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UNTUK PUBLIKASI SEGERA 
 

ARRI Impression V Filter terbaru menawarkan berbagai 
tampilan detune dengan lensa Signature 
 

• Impression V Filter adalah yang pertama dalam lini terbaru ARRI 
Impression Filter 

• Opsi kreatif yang menarik untuk detune lensa Signature Prime dan 
Signature Zoom secara selektif 

• Mudah ditukar dengan menggunakan dudukan filter magnetik 
belakang, dengan skala lensa yang mempertahankan akurasi 

• Cara yang hemat biaya untuk mendapatkan banyak tampilan dengan 
satu set lensa 

 
22 Februari 2023, Munich – ARRI meluncurkan lini baru Impression Filter 
dengan delapan Impression V Filter yang memberikan kesan vintage pada lensa 
Signature Prime dan Zoom. Secara bertahap, empat filter dioptri negatif dan 
empat filter dioptri positif menggeser karakteristik fokus dari gambar, 
memungkinkan berbagai tampilan detune dihasilkan untuk Super 35 atau format 
besar dengan satu set lensa Signature. 
 
Dioptri secara tradisional diposisikan di depan lensa untuk mengurangi jarak 
fokusnya yang dekat, tetapi Impression V Filter terbaru dari ARRI sama sekali 
berbeda. Filter ini dipasang di bagian belakang lensa Signature melalui adaptor 
filter magnetik belakang bawaan, yang mengubah tampilan elemen gambar yang 
tidak fokus. Elemen yang dikenal sebagai bokeh ini memainkan peran penting 
dalam dampak emosional gambar. Semua bokeh dipengaruhi oleh Impression V 
Filter, tetapi hal ini terutama terlihat pada sorotan latar belakang, yang 
mendapatkan efek yang lebih mirip "donat" (cerah di sekitar bagian tepi) dengan 
filter negatif, dan efek yang lebih mirip "bauble" (lebih cerah di tengah) dengan 
filter positif. Secara umum, filter positif memiliki nuansa nostalgia dan glamor, 
dengan bokeh yang melingkar, rona kulit bercahaya, dan latar belakang yang 
lebih lembut; sementara filter negatif memiliki tampilan yang lebih berpasir, 
dengan bokeh yang tertarik ke dalam serta latar belakang yang intens dan cerah. 
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Empat Impression V Filter positif yaitu IV 070P, IV 140P, IV 230P, dan IV 330P, 
sementara empat filter negatif yaitu IV 050N, IV 100N, IV 200N, dan IV 290N. 
Baik positif maupun negatif, angka yang meningkat menandakan efek dioptri 
yang lebih kuat. Impression V Filter dirancang untuk digunakan pada T1.8, 
dengan efek yang terkuat dan skala lensa yang tetap akurat. Filter positif 
terpasang secara langsung ke bagian belakang dari setiap lensa Signature, 
sedangkan filter negatif memerlukan pemasangan shim terlebih dahulu di bagian 
belakang lensa. Ada shim 2 mm untuk syuting menggunakan T1.8, dan shim 
1,85 mm yang berfungsi sebagai dasar untuk pemasangan shim tambahan yang 
diperlukan untuk syuting dengan Signature Zoom, atau pada stop yang lebih 
tinggi dengan Signature Prime. 
 
ARRI menyatakan bahwa Impression V Filter bisa digunakan dengan kamera 
terbarunya, yaitu: ALEXA 35, ALEXA Mini LF, ALEXA LF, dan ALEXA 65. Filter 
dijual dalam suatu perangkat yang berisi delapan dioptri positif dan negatif, serta 
sebuah set shim, sebuah obeng torsi yang bisa disesuaikan untuk 
menambahkan shim, dan tab Velcro yang dapat ditulis untuk memberi label pada 
lensa dengan filter pada set, yang semuanya dikemas dalam wadah 
penerbangan aluminium rancangan khusus. Bagi pelanggan yang tidak 
memerlukan perangkat lengkap, atau mungkin ingin melengkapi perangkat yang 
sudah ada, masing-masing dari delapan tipe filter bisa dibeli dalam set tiga-filter 
terpisah yang terdiri dari foam inlay, tab Velcro, dan —untuk filter negatif— satu 
set shim. Set Velcro dan set shim juga bisa dibeli secara terpisah. 
 
Impression V Filter menyediakan cara yang hemat biaya untuk melakukan 
dekonstruksi gambar digital dan menghasilkan beberapa tampilan kreatif hanya 
dengan satu set Signature. Dalam pengertian ini, perlengkapan ini lebih dari 
sekadar filter, yang merupakan elemen optik tambahan yang melakukan detune 
pada lensa dengan cara yang bisa dikontrol, apakah tujuannya untuk menjadikan 
rona kulit lebih lembut dan nyaman, atau untuk menciptakan suasana hati 
tertentu dengan karakteristik fokus yang tidak biasa. Untuk sepersekian dari 
harga bahkan sebuah lensa, filter ini menjadikan keseluruhan set lensa lebih 
serbaguna dan ekspresif secara kreatif. Produksi bisa menghasilkan tampilan 
detune tanpa memerlukan waktu persiapan yang lama, atau mereka bisa 
menambahkan tampilan sekunder tanpa menyewa set lensa yang kedua. Dan 
kini, penyedia jasa rental yang tidak menyiapkan tuning lensa internal yang 
disesuaikan bisa menawarkan tampilan detune, setelah mengetahui bahwa 
mereka bisa mengembalikan lensa Signature ke keadaan semula dalam 
hitungan menit. 
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Meskipun Impression V Filter dan shim bisa dipasang ke lensa tanpa 
memerlukan teknisi lensa yang memenuhi kualifikasi, namun ARRI 
merekomendasikan bahwa keputusan tentang tipe filter yang akan digunakan 
sebaiknya ditentukan sebelum syuting jika memungkinkan. Pada stop T1.8, 
produksi yang menyukai tampilan positif bisa menukar keempat filter positif 
dengan cepat dan mudah, dan produksi yang memilih tampilan negatif bisa 
memasang shim terlebih dahulu dan bertukar di antara keempat filter negatif di 
lokasi. Memungkinkan juga untuk menambah atau melepas shim di lokasi, 
tergantung pada kru, lokasi, dan kondisi-kondisi tertentu. 
 
Sama halnya dengan semua produk ARRI, Impression V Filter dan shim dibuat 
dengan toleransi yang tepat serta standar presisi dan kualitas tertinggi. Begitu 
terpasang, lensa akan bekerja dengan andal seolah-olah dibuat seperti itu dari 
pabrik. 
 
ARRI Impression V Filter sudah tersedia untuk dipesan sekarang. 
 
Untuk informasi lebih lanjut tentang ARRI Impression V Filter, termasuk video 
edukasi dan cuplikan, silakan kunjungi https://www.arri.com/impressionfilters. 
 
Tentang ARRI: 
“Gambar yang menginspirasi. Sejak 1917.” ARRI adalah pemain global dalam industri gambar 
hidup, yang mempekerjakan sekitar 1.400 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. 
 
ARRI Group terdiri dari unit bisnis Sistem Kamera, Pencahayaan, Rental, dan Solusi, yang 
semuanya didedikasikan untuk menghubungkan kreativitas dan teknologi masa depan untuk citra 
bergerak. ARRI adalah perancang dan produsen kamera dan sistem pencahayaan terkemuka 
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. ARRI Solutions menawarkan solusi infrastruktur 
produksi virtual dan tradisional berkualitas tinggi serta alur kerja yang efisien dan terintegrasi ke 
berbagai operator studio, produsen, dan perusahaan. 
 
Sebagai pengakuan terhadap kontribusi inovatifnya dalam industri film dan televisi, ARRI telah 
dianugerahi 19 penghargaan ilmiah dan teknis dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
serta lima Engineering Emmys dari Television Academy. 
 
Untuk lokasi dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.arri.com. 

https://www.arri.com/impressionfilters

