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F1 CAR CAMERA SET
De Facility House F1 Car Camera Set is ontworpen en gebouwd met de
kennis en ervaring van honderden uren opnamen in auto’s.
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Incl. 6
Visuele
porto’s
controle
• Max. 4 camera’s
aangesloten
Incl. bedraad
6
Visuele
opname
• Camera’s voorzien
porto’s van vaste spanning
controle
• Gegarandeerd geen trillingen opname

In een auto is weinig ruimte en programmamakers willen graag live
mee kunnen kijken naar opnamen die gemaakt worden. Met deze set
kunnen in een volgwagen de beelden van de camera’s in een andere
auto gevolgd worden, met audio, en bovendien met intercom tussen
de twee auto’s. Er kunnen standaard vier HD camera’s gevolgd worden
welke middels een quadsplit getoond worden aan de ‘achtervolgers’. De
camera’s worden bevestigd met speciaal ontwikkelde systemen waardoor
trillingen tot de verleden tijd behoren. Audio en video wordt volledig
tijdcode sync opgenomen waardoor de nabewerking zeer vlot kan
plaatsvinden.
De F1 Car Camera Set is ideaal geschikt voor interviews in auto’s, real life
soaps en formats in de traditie van Taxi en Carpool Karaoke.
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• Wide, medium en narrow beeldhoeken

• S tandaard 3 draadloze connecties
naar GoPro’s rondom (max. 6)
• Aan/uit en start/stop op afstand
• 1 commando voor alle camera’s
• Incl. actieve timecode generator

F1 set
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• S luit bedraad 4 camera’s aan
• Incl. 2 audiozenders (max. 4)
• Actieve koeling
• Bediening alle ‘standalone’ GoPro’s
• Video en audio timcode sync
• Incl. video en audio zender

•1
 afkijkmonitor (meer mogelijk)
• Low latency 2ms
• Video afstand 130 meter
• Controlebalk opname/standby
• Quad split afkijk

•A
 udio afstand 1 km
• S tandaard 6 porto’s
•O
 ok voor ‘talk back’ (kortere afstand)
•O
 ptioneel hoge kwaliteit audio (130m)
afluistering met 4 ontvangers

