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Dosya Tabanlı İş Akışı
PIX 260i, her kayıt için Apple ProRes ya da Avid DNxHD video formatında bir 
Quicktime dosyası oluşturur. Bu dosyalar kayıt bittiği anda montaja hazıdır. 
Saatler süren konvert işlemi gerekmez.

Özel detay gerektiren yüksek kaliteli projelerinizi Apple ProRes 4444* 
çözünürlüğünde kaydedebilir ve beraberinde kroma key yapmanızı 
kolaylaştıracak sıkılaştırılmamış bir alfa kanalına sahip olabilirsiniz. 

Video In/Out
PIX 260i  kullanımda olan pek çok kamera ile uyumludur. Üzerinde bulunan BNC 
konnektörü ile 12-bit 3G SDI (4:4:4 RGB ya da YCbCR), HD/SD ya da SDI;  HDMI 
konektörü ile HD/ SD video girişi yapılır.

 
 

“SCALER & FRAME RATE”

PIX 260i, içerisinde bulunan dahili konvertörü ile  HD’den 
SD’ye veya SD’den HD’ye  “Aspect”  oranlarını dönüştürebilir. 
Bu özelliği ile  kamera desteği olmaksızın “Up - Down 
Converter” ünitesi olarak da kullanılabilir.  

 

 

2U  /  rak ölçüsünde olan PIX 260i, her sisteme 
kolayca entegre edilebilir. 
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Sound Devices, yeni ürünü dijital kayıt cihazı PIX260i’yi sunar. PIX260i ile Apple ProRes, Avid DNxHD ve WAV 
dosya formatlarında eş zamanlı olarak 2’si dahili, 2’si harici 4 SSD sürücüye kayıt yapabilirsiniz. 
Kullanımı da çok kolaydır; isteğe göre web tarayıcı ile network üzerinden kontrol edilebilir ve dosya transferi 
basitçe  “sürükle bırak” yöntemi ile  yapılabilir. PIX 260i cihazını, ihtiyacınıza göre sadece ses kaydedicisi olarak 
da kullanabilir, AES, analog ve network bağlantısı ile toplam 32 ses kaynağını aynı anda kaydedebilirsiniz. 

* ProRes 4444, apple tarafından geliştirilen yüksek kaliteli video sıkıştırma 
formatıdır. Daha çok post prodüksiyon uygulamalarında kullanılır.  İlk kez 2009 
yılında “Final Cut Studio” ile duyurulmuştur. Apple ProRes ailesi ile benzer 
özelliktedir; fakat daha kalitelidir. 
     - 4K, 2K, HD(1920x1080) ve SD çözünürlük
     - 4:4:4 kroma örneklemesi
     - 12-bit örnekleme derinliği
     - VBR  kod çözme (Variable Bitrate Encoding)
     - Alfa kanalı desteği
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Oynatma Şeçenekleri
Frame bazlı oynatma seçeneğini kullanabileceğiniz gibi hızlı ileri-geri sarma ve 
tekrar oynatma yapabilir, kendinize özel playlist oluşturabilirsiniz.
Kayıt ve oynatma sırasında tek tuş ile işaret (marker) ekleyebilir, sonrasında 
da işaretler arası hızlı geçiş veya tekrarlamalar yapabilirsiniz.  
Bu sayede dosyalarınızı ve kayıt içindeki önemli bölümleri kolaylıkla organize 
edebilirsiniz. 

Genlock destekli Time Code 
üreticisi
Ambiant Time Code ünitesi kullanılarak geliştirilen PIX 260i, çoklu kamera ve 
ses/görüntü senkronizasyonunu kolaylıkla yapar. Tüm time code formatları ile 
uyumlu olup, HD/SD-SDI ve HDMI içerisinde gömülü olan time code formatlarını 
da destekler. Bu sayede kullanıcısına müthiş bir esneklik sağlar.

Eş Zamanlı 4 SSD Sürücüye Kayıt
PIX 260i,  2 adet dahili ve 2 adet harici olmak üzere 4  SSD sürücüye 
(Quicktime ya da WAV formatında) kayıt yapabilmektedir.  Kayıt sırasında 
diskler arasında yapılan geçişlerde kayıp yaşanmaz. İsteğe göre yedekli kayıt 
alınabileceği gibi, isteğe göre sıralı kayıt da yapılabilmektedir. 
Kayıt sırasında işi biten SSD üniteyi çıkartıp yerine  boş bir disk yerleştirebilirsiniz.  
Görüntü başka disk üzerinde kaydedildiğinden bu işlem kaydı etkilemez. 
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Sürükle ve Bırak Dosya Transferi
PIX 260i’ye network üzerinden de erişilebilir.  Bağlı bulunan sürücüler Network 
üzerinde “read-only” olarak çalışır.  Kayıtlar, network’e bağlı herhangi bir 
bilgisayardan basitçe sürükle ve bırak şeklinde taşınır. 
Cihaza bağlı olan sürücüler network üzerinde “read only” olarak çalıştığı için, 
kayıtlarınız istenmeyen kazalarla karşı korunur.



PIXNET Network Kontrolü
PIX 260i, web tarayıcı desteği olan tüm PC veya tabletler ile kullanılabilir. 
Network’e bağlanıldığında, iletişim PIXNET yazılımı ile sağlanır. PIXNET ile birden 
fazla PIX260i ünitesini kontrol edilebilir veya üniteleri gruplayarak eş zamanlı 
çalıştırabilirsiniz. Bu işlem için cihazınızın bir network sistemine bağlı olması yeterlidir.

Remote Kontrol Cihazları

IPS Ekran
5 inç IPS* ekran kullanılarak geliştirilen PIX 260i, dar açılı izlemerde bile 
mükemmel renk kalitesi, yüksek parlaklık, keskin detay  ve canlı bir görüntü 
performansı sunar. Gerçeğe çok yakın olan bu görüntü ile çekimdeki tüm 
detayları farkedebilirsiniz.
Time code , dosya formatı , “frame rate” ve “VU meter” göstergesi gibi pek çok 
detay ekran üzerine çok kolay bir şekilde eklenebilir ve çıkartılabilir.

Dahili Efektler

“Multi Level Zebras” “False Color”

“Edge Enhancement” “Peaking”

RAK Tipi Ünite
2U yüksekliğinde ve  ½ rak  ölçülerinde olan PIX 260i, her sisteme kolayca entegre 
olur. Opsiyonel “PIX-RACK” ünitesi ile birlikte kullanılarak  19” rak sistemlerine 
montajı kolayca yapılabilir.  (PIX 260is,  2 üniteyi bir arada tutarak 19” rak sistem-

lerinde rahat kullanım sağlar)

  

32- Kanal SES
32 kanala kadar kayıt ve oynatma imkanı sağlayan PIX260i, aşağıda bulunan 
girişleri desteklemektedir:

  - 8 kanal analog (line)
  - 8 kanal AES 
  - 16 kanal HD/SDI embeded
  - 8 kanal HDMI embeded
  - 32 kanal Ethernet (Dante protokolü ile)

Kayıt, oynatma, durdurma, ileri ve  geri sarma fonksiyonları hem RS-422 ünitesi hem 
de standart bir USB klavye ile yapılabilir. USB klavye bağlantısı ile  menü içinde 
hareket edebilir ve adlandırma  işlemlerini yapabilirsiniz.
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PIX-DOCK

 

PIX-CADDY
PIX video kayıt cihazları için  2.5 inç SSD disk haznesi. 
Firewire 800, USB 3.0 ve eSATAp bağlantıları üzerinden 
data transferi yapar. 

 

PIX-CADDY-CF
PIX Video kayıt cihazları için “Compact Flash” kart 
haznesi. Firewire 800, USB 3.0 ve eSATAp bağlantıları 
üzerinden data transferi yapar.

 

PIX-SSD
PIX Video kayıt cihazları ile kullanım için Sound Devices 
onaylı 2.5 inç SSD sürücü.

 

PIX-SHIM
7mm uzunluğundaki SSD sürücüler için ara parça. PIX-SHIM 
ile 7mm SSD sürücüler,  10mm uzunluğundaki sürücüler için 
dizayn edilen üniteler ile birlikte kullanılabilir.

PIX-RACK
PIX 260i kaydedicisinin  rak sistemlere monte olabilmesini 
sağlayan parça

PIX-DRIVEBAY
İki adet PIX-CADDY ile uyumlu rak panel.

XL-WP4
66 W AC-DC güç kaynağı, XLR 4-pin DC konektör. 
100-240V  50/60Hz. 

PIX 260i Aksesuarları
PIX-CADDY için Thunderbolt*  
adaptörü.
PIX-DOCK üzerinden 
thunderbolt uyumlu bilgisayarlar 
ile yüksek hızlı transfer

* IPS Panel (In-Plane Switching Tecnology) geleneksel TN panellerdeki küçük 

görüş açısı ve düşük kalite renk üretimi gibi eksiklikleri gidermek için 

geliştirilmiş bir teknolojidir. Kristaller panele yatay olarak dizilmiştir, basit 

piksel yapısı ile de birleşince geniş görüş açısı ve hızlı cevap süresi özellikleri 

getirir.

* Thunderbolt teknolojisi usb, firewire, e-sata’ya 

benzer bir bağlantı biçimidir. Intel’in yeni geliştirmiş 

olduğu Thunderbolt Teknolojisi ise Usb 2.0 dan 20 

kat, usb 3.0 dan ise 2 kat daha hızlı veri aktarımı 

yapabilir ki;  bu da Thunderbolt ile 10 Gbps’lık veri 

aktarımı anlamına gelir. 



SDI Giriş & Çıkış
 3G SDI 4:4:4, HD-SDI, SDI 4:2:2. 

SMPTE 12M-1, 12M-2, 125M, 259M, 272M, 291M, 
292M, 296M, 299M, 352M, 424,425  ile uyumlu

 

HDMI Giriş/Çıkış 
 Giriş Versiyon 1.4a ve HDCP prokolü desteği, 

Çıkış Versiyon 1.3a
 

 

Video Giriş Çöznürlüğü/Oranı   
1080p23.976/24/25/29.97/30, 1080i50/59.94/60, 
1080PsF23.976/24/25/29.97/30, 720p23.976/24/
25/29.97/30/50/59.94/60, 576i50 (PAL),  
480i59.94 (NTSC)

Video Kodek ve Dosyalar
- Apple ProRes 4444 12-bit
- Apple ProRes 36, 100, 145, 220 Mb/s, 8-bit ve 10-bit
- Avid DNxHD 36,100, 145; 220 Mb/s, 8-bit ve 10-bit
- Quicktime uzantısı(.MOV), UDF dosya sistemi. 
- Çoklu WAV, Broadcast Wav metadata içerir.

Up/Down/Cross Converter
480i, 576i, 720p, 1080i veya  1080p  çözünürlüklerinden  
480i, 576i, 720p, 1080i veya 1080p çözünürlüklerine 
dönüşüm. Anaformik dönüştürme

Frame Oranı Dönüştürme
24, 35, 30, 50, 60 FPS’den 24, 25, 30, 50, 60 FPS’ye;  
23.976, 29.97, 59.94 FPS’den 23.976, 29.97, 59.94 FPS’ye; 
Otomatik 3:2 ‘den 23.976 ve 24 frame modları; diğer 
modlar 2:2:2:4, 2:3:3:2, 3:2:3:2:2: ve 2:2

Ses Kayıt
- Görüntü ile eş zamanlı 32 Kanal kayıt/oynatma
- Eş zamanlı Dante, Analog, HDMI veya SDI, AES3

 

LCD Ekran
5 inç LDC; 800 x 400 çözünürlük, IPS

Analog Ses
- 8 Dengeli, line-seviye giriş, DB-25, 1. ve 2.kanal 
  için XLR giriş
- 8 Dengeli, line-seviye çıkış, DB-25, 1. ve 2.kanal 
  için XLR çkış
- Frekans Tepkisi : 10Hz – 20 kHz, +/- 0.5 dB 1 kHz’de
- T.H.D + Gürültü : Mak. %0.004
- Giriş ve Çıkış Bileşenleri : Tam elektronik dengeli, 
  hat seviye, RF, ESD, kısa devre ve aşırı yüklenmeye 
  karşı koruma.
- Maksimum hat çıkış seviyesi : +18dBu
- Çıkış Atenüasyonu 0-20 dB, 1 dB artan
- Ön panelde  ¼ inç kulaklık girişi

 

Digital Ses
- Örnekleme oranı/ bit derinliği : 48 kHz, 24-bit
- Giriş: 32k, 44.1k, 48k, 96k 192k oranları ile 
  uyumludur
- AES/EBU : DB-25 üzerinden 8 Kanal giriş ve çıkış, 
  110 ohm, 2 V 
- HDMI : 8 Kanal gömülü HDMI girişi, 8 kanal gömülü 
  HDMI çıkışı
- SDI : 16 kanal gömülü SDI giriş ve Çıkış, 48k 
  örnekleme oranı
- Dante – 32 Kanal, 48 kHz giriş ve çıkış 

 

 

Dosya Depolama
- XL-CADDY taşınabilir sürücü : Sound Devices onaylı 
  2.5 inç sürücü
- eSATAp – sürücü bağlantısı : Yan panelde Sound 
  Devices onaylı sürücüler için iki port vardır. 5V 
  2A akım sağlar.
- SMB/CIFS üzerinden Ethernet dosya transferi

 

Time Code
- Desteklenen modlar : “Freerun”, “Record Run”, 
  Harici bağlantı
- Frame Oranı : 23.976, 24, 25, 29.97DF, 29.97ND, 
  30DF, 30ND
- Doğrusallık : +/- 0.2ppm. Elektrik bağlantısı kesildikten 
  sonra 2 saat için LTC’yi sabit tutar.
- Giriş / Çıkış : BNC(LTC Giriş ve Çıkış), SDI veya HDMI
  (Sony Protocol)

 

Sync Çıkış
- Analog bi-,tri-level senkron / genclok
- Wordclok (kare dalga, 48 kHz örnekleme oranı, 
  3.3 vp-p, 75 ohm)

 

Sync Giriş
- Analog bi-,tri-level senkron / genlock
- Word WWclock(kare dalga, 48 kHz örnekleme oranı, 
  3.3vp-p, 75 ohm)

Kontrol 
- RS-422 Makine kontrol
- Ethernet Web tarayıcı ile kontrol ve veri taşıma
- 3 pin GPIO, Phoenix Konektör

Klavye
Önpanel USB yuvasından bağlantı.

Güç
4-pin XLR (pin1 = Toprak, pin4 = +), 10-27 VDC, 30 Watt

Fiziksel Özellikler
- Boyut : 8,4 cm x 21,8 cm x 26.2 cm

- Ağırlık : 3.5 kg

- Çalışma Sıcaklığı : -10C  + 40C aralığı 

PIX 260iTeknik Özellikleri
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