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A digitalizálás alapvető célja: 

a korábbi generációk örökségének, 

megőrzése, átadása,  

hozzáférhetővé tétele,  

a következő generációk számára.  



A PhaseOne 

középformátumú fényképező gépei 

és képfeldolgozó szoftverei a 

leghatékonyabb eszközök és a 

legfejlettebb eljárást biztosítják a 

kulturális örökség digitalizálására. 
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Legalább 13,5 fspot dinamikai 
tartománnyal rendelkezik. 

15 fspot IQ250 

Legalább 16bit valóságos 
színmélységet rögzít. 

Nagy használati 
igénybevételre tervezték. 

1millió felvételre méretezett 
zárszerkezettel látták el. 
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paramétereit.  

A képrögzítés és feldolgozás 

technológiájának 

végeredménye közelít az 

emberi látás által érzékelt 

határokhoz. 
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fényképezőgép? 
Olyan képfeldolgozó szoftverrel 
rendelkezik,  

Capture One Pro 8, 

amely nagyon hatékony 
képrögzítési, feldolgozási 
munkafolyamatot  tesz lehetővé. 

Megkönnyíti az archiválási 
munkát a könnyen 
kezelhető és 
paraméterezhető metadata 
rendszerével. 



Mit tud ma a csúcsteljesítményű 

fényképezőgép? 

A CaptureOne Pro8, 
kimondottan az archiválás 
hatékonyságának növelése 
érdekében, hamarosan 
rendelkezik automatikus 
„kroppoló” funkcióval 
amikor is, az érdemi 
információt tartalmazó 
képrészletet „felismeri„ és 
csak azt rögzíti.  

. 
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Mit tud ma a csúcsteljesítményű 

fényképezőgép? 
A CaptureOne Pro8 
segítségével a feldolgozott 
képfájlok exportálása 
automatizálható úgy, hogy egy 
műveletben egyszerre történjen 
többféle felbontásban, 
formátumban és több tárolási 
helyre.  

A PhaseOne SDK 
eszközrendszerrel tovább 
fokozható a  teljes digitalizálási 
munkafolyamat automatizáltsága 
és biztonsága. 
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Néhány szó a minőségért. 

Nem az internetre fotózunk. 

Mert nem az különböző mai 

elvárásoknak digitalizálunk. 

Hanem a következő 

generációknak. 

Mert ez a kötelességünk velük 

szemben. 

Mert ez a  

költséghatékony. 
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Miért ilyen drága ez? 

Mert a működési  élettartama 
többszöröse szokásosan 
használt eszközöknek. 

5 év a garancia az IQ2xx 
szériára a gépvázzal és 
objektívekkel együtt. 

Meghibásodás esetén 
csereberendezést biztosít a 
gyártó. 

A gyártó garantálja az 
technológiai upgradet, azaz 
beszámítja a régebbi verziót, 
ha újabbat ruház be az 
intézmény. 
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Miért gazdaságos mégis? 

Mert a PhaseOne  által 

ajánlott kiegészítő 

berendezésekkel a 

digitalizálás sebessége 

többszöröse  a szokásos 

eljárásoknak. 

Mert kíméli az érzékeny 

gyűjteményi darabokat. 



A PhaseOne középformátumú, 

professzionális digitális fényképező gépei 

és kiegészítő berendezései a különböző 

feladatokhoz rugalmasan illeszkedő  

rendszert alkotnak. 
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CAPTURE ONE PRO 8 




