
Az „Extended Reality” (xR) olyan 
technológia, amely a virtuális (VR), 
a kiterjesztett (AR) és a kevert valóság 
(MR) elemeinek ötvözésével teremt 
lebilincselő élményt.

LED-FAL
16x4 m

LED SZÍNPAD
16x3,5 m

xR Stúdiónkban találkozik a fizikai és a digitális 
világ, a lehetőségek pedig a képzelethez 
hasonlóan határtalanná válnak. 
Kamera perspektívájából történő valós idejű 
rendereléssel lenyűgöző látványt és dinamikus 
környezetet hozhatunk létre a közönség, 
valamint az elő adók és szereplők számára. 
A stúdióhoz tartozó kiegészítő szolgáltatásokat 
a vendégek igény szerint használhatják 
(VIP részleg, öltözők, smink szoba, mosdók, 
catering).

Technikai tulajdonságok:

•  LED fal és LED padló
•  Disguise VX4 médiaszerver
•  Disguise RX render engine
•  Stype Red Spy camera tracker
•  Kamerák és kameramozgatórendszerek
•  Stúdió világítás

xR STÚDIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=_JXh6HIu5Vs&feature=youtu.be


www.speceffect.com

Az xR stúdió alkalmas:
•  Élőben közvetített rendezvényekhez
•  Műsorsugárzáshoz
•  Hibrid vagy virtuális eseményekhez, 

konferenciákhoz
•  Reklámfilm forgatásokhoz
•  Klipforgatáshoz
•  Filmforgatáshoz
•  Televíziós műsorokhoz

Az xR technológia előnyei:
•  Költséghatékonyabb helyszíni forgatás
•  Nincs díszletépítési költség
•  Csökkentheti vagy megtakaríthatja 

az utómunkával töltött időt
•  Korlátok nélkül állíthat elő tartalmat  
•  Teljesen interaktív, határtalan, 

dinamikus környezet
•  Magával ragadó színpadkép
•  Mérsékelheti az utazás költségeit virtuális 

helyszínek létrehozásával
•  Valós időben képes megmutatni a kész 

produkciót 

Az xR stúdió használatával előre rögzíthetjük 
vagy élőben közvetíthetjük egyszerre akár 
több távoli előadó bejelentkezését. 
Több kameraállás, testre szabott hátterek 
és dinamikus prezentációk - ezek a stúdió 
valódi erősségei, amelyekkel fenntartható 
a közön ség érdeklődése és figyelme. 
Disguise szerverrel és xR hardverrel 3D-s 
környezet is létrehozható, ezzel még maga-
sabb szintre emelve a virtuális rendezvény 
élményét.

http://speceffect.com/


A green screen, azaz zöld háttér egy vizuális 
effekt (VFX), amely során layerekkel dolgozunk, 
a háttér speciális színét pedig a szerkesztés 
során eltávolítjuk. A vászon azért élénk zöld, 
mert ez a szín jelenik meg legritkábban a 
vetített képeken, a szereplők ruházatán vagy 
a természetben. Többnyire filmes közegben, 
illetve híradók és időjárás-jelentések készítésé-
nél alkalmazott eszköz, de gyakran használják 
virtuális stúdiókban is streaming során, hogy 
változatos hátterekkel és egyéb extrákkal 
bővítsék a felvételt. Kreatív és technikusi 
csapatunk a legmodernebb technológiával 
dolgozik, hogy a nézők egy izgalmas és lehen-
gerlő végterméket kapjanak. A green screen 
nagyszerűen alkalmazható termékbemutatók, 
prezentációk, online konferenciák és előre fel-
vett vagy élőben közvetített események során.

Fixen telepített csomagunk tartalma:

•  Green screen installáció
•  Videótechnika
•  Hangtechnika
•  Fénytechnika
•  Professzionális broadcast kamera
•  Streaming eszközök
•  Grafikai tervezés
•  Technikusi személyzet a helyszínen

A hordozható vászon nagyszerű alternatívája 
lehet a stúdióban felépített hátfalnak. Készítsen 
felvételt profi berendezéssel otthonról vagy az 
irodából, mobil zöld háttérrel, videó-, hang- és 
fénytechnikai eszközökkel, amelyek technikusi 
segítséggel vagy akár érintkezésmentesen, 
egyszerűen telepíthetők. 

A készlet tartalma:
•  Könnyen felállítható zöld háttér
•  ETC Source Four Mini LED lámpák 

állvánnyal vagy asztali tartóval
•  HD webkamera
•  Hangkártya és mikrofon
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