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UNTUK PUBLIKASI SEGERA 

 
ARRI memperluas penawaran Orbiter dengan lensa 

Fresnel terbaru 
 

• Sekali lagi, kehadiran produk baru dalam variasi aksesori ARRI 
Orbiter meningkatkan fleksibilitas salah satu alat penerangan yang 
paling serbaguna di pasar 

• Lensa Orbiter Fresnel menghadirkan cahaya dengan presisi dan 
tampilan bayangan Fresnel yang nyata  

• Lensa Fresnel tersedia dengan rentang zoom yang besar yaitu 15-65° 
 

8 Juni 2022; Munich – ARRI mengumumkan penambahan lensa Orbiter Fresnel 
pada kumpulan perlengkapan optik Orbiter yang sudah cukup lengkap, sehingga 
penerangan LED canggih ini menjadi makin serbaguna. Digabungkan dengan 
mesin cahaya ARRI Spectra dari Orbiter, sistem optik kelas atas ini sangat cocok 
untuk aplikasi sinematik, studio siaran, serta teater atau produksi siaran 
langsung. Lensa Orbiter Fresnel merupakan penambahan yang sangat bagus 
untuk perlengkapan optik Orbiter Open Face 15°, 30°, dan 60° yang sudah ada. 

 
Dengan menciptakan titik cahaya yang presisi dengan bayangan tunggal yang 
lembut, lensa Orbiter Fresnel terbaru ini menghasilkan output Fresnel yang 
sesungguhnya dengan bidang cahaya Gaussian yang nyata. Output cahaya 
Orbiter dengan lensa Fresnel sebanding dengan ARRI L-Series L10 dan True 
Blue ST2/3 dengan bola lampu 2000 W Tungsten. 
 

Karakter pencahayaan Fresnel paling cocok jika menggunakan diafragma besar 
dan rentang zoom yang lebar. Meskipun diafragmanya cukup besar, namun 
lapisan lensa Orbiter Fresnel cukup ringkas (sekitar 340 mm x 380 mm x 370 
mm / 13,4 in x 15 in x 14,6 in) dan ringan (~ 4,5 kg / 9,5 lbs.). Diameter lensanya 
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sebesar 285 mm (11,2 in) yang sama dengan True Blue ST2/3 dan T5. Rentang 
zoom yang besar yaitu 15 hingga 65° bermotor penuh dan bisa ditempatkan 
dengan tepat ketika dikendalikan secara lokal melalui Control Panel dari Orbiter 
atau dari jarak jauh dengan DMX/RDM atau berbasis IP (ArtNet atau sACN). 
  
Diperlengkapi dengan layar, LED status, dan encoder resolusi tinggi, lensa 
Orbiter Fresnel menawarkan informasi yang bisa diakses dengan mudah. 
Cahaya belakang dari layar dapat disesuaikan, dan informasi status serta sudut 
zoom tersedia melalui metadata untuk kebutuhan pemeliharaan dan 
pascaproduksi.  
 
Sistem Quick Lighting Mount (QLM) yang unik dari Orbiter memungkinkan lensa 
Orbiter Fresnel dipasang dengan aman dan cepat. Aksesori ARRI seperti 
barndoor 4 dan 8 daun bisa ditambahkan pada lensa Orbiter Fresnel baru untuk 
memungkinkan potongan yang sempurna. Physical gels juga bisa digunakan 
selain lebih dari 300 pre-programmed gels yang sudah tersedia untuk Orbiter. 
 
Lensa Orbiter Fresnel akan tersedia dalam warna hitam. 
 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lensa Orbiter Fresnel, silakan kunjungi 
www.arri.com/orbiter-fresnel  
 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang rangkaian aksesori Orbiter selengkapnya, 
silakan kunjungi www.arri.com/orbiter/accessories 
 
Gambar:  
 
1-arri-orbiter-fresnel-lens-key-visual.jpg 
Lensa Orbiter Fresnel terbaru dari ARRI dengan rentang zoom lebar mulai 15 
hingga 65° 
 
2-arri-orbiter-fresnel-lens-product-image.jpg 
Tampilan lensa Orbiter Fresnel menunjukkan sudut zoom saat ini 
 
3-arri-orbiter-fresnel-lens-together.jpg 
Dengan lensa Orbiter Fresnel, headlamp LED yang paling canggih di pasaran 
pun menjadi makin serbaguna  
 
Tentang ARRI: 
“Gambar yang menginspirasi. Sejak 1917.” ARRI adalah pemain global dalam industri gambar 
hidup, yang mempekerjakan sekitar 1.200 staf di seluruh dunia. Nama ARRI diambil dari nama 
para pendirinya, yaitu August Arnold dan Robert Richter, yang didirikan di Munich, Jerman, 
tempat kantor pusatnya berada sampai sekarang. Anak-anak perusahaan lainnya berada di 
Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Australia. 

http://www.arri.com/orbiter-fresnel-lens
http://www.arri.com/orbiter/accessories
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ARRI Group terdiri dari unit bisnis Sistem Kamera, Pencahayaan, dan Rental, yang semuanya 
didedikasikan untuk menghubungkan kreativitas dan teknologi masa depan untuk citra bergerak. 
ARRI adalah perancang dan produsen kamera dan sistem pencahayaan terkemuka serta solusi 
sistem untuk industri film, penyiaran, dan media, dengan distribusi dan layanan jaringan di 
seluruh dunia. Portofolionya mencakup kamera digital, lensa, aksesori kamera, teknologi arsip, 
kepala lampu, dan aksesori pencahayaan. Bersamaan dengan penawaran teknologi eksklusif, 
layanan dan peralatan kelas satu dari ARRI Rental menyediakan paket kamera, pencahayaan, 
dan grip untuk produksi profesional di seluruh dunia.  
  
Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah memberikan pengakuan kepada para 
insinyur ARRI dan atas kontribusi mereka terhadap industri ini dengan 19 Scientific and Technical 
Awards. 
  
Untuk lokasi dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.arri.com. 
 


