ALPHASHOT XL v2
ZAUTOMATYZOWANE STUDIO DO SAMODZIELNEJ
FOTOGRAFII PRODUKTOWEJ

OBNIŻ KOSZTY
PRZYSPIESZ PRACĘ
ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ

Kontroluj proces produkcji obrazów
KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO SAMODZIELNEJ FOTOGRAFII PRODUKTOWEJ

CZĘŚCI ZAMIENNE / PRZEMYSŁ

ZABAWKI

KOSMETYKI

DROBNE ARTYKUŁY
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

MODA

Zobacz prezentację!
orbitvu.com/goldboot

WYROBY SZKLANE

PRODUKTY KONSUMENCKIE

Wykonaj zawsze idealne zdjęcie produktowe.

Twój produkt na witrynę online w kilka minut.
ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI ZDJĘĆ I VIDEO

Linia kompletnych studiów fotograficznych z funkcją automatycznego usuwania tła. Poszczególne modele
odpowiadają zróżnicowanym potrzebom fotografii produktowej. Pozwalają na wykonywanie zdjęć 2D,
animowanych prezentacji 360º oraz video.

ZAUTOMATYZOWANY PROCES PRODUKCJI ZDJĘĆ
Automatyczny proces przechwytywania i przetwarzania obrazu natychmiastowo usuwa tło,
ograniczając zakres postprodukcji oraz zapewnia spójność i powtarzalność zdjęć.
Sterowanie
oświetleniem i aparatem
Oprogramowanie automatycznie
aktywuje parametry aparatu i
oświetlenia LED z poziomu aplikacji,
za pomocą predefiniowanych bądź
indywidualnych ustawień.

IQ Mask &
Natural Shadow
Podczas wykonywania zdjęć
tło jest natychmiast usuwane.
Oprogramowanie wykrywa również
naturalny cień i umieszcza go na
wykonanym zdjęciu.

Postprodukcja
Możliwość dostosowania
indywidualnych parametrów
postprodukcyjnych, takich jak:
kontrast, nasycenie, balans
kolorów, ostrość i inne.

Autokadrowanie
i pozycjonowanie obiektu
Obiekt na zdjęciu zostaje
automatycznie wycięty. Dodawane
są marginesy a produkt jest
pozycjonowany zgodnie
z wytycznymi wybranego stylu.

SZYBKA I ŁATWA PRODUKCJA
TREŚCI CYFROWYCH

opcjonalny dodatek

ORBITVUSUN
powered by

ORBITVU SUN to platforma do zarządzania
cyfrowymi obrazami oraz zestaw narzędzi
przeznaczony dla sklepów internetowych

CHMURA PRZYSPIESZAJĄCA
DZIAŁANIA E-COMMERCE

SELF HOSTING
WŁASNY
HOSTING

⊲⊲ Łatwa integracja i elastyczne plany hostingowe

⊲⊲ Załączony
360° HTML5
odtwarzacz
player included
360° HTML5

⊲⊲ Wtyczki dla platform e-commerce

⊲
One-click upload
tojednym
your e-shop
with
⊲⊲⊲ Ładowanie
obrazów
kliknięciem

additional
e-commerce
plugins
oraz dodatkowe
wtyczki e-commerce

⊲⊲ Codzienne tworzenie kopii zapasowej obrazów
⊲⊲ Wysoka dostępność (podwójna replikacja danych)
⊲⊲ CDN - szybkie dostarczanie zdjęć na całym świecie
⊲⊲ Zawsze aktualne oprogramowanie i wtyczki
PNG

Wydajny
⊲⊲ Automatyczne usuwanie tła
⊲⊲ Przechwytywanie i przetwarzanie

serii zdjęć

⊲⊲ Przechwytywanie wielu ujęć z kilku

aparatów jednocześnie

⊲⊲ Bezpośrednie wysyłanie zdjęć

do e-sklepu

⊲⊲ Zdjęcie gotowe do prezentacji w sieci

w zaledwie w kilka sekund.

Łatwy w użyciu
⊲⊲ Także dla użytkowników bez

wykształcenia fotograficznego

⊲⊲ Zintegrowana kontrola aparatu

i oświetlenia

⊲⊲ Automatyczne tworzenie prezentacji 360°
⊲⊲ Predefiniowane profile zdjęciowe
⊲⊲ Podgląd obrazu Live View przed

wykonaniem zdjęcia

⊲⊲ Obsługa kilku aparatów

Elastyczny
⊲⊲ Idealnie dopasowany do fotografii toreb,

butelek, akcesoriów modowych, zabawek,
urządzeń elektrycznych, drobnych
produktów gospodarstwa domowego.

⊲⊲ Wykonuje zdjęcia, prezentacje 360°

i filmy video

⊲⊲ Kompatybilny z lustrzankami (DSLR) Canon
⊲⊲ Zdjęcia zoptymalizowane dla stron

internetowych, druku i marketingu

⊲⊲ Zintegrowane narzędzia dla

marketingu online

JPG

360°

NARZĘDZIA DLA MARKETINGU
ONLINE
⊲⊲ Integracja z mediami społecznościowymi
⊲⊲ 360° Orbittour – interaktywny przewodnik

po produkcie & hotspoty

⊲⊲ Wbudowany generator kodu QR
⊲⊲ Łatwe kopiowanie i wklejanie kodów
GIF

360°

QR Code

OrbitTour

facebook

Twitter

Linkedin

⊲⊲ Compatible with latest
⊲⊲ Kompatybilność z najnowszymi

web
technologies
technologiami
stron internetowych
ORIGINAL

MASK

JPG

PNG RAW

ORIGINAL

PNG

MASK

360°

GIF

MOV

JPG

PNG RAW

PNG

360°

GIF

MOV

Wiele formatów eksportu
Zdjęcia 2D, widok 360° i video
można skalować i eksportować
w jednym lub w wielu formatach
oraz rozdzielczościach. Istnieje także
możliwość zmiany tła na dowolny
kolor lub zaimportowany obraz.

ALPHASHOT XL v2

Alphashot XL v2 to zajmujące powierzchnię 1.3m² kompletne studio fotograficzne z aparatami,
oświetleniem, tłem oraz platformą obrotową. Wszystko obsługiwane jest przez jedno zitegrowane
oprogramowanie. Zapisywanie ustawień pozwala bez wysiłku powtorzyć osiągnięte efekty.

OŚWIETLA PRODUKTY, NIE TŁO
Nasz niedościgniony algorytm automatycznie wycina
tło pozwalając ci skupić się na perfekcyjnym oświetleniu
produktu. Oszczędza również czas i koszty manualnego
usuwania tła.

Bogato wyposażona wersja podstawowa może być dodatkowo rozbudowana i dostosowana do
indywidualnych potrzeb dzięki wielu opcjonalnym akcesoriom.

ZDJĘCIA WYJĄTKOWEJ JAKOŚCI DZIĘKI
OŚWIETLENIU LED
Perfekcyjne oświetlenie to dla nas wysoka moc,
prawdziwe odwzorowanie kolorów, długa żywotność,
niskie koszty eksploatacji, panele o wysokiej gęstości
diód zamiast pasków LED. To wszystko do twoich usług.

WŁASNA
PRODUKCJA

Perfekcyjne zdjęcie
z usuniętym tłem
w 3 seksundy.

ŁATWE POZYCJONOWANIE APARATU
Zintegrowany statyw oszczędza przestrzeń i zapewnia
centralną pozycję aparatu nawet przy poruszaniu nim
w przód i w tył

PRZESUWNE DRZWI
Wygodne umieszczanie produktów wewnątrz urządzenia
- dostęp do wnętrza z prawej lub lewej strony pozwala
idealnie dopasować ALPHASHOT do twojego wnętrza.

ZMOTORYZOWANY STÓŁ OBROTOWY
Obracająca się platforma automatycznie ustawia twoje
produkty w pożądanej do wykonania packshotu pozycji.
Pozwala również na wykonanie prezentacji 360º za
pomocą jednego kliknięcia.

STUDIO FOTOGRAFICZNE TYPU
"PODŁĄCZ I UŻYWAJ"
Jeden kabel do aparatu, jeden do komputera i możesz
zaczynać; całe stanowisko pracy kontrolujesz za pomocą
naszego oprogramowania.

ALPHASHOT XL PRO v2

Alphashot XL PRO v2 jest skrojony na potrzeby wymagającego użytkownika, który poszukuje najwyższego
komfortu, kontroli i precyzji. Zawiera m.in. 50-centymetrową podstawę z półką, przesuwane w przód i tył światła,
których pozycję można odczytać na specjalnych podziałkach, lasery pozycjonujące i enkoder zmotoryzowanego
stołu obrotowego.

SZYBKIE I DOKŁADNE
POZYCJONOWANIE PRODUKTU
Zestaw precyzyjnych laserów pomaga odnaleźć
dokładny środek talerza obrotowego i wyświetla
centrujący krzyż na twoich produktach.

PRO zapewnia twórczą wolność profesjonalistom, jednocześnie pozwalając niewykwalifikowanym użytkownikom
uzyskać profesjonalne rezultaty.

PRZESUWNE DRZWI NA OBU BOKACH
Zapewniają nie tylko łatwy dostęp do wnętrza urządzenia
z obu stron, ale również zmianę jego wnętrza z czarnego
na białe w kilka chwil dla jeszcze lepszej kontroli światła.

ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ
DZIĘKI KILKU APARATOM
Nasze oprogramowanie może sterować nawet
pięcioma aparatami jednoczeście zmniejszając czas
i koszty produkcji.

WSZECHSTRONNOŚĆ OŚWIETLENIA
Niezależna kontrola sześciu indywidualnych paneli
świetlnych. Zmiana ich pozycji od przodu do tyłu daje
nieskończone możliwości dostosowania oświetlenia do
twoich oczekiwań.

Zapisz ustawienia
swojego oświetlenia
jako szablon i odtwarzaj
błyskawicznie.

DOSTOSUJ PRO DO SWOJEGO
STYLU PRACY
Dzięki dwóm przyciskom funkcyjnym możesz
zaprogramować co stanie się po pojedynczym
naciśnięciu, bez używania komputera.

ENKODER
Ta sprytna część eliminuje konieczność kalibrowania;
stół zatrzymuje się za każdym razem precyzyjnie
w żądanej pozycji.

ALPHASHOT XL WINE v2

Butelki, wyroby szklane lub produkty błyszczące, odbijające światło, okrągłe, produkty trudne
do sfotografowania, które wymagają specyficznych ustawień studia fotograficznego. Znamy to!
Zaprojektowaliśmy rozwiązanie przeznaczone do tego typu problematycznych produktów.

WYJDŹ POZA SCHEMAT
WINE wyposażony jest w czworo czarno-białych drzwi;
każde mogą być użyte jako powierzchnia wzmacniająca
kontrast lub rozpraszająca światło.

UNIKNIJ NIECHCIANYCH ODBIĆ
Wykończyliśmy wnętrze modelu WINE w kolorze czarnym
aby fotografowanie błyszczących przedmiotów było
automatycznie prostsze.

czarne/czarne
białe wnętrze

OPANUJ ŚWIATŁO

białe/białe

MALUJ ZA POMOCĄ ŚWIATŁA

WINE wyposażony jest w zestaw antyrefleksyjny
AKA "stylista światła" który wynosi kontrolę światła
na całkowicie nowy poziom

bez zestawu
antyrefleksyjnego

białe/czarne

czarne wnętrze

Zarówno lewy jak i prawy panel LED sięgają od dna aż
do góry wnętrza WINE i mogą być przesuwane z przodu
na tył urządzenia. Jeśli produkt wymaga dostosowania
ustawień światła, masz do tego doskonałe narzędzie.

z zestawem
antyrefleksyjnym

SIĘGAJ WYŻEJ

PRZEDNIA OSŁONA
Eliminuje odbicia, chroni przed kurzem i umożliwia
długą ekspozycję dzięki ochronie przed nieporządanym
światłem z zewnątrz. W zależności od użycia czarnej lub
białej strony pozwala na dodatkową pracę ze światłem.

biała przednia
osłona

bez przedniej
osłony

Unieś z tła jakikolwiek produkt aby osiągnąć lepszy kontur
światła. Nie martw się o post-produkcję: podstawa do
butelek jest usuwana przez oprogramowanie automatycznie.

bez podstawy do butelek

z podstawą do butelek

Porównanie modeli linii Alphashot XL

ALPHASHOT XL v2
[kod produktu 234H9]

⊲⊲ Model najbardziej

W rodzinie Alphashot XL nie ma modeli lepszych i gorszych; wszystkie trzy studia zostały pieczołowicie
zaprojektowane tak aby spełniały swoje przeznaczenie. Poniższe porównanie może pomóc zdecydować
która z opcji jest dla ciebie odpowiednia.

przystępny cenowo

124 cm

Możesz też skontaktować się z naszym międzynarodowym zespołem sprzedaży przez orbitvu.pl/kontakt
XL PRO v2

XL v2

[kod produktu 234H11]

[kod produktu 234H9]

Panele świetlne LED

dolny, tylni,
2 × przedni,
2 × górny

⊲⊲ Pozostawia bardzo niewielką

[kod produktu 234H10]

142 cm
87 cm

250 cm

przestrzeń na błędy
użytkownika, wszystkie panele
LED w stałych pozycjach

75 cm

Minimalny Stopień Obrotu

1°

Maks. Waga Produktu

25 kg

Maks. rozmiar fotografowanego
obiektu [W×S×G]

50×70×30 cm

Zasilanie

100-230VAC

Waga netto

XL WINE v2

dolny, tylni,
dolny, tylni,
2 × przesuwny od przodu do tyłu, 2 × przesuwny od przodu
2 × górny
do tyłu

Średnica Stołu Obrotowego

i dostosowania do twoich
potrzeb poprzez akcesoria

111 kg

[kod produktu 234H11]

137 kg

Zużycie Energii

WLICZONY W CENĘ OSPRZĘT

ALPHASHOT XL PRO v2
120 kg

max. 800W
XL v2

⊲⊲ Zwiększona ergonomia;

XL PRO v2

podwyższona podstawa
i przesuwne drzwi po
obu stronach

XL WINE v2

[kod produktu 234H9] [kod produktu 234H11] [kod produktu 234H10]

176 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

⊲⊲ Gotowy do rozbudowy

Zmotoryzowany Stół Obrotowy

⊲⊲ Więcej opcji oświetlenia; dwa

panele LED przesuwające się
od przodu do tyłu

Zinegrowany statyw aparatu z głowicą Manfrotto
Wózek aparatu typu grip dla szybkiego mocowania aparatu

opcjonalnie

Podwyższona podstawa z półką opcjonalna

opcjonalnie

opcjonalnie

Zintegrowany zestaw laserów 2.0
(2 sztuki wskaźników liniowych)

opcjonalnie

opcjonalnie

-

-

Enkoder

⊲⊲ Zmaksymalizowana precyzja

Przesuwne drzwi czarno-białe

jedna strona

obie strony

Podziałka do pozycjonowania paneli LED
Przednia materiałowa osłona czarno-biała
Zestaw antyrefleksyjny

opcjonalnie
opcjonalnie

opcjonalnie
opcjonalnie

Podstawa do butelek

opcjonalnie

opcjonalnie

142 cm
87 cm

250 cm

stołu obrotowego dzięki
wbudowanemu enkoderowi

obie strony

ALPHASHOT XL WINE v2
[kod produktu 234H10]

⊲⊲ Czarne wnętrze do

WLICZONE W CENĘ OPROGRAMOWANIE
SPECYFIKACJA ORBITVU VIEWER

Kompatybilność z aparatami Canon DSLR
Sterowanie wieloma aparatami tak, max. 5 aparatów
Zgodność z oprogramowaniem Mac OS X lub Windows
Post produkcja
możliwa za pomocą oprogramowania
Usuwanie tła
automatycznie, dzięki IQ-Mask
Format zapisu dla widoku 360° HTML5, animowany GIF, MP4, MOV
Format zapisu video
MOV, MP4, animowany GIF
Format zapisu zdjęć
png, jpeg, tiff, bmp,
RAW + maska png, inne formaty za
pomocą zewnętrznych aplikacji

Technologia 360°
Deep zoom
Mobile ready
Fotografie seryjne
Kompatybilność

HTML5 player
technologia nieograniczonego zoomu
obsługa gestów multi-touch, responsywność
błyskawiczne ładowanie obrazu 360°
dowolna przeglądarka ze wsparciem HTML5

124 cm

SPECYFIKACJA ORBITVU STATION

obsługi odbić i oświetlenia
najtrudniejszych produktów

⊲⊲ Obejmuje zaawansowane

142 cm
87 cm

250 cm

akcesoria oświetleniowe;
zestaw antyrefleksyjny,
podstawa do butelek i czarnobiała przednia osłona

⊲⊲ Usunięto górne lampy, aby

uniknąć niepożądanych odbić
i optymalizować koszty (górne
panele LED można zakupić
jako opcjonalne akcesoria)

Przegląd akcesoriów
Dzięki ponad 20 opcjonalnym akcesoriom Alphashot XL może być prawdziwie dopasowany do twoich
produktów i stylu pracy. Możesz mieć pewność, że podczas czytania tej broszury opracowujemy
nowe akcesoria.
Aby uzyskać pełną listę akcesoriów i pomoc w wyborze najlepszych, możesz skontaktować się z naszymi
przyjaznymi międzynarodowymi siłami sprzedaży na stronie orbitvu.com/contact.

1. Dwustronna PRZEDNIA OSŁONA
MATERIAŁOWA [kod produktu 234A49]
umożliwia unikanie niepożądanych odbić gdy
czarna strona zwrócona jest do wewnątrz
i dodatkowo doświetla produkt gdy biała
powierzchnia zwrócona jest do wewnątrz.
Zamyka również wnętrze Alphashot, aby
zapobiec przedostaniu się kurzu i światła
z zewnątrz (co pozwala na dłuższe
ekspozycje w razie potrzeby).
2. Zestaw dwóch LINIOWYCH
WSKAŹNIKÓW LASEROWYCH [kod
produktu 234A48] Wyświetlają dwie linie
przecinające się na środku stołu obrotowego
i pomagają w szybkim pozycjonowaniu
produktów. Jego wysoka precyzja osiągnięta
jest dzięki użyciu pierwszorzędnych
materiałów i obróbki.
3. ZMOTORYZOWANY ZESTAW
DO PODWIESZANIA PRODUKTÓW
[kod produktu 234A40] może być
zsynchronizowany ze stołem obrotowym,
aby podtrzymywać produkty od góry. Może
również służyć jako główna jednostka
obrotowa do fotografowania produktów
zawieszonych.

1

4. ZESTAW ANTYREFLEKSYJNY [kod
produktu 234A42] nie tylko tworzy ściśle
odizolowane środowisko dla błyszczących
i odbijających światło produktów; rozszerza
także możliwości modelowania światła przy
zmianie pozycji paneli LED.

2

4

5. PODSTAWA DO BUTELEK [kod
produktu 234A31] podnosi produkty
z platformy, dzięki czemu linia świetlna
ładnie zaznacza kształt produktu od dołu
do góry. Panele rozpraszające ZESTAWU
ANTYREFLEKSYJNEGO [kod produktu
234A42] można przesuwać blisko produktu
i malować go pięknymi gradientami światła.
6. ZOOM ZMOTORYZOWANY [kod produktu
234A50] umożliwia zmianę ustawień zoomu
obiektywu z poziomu oprogramowania. Jest
to wygodne i pozwala osiagnąć większą
spójność wykonywanych zdjęć: ustawienia
zoomu można zapisać w szablonie.

3
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7. RAMIĘ ŁUKOWE DLA MOCOWANIA
KILKU APARATÓW [kod zamówienia 234A45]
maksymalizuje wydajność pracy; można na
nim umieścić do pięciu aparatów w zakresie
0-90° dla najbardziej wydajnych fotografii
3D lub packshotów z predefiniowanych
widoków. Zasilanie aparatu i hub USB są
wbudowane w kontrukcję ramiena, dzięki
czemu można uniknąć plątaniny kabli
i podłączyć wszystko do komputera za
pomocą tylko jednego kabla.

7

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.

234.1093-PL-2019/03

⊲⊲

www.orbitvu.com

