera DJI
has ever created. Able to fly intelligently with a tap,
automatically create seamless tracking shots, fly
intelligently over or around obstacles and much more.
Flying has never been this easy or as much fun.
DJI Phantom 4 умнейшее летающее устройство DJI с
камерой, когда-либо созданных. Способное летать
разумно , оно автоматически создает съемку с
функцией tracking shot, позволяет обходить
препятствия и многое другое. Управление и полет
никогда не были такими легкими и удобными.

