
Τα φιλµ KODAK VISION3 συνεχίζουν να ανεβάζουν τον �ήχη, µε το νέο µέλος της
�λατφόρµας, το έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 250D. Ενσωµατώσαµε
την εξαιρετική α�όδοση του έγχρωµου αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 500T σε
µια φωτοευαίσθητη ε�ιφάνεια µεσαίας ταχύτητας, �ροσαρµοσµένη για το φως
της ηµέρας, �ροσφέροντας στους κινηµατογραφιστές ένα ακόµα �ολύτιµο
εργαλείο για τις δηµιουργικές τους �αλέτες. Χάρη στην τεχνολογία φιλµ KODAK
VISION3, το φιλµ VISION3 250D �ροσφέρει εξαιρετική α�όδοση σε ακραίες τιµές
έκθεσης, ό�ως αυξηµένο εύρος φωτισµένων σηµείων, ώστε να µ�ορείτε να
µετακινείστε ταχύτερα στο σετ και να αντλείτε �ερισσότερες λε�τοµέρειες α�ό
τα φωτισµένα σηµεία στο postproduction. Θα δείτε ε�ίσης µειωµένο κόκκο στις
σκιές, ώστε να µ�ορείτε να χρησιµο�οιείτε ακόµα και τις �ιο ακραίες τιµές
υ�οέκθεσης και να συνεχίσετε να έχετε εξαιρετικά α�οτελέσµατα. Ε�ι�λέον, το
φιλµ VISION3 250D συνεργάζεται άψογα στο ψηφιακό postproduction, ώστε να
µ�ορείτε να χρησιµο�οιείτε ροή εργασιών �ου συνδυάζει και τους δύο κόσµους,
για εξαιρετική α�οδοτικότητα και �οιότητα εικόνας. Συνδυάστε τα όλα αυτά µε
την εκ�ληκτική ανάλυση του φιλµ και τις α�οδεδειγµένες ικανότητες
µακροχρόνιας αρχειοθέτησης και έχετε ένα α�ό τα �ιο εξελιγµένα µέσα
καταγραφής εικόνας, το ο�οίο θα ζήλευαν όλοι οι άλλοι. Γιατί να �ροσ�αθείτε να
κάνετε εξοµοίωση του φιλµ όταν µ�ορείτε να έχετε �ραγµατικό φιλµ;
Φιλµ. Κανένας συµβιβασµός.

Παρουσιάζουµε το έγχρωµο αρνητικό φιλµ 
KODAK VISION3 250D 5207/7207

250D
5207/7207

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΦΙΛΜ VISION3 ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ POSTPRODUCTION.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΑ (ΠΟΔΙΑ) (ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

65 mm SP332 305 (1000) P Φωτοευαίσθητη ε�ιφάνεια KS-4740 (KS-1866)
�ρος τα µέσα

35 mm SP718 61 (200) U BH-4740 (BH-1866)
35 mm SP718 122 (400) U BH-4740 (BH-1866)
35 mm SP718 305 (1000) U BH-4740 (BH-1866)
16 mm SP430 30 (100) Μ�οµ�ίνα R-90 100-ft 2R-7620 (2R-3000)
16 mm SP455 30 (100) Μ�οµ�ίνα R-90 100-ft Τύλιγµα B 1R-7605 (1R-2994)
16 mm SP445** 61 (200) A-MINIMA Φωτοευαίσθητη ε�ιφάνεια 1R-7605 (1R-2994)

�ρος τα έξω. Βλ. υ�οσηµείωση.
16 mm SP434 122 (400) S-153 2R-7620 (2R-3000)
16 mm SP457 122 (400) T Τύλιγµα B 1R-7605 (1R-2994)
16 mm SP578 122 (400) S-153 2R-7605 (2R-2994)
16 mm SP458 244 (800) Z Τύλιγµα B 2R-7605 (2R-2994)

Προσοχή: Ενώ τα δεδοµένα �ου �αρουσιάζονται είναι ενδεικτικά αυτών �ου
χρησιµο�οιούνται σε ε�ιστρώσεις κατά την �αραγωγή, δεν α�οτελούν κριτήρια �ου �ρέ�ει
να ικανο�οιούνται α�ό την Kodak. Οι µεταβαλλόµενες συνθήκες φύλαξης, έκθεσης και
εµφάνισης θα ε�ηρεάσουν τα α�οτελέσµατα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει
και να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του �ρο@όντος ο�οιαδή�οτε στιγµή. Νέο 3-09.
©Kodak, 2009. Οι ονοµασίες Kodak, Vision, Keykode, ShootSaver και Wratten είναι
εµ�ορικά σήµατα.
Έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 250D, αρ. έκδ. KODAK H-1-5207

Έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 250D 5207/7207
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟ:ΟΝΤΑ*

* Η διαθεσιµότητα µ�ορεί να διαφέρει ανά �εριοχή. Για �ερισσότερες �ληροφορίες, ε�ικοινωνήστε µε τον αντι�ρόσω�ο της Kodak της �εριοχής σας.
** Η �ροδ. 445 µ�ορεί να χρησιµο�οιηθεί µόνο στην κάµερα AATON A-MINIMA.

Για α;ευθείας ;αραγγελία στις Η.Π.Α. και στον Καναδά: 1-800-621-FILM (3456)

Για �ερισσότερες �ληροφορίες,
ε�ισκεφθείτε µας online στη
διεύθυνση
www.motion.kodak.com

www.kodak.com/go/250d

Έγχρωμο αρνητικό φιλμ

GREECE
Kodak Cinelabs Greece
3, Ag Athanassiou Street
GR - 145 69 Anoixi Attikis Athens
Tel: + 30 210 814 45 45
Fax: + 30 210 814 44 55
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Ισορρο;ία χρώµατος
Αυτό το φιλµ είναι �ροσαρµοσµένο για
έκθεση µε φωτισµό α�ό φως ηµέρας
(5500 K). Για άλλες �ηγές φωτός,
χρησιµο�οιήστε τα φίλτρα διόρθωσης
�ου �αρατίθενται στον �αρακάτω
�ίνακα.

Πληροφορίες σχετικά µε το
postproduction
Όταν µεταφέρετε αυτό το φιλµ,
ρυθµίστε το τελεσινέ
χρησιµο�οιώντας KODAK VISION3
Telecine Analysis Film 5219 (TAF).

Προσαρµοστικότητα
Χωρίς διορθώσεις φίλτρων ή ρυθµίσεις
έκθεσης για χρόνους έκθεσης α�ό
1/1000 του δευτερολέ�του έως 
1 δευτερόλε�το. Αν η έκθεσή σας
βρίσκεται στο εύρος 10 δευτερολέ�των,
αυξήστε την έκθεση 1 στο� και
χρησιµο�οιήστε ένα φίλτρο
ζελατίνηης KODAK WRATTEN,
χρωµατικής αντιστάθµισης CC10R.

Προσδιορισµός
Μετά την εµφάνιση, το σύµβολο
εσωτερικού κωδικού �ρο@όντος της
Kodak (EK), ο αριθµός κωδικού �ρο@όντος
5207, ο αναγνωριστικός αριθµός της
φωτοευαίσθητης ε�ιφάνειας/του φιλµ,
καθώς και οι αριθµοί EASTMAN KEYKODE
είναι ορατά κατά µήκος του φιλµ.

Κόκκος
Η αντίληψη της εµφάνισης κόκκων
ο�οιουδή�οτε φιλµ εξαρτάται α�ό το
�εριεχόµενο, την �ολυ�λοκότητα, το
χρώµα και την �υκνότητα της σκηνής.
Στο έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK
VISION3 250D 5207/7207, η �αρουσία
κόκκων �ου έχει µετρηθεί είναι
εξαιρετικά χαµηλή.

Ευκρίνεια
Η φαινοµενική ευκρίνεια ο�οιουδή�οτε
φιλµ εξαρτάται α�ό διάφορα στοιχεία
του συστήµατος �αραγωγής της
κινηµατογραφικής ταινίας.
Ο φακός της κάµερας και του �ροβολέα,
οι εκτυ�ωτές φιλµ, καθώς και άλλοι
�αράγοντες �αίζουν ρόλο, ωστόσο 
η ειδική ευκρίνεια ενός φιλµ µ�ορεί να
µετρηθεί και να α�οτυ�ωθεί στην
καµ�ύλη µεταφοράς διαµόρφωσης.

Βάση
Βάση ασφαλείας οξικού εστέρα µε
ε�ίστρωση rem-jet.

Υ;οδείξεις σκοτεινού θαλάµου
Μη χρησιµο�οιείτε ερυθρό φως
σκοτεινού θαλάµου. Να
µεταχειρίζεστε το µη εµφανισµένο
φιλµ σε α�όλυτο σκοτάδι.

Εµφάνιση
ECN-2 

Φύλαξη
Φυλάσσετε το µη εµφανισµένο φιλµ σε
θερµοκρασία 13°C (55°F) ή χαµηλότερη.
Για τη φύλαξη µη εµφανισµένου φιλµ
για διάρκεια µεγαλύτερη α�ό 6 µήνες,
φυλάσσετε σε θερµοκρασία –18°C (0°F).
Εµφανίστε το φιλµ αµέσως.

Δείκτης έκθεσης
Φως ηµέρας (5500 K) 250, λαµ�τήρας
�υρακτώσεως 64 (µε φίλτρο ζελατίνης
KODAK WRATTEN 2 αρ. 80A).

Εργαστηριακή ;υκνότητα-στόχος
Πρωτότυ�α αρνητικά χρόνου σε σχέση
µε το φιλµ ελέγχου Laboratory Aim
Density (LAD) �ου �αρέχεται α�ό την
Eastman Kodak Company.

Πρωτότυ;ο αρνητικό
Δεδοµένα έκθεσης
Φακός: Φακός 27 mm Panavision 
Primo Prime
FPS: 24 
Φίλτρο: Κανένα
Μεµονωµένα ε�ί�εδα 
φωτεινότητας:

(HMIκαι φως ηµέρας 
�ερί�ου 6000 k)
Κλειδί: T3,5 (64 fc)
Διάχυτος φωτισµός 
στα κλινοσκε�άσµατα:
T22 (2500 fc)

Οι σηµειώσεις για 
τα στο� �ου 
�αρατίθενται στη 
φωτογραφία 
αφορούν µετρήσεις 
του ανακλώµενου 
φωτός.
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ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Το “0” στον άξονα x αντι�ροσω�εύει την
κανονική έκθεση µιας κατά 18 τοις εκατό γκρι
κάρτας στα κόκκινα, �ράσινα και µ�λε
στρώµατα αυτού του φιλµ. Μια άσ�ρη κάρτα
είναι 21 ⁄ 3 στο� �ιο �άνω α�ό την κανονική
έκθεση και υ�άρχουν τουλάχιστον 31 ⁄2 στο�
�άνω α�ό αυτό για τη λήψη λε�τοµερειών σε
κατο�τρικές φωτισµένες �εριοχές. Μια κατά 
3 τοις εκατό µαύρη κάρτα είναι 22 ⁄3 στο� κάτω
α�ό την κανονική έκθεση. Υ�άρχει εύρος
τουλάχιστον 21 ⁄2 στο� κάτω α�ό αυτό για τη
λήψη λε�τοµερειών σε σκιώδεις �εριοχές.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΟΚΚΟΥ RMS
Για να βρείτε την τιµή κόκκου rms για µια
δεδοµένη �υκνότητα, βρείτε την �υκνότητα
στην αριστερή κατακόρυφη κλίµακα και
συνεχίστε οριζόντια στην καµ�ύλη µέτρησης
της ευαισθησίας και στη συνέχεια �ηγαίνετε
κατακόρυφα (ε�άνω η κάτω) στην καµ�ύλη
�αρουσίας κόκκων. Στο σηµείο αυτό, συνεχίστε
οριζόντια στην κλίµακα D σιγµοειδούς µεγέθους
κόκκου στα δεξιά. Διαβάστε τον αριθµό και
�ολλα�λασιάστε µε 1000 για να βρείτε την
τιµή rms.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Αυτές οι καµ�ύλες ανα�αριστούν την
ευαισθησία αυτού του φιλµ στο φάσµα φωτός.
Είναι χρήσιµες για τον �ροσδιορισµό, την
τρο�ο�οίηση και τη βελτιστο�οίηση της
έκθεσης για εργασίες ειδικών εφέ µε φόντο
µ�λε ή �ράσινης οθόνης.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Αυτές οι καµ�ύλες ανα�αριστούν τη φασµατική
α�ορρόφηση των χρωµάτων �ου δηµιουργούνται
όταν εµφανίζεται το φιλµ. Είναι χρήσιµες για τη
ρύθµιση ή τη βελτιστο�οίηση ο�οιασδή�οτε
συσκευής �ου σαρώνει ή εκτυ�ώνει το φιλµ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καµ�ύλες κυανού, µατζέντα και
κίτρινου χρώµατος �αρουσιάζονται µε
κανονικο�οιηµένες κορυφαίες τιµές.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αυτό το γράφηµα δείχνει µια µέτρηση της
ο�τικής ευκρίνειας αυτού του φιλµ. Ο άξονας x,
“Χωρική συχνότητα”, αναφέρεται στον αριθµό
των ηµιτονοειδών �ου µ�ορούν να αναλυθούν
ανά χιλιοστό. Ο άξονας y, “Α�όκριση”,
αντιστοιχεί στην ευκρίνεια του φιλµ. Όσο
µεγαλύτερη και οµαλότερη είναι η γραµµή,
τόσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των
ηµιτονοειδών �ου µ�ορούν να αναλυθούν ανά
χιλιοστό µε υψηλό βαθµό ευκρίνειας και τόσο
ευκρινέστερο είναι το φιλµ.

Υ;όµνηµα καµ;υλών 
φάσµατος-ευαισθησίας

Ευαισθησία του στρώµατος �ου
σχηµατίζει το κίτρινο χρώµα

Ευαισθησία του στρώµατος �ου
σχηµατίζει το χρώµα µατζέντα

Ευαισθησία του στρώµατος �ου
σχηµατίζει το κυανό χρώµα

Σηµείωση: Οι καµ�ύλες µέτρησης ευαισθησίας και διάχυσης κόκκου RMS�αράγονται σε διαφορετικό εξο�λισµό.
Ενδέχεται να �αρατηρηθεί µια �ολύ µικρή �αραλλαγή στο σχήµα της καµ�ύλης.

Υ;όµνηµα καµ;υλών ;υκνότητας
φάσµατος χρωµάτων

Ουδέτερο µεσαίας κλίµακας
Κυανό χρώµα
Χρώµα µατζέντα
Κίτρινο χρώµα
Ελάχιστη �υκνότητα

Φως ηµέρας Κανένα 250
(5500 K)

Λαµ�τήρας WRATTEN 2 64
�υρακτώσεως (3000 K) 80A

Λαµ�τήρας WRATTEN 2 64
�υρακτώσεως (3200 K) 80A

Λαµ�τήρας WRATTEN 2 80
�υρακτώσεως 80B
Photoflood (3400 K)

Τόξα λευκής Φίλτρο χρωµατικής 200
φλόγας αντιστάθµισης 
(White-Flame Arcs) CC30Y + CC05C

Τόξα κίτρινης Φίλτρο χρωµατικής 160
φλόγας αντιστάθµισης 
(Yellow-Flame Arcs) CC10B + CC20C

OPTIMA 32 WRATTEN 2 64
80A

VITALITE Κανένα 250

Ψυχρό λευκό Φίλτρο χρωµατικής 125
φθορισµού† αντιστάθµισης

CC30M + CC10Y

Ψυχρό λευκό Χρωµατική αντιστάθµιση 160
φθορισµού Deluxe† CC20B

Αλογόνου Κανένα 250
µετάλλου H.M.I.

*Αυτές είναι �ροσεγγιστικές διορθώσεις µόνο. Κάντε τις τελικές
διορθώσεις κατά την εκτύ�ωση.

†Αυτές είναι συστάσεις αρχικών τιµών για δοκιµαστικές εκθέσεις.
Όταν δεν γνωρίζετε τον τύ�ο του λαµ�τήρα φθορισµού,
χρησιµο�οιείτε το φίλτρο χρωµατικής αντιστάθµισης 
CC20M + CC10B µε δείκτη έκθεσης (EI) 125.

ΠΗΓΗ KODAK ΦΙΛΤΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ* ΕΚΘΕΣΗΣ
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Ισορρο;ία χρώµατος
Αυτό το φιλµ είναι �ροσαρµοσµένο για
έκθεση µε φωτισµό α�ό φως ηµέρας
(5500 K). Για άλλες �ηγές φωτός,
χρησιµο�οιήστε τα φίλτρα διόρθωσης
�ου �αρατίθενται στον �αρακάτω
�ίνακα.

Πληροφορίες σχετικά µε το
postproduction
Όταν µεταφέρετε αυτό το φιλµ,
ρυθµίστε το τελεσινέ
χρησιµο�οιώντας KODAK VISION3
Telecine Analysis Film 5219 (TAF).

Προσαρµοστικότητα
Χωρίς διορθώσεις φίλτρων ή ρυθµίσεις
έκθεσης για χρόνους έκθεσης α�ό
1/1000 του δευτερολέ�του έως 
1 δευτερόλε�το. Αν η έκθεσή σας
βρίσκεται στο εύρος 10 δευτερολέ�των,
αυξήστε την έκθεση 1 στο� και
χρησιµο�οιήστε ένα φίλτρο
ζελατίνηης KODAK WRATTEN,
χρωµατικής αντιστάθµισης CC10R.

Προσδιορισµός
Μετά την εµφάνιση, το σύµβολο
εσωτερικού κωδικού �ρο@όντος της
Kodak (EK), ο αριθµός κωδικού �ρο@όντος
5207, ο αναγνωριστικός αριθµός της
φωτοευαίσθητης ε�ιφάνειας/του φιλµ,
καθώς και οι αριθµοί EASTMAN KEYKODE
είναι ορατά κατά µήκος του φιλµ.

Κόκκος
Η αντίληψη της εµφάνισης κόκκων
ο�οιουδή�οτε φιλµ εξαρτάται α�ό το
�εριεχόµενο, την �ολυ�λοκότητα, το
χρώµα και την �υκνότητα της σκηνής.
Στο έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK
VISION3 250D 5207/7207, η �αρουσία
κόκκων �ου έχει µετρηθεί είναι
εξαιρετικά χαµηλή.

Ευκρίνεια
Η φαινοµενική ευκρίνεια ο�οιουδή�οτε
φιλµ εξαρτάται α�ό διάφορα στοιχεία
του συστήµατος �αραγωγής της
κινηµατογραφικής ταινίας.
Ο φακός της κάµερας και του �ροβολέα,
οι εκτυ�ωτές φιλµ, καθώς και άλλοι
�αράγοντες �αίζουν ρόλο, ωστόσο 
η ειδική ευκρίνεια ενός φιλµ µ�ορεί να
µετρηθεί και να α�οτυ�ωθεί στην
καµ�ύλη µεταφοράς διαµόρφωσης.

Βάση
Βάση ασφαλείας οξικού εστέρα µε
ε�ίστρωση rem-jet.

Υ;οδείξεις σκοτεινού θαλάµου
Μη χρησιµο�οιείτε ερυθρό φως
σκοτεινού θαλάµου. Να
µεταχειρίζεστε το µη εµφανισµένο
φιλµ σε α�όλυτο σκοτάδι.

Εµφάνιση
ECN-2 

Φύλαξη
Φυλάσσετε το µη εµφανισµένο φιλµ σε
θερµοκρασία 13°C (55°F) ή χαµηλότερη.
Για τη φύλαξη µη εµφανισµένου φιλµ
για διάρκεια µεγαλύτερη α�ό 6 µήνες,
φυλάσσετε σε θερµοκρασία –18°C (0°F).
Εµφανίστε το φιλµ αµέσως.

Δείκτης έκθεσης
Φως ηµέρας (5500 K) 250, λαµ�τήρας
�υρακτώσεως 64 (µε φίλτρο ζελατίνης
KODAK WRATTEN 2 αρ. 80A).

Εργαστηριακή ;υκνότητα-στόχος
Πρωτότυ�α αρνητικά χρόνου σε σχέση
µε το φιλµ ελέγχου Laboratory Aim
Density (LAD) �ου �αρέχεται α�ό την
Eastman Kodak Company.

Πρωτότυ;ο αρνητικό
Δεδοµένα έκθεσης
Φακός: Φακός 27 mm Panavision 
Primo Prime
FPS: 24 
Φίλτρο: Κανένα
Μεµονωµένα ε�ί�εδα 
φωτεινότητας:

(HMIκαι φως ηµέρας 
�ερί�ου 6000 k)
Κλειδί: T3,5 (64 fc)
Διάχυτος φωτισµός 
στα κλινοσκε�άσµατα:
T22 (2500 fc)

Οι σηµειώσεις για 
τα στο� �ου 
�αρατίθενται στη 
φωτογραφία 
αφορούν µετρήσεις 
του ανακλώµενου 
φωτός.

-5,4 στο; -2,3 στο; +1 στο; +1,5,στο; +3 στο; +4 στο; +6 στο; +7 στο;
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ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Το “0” στον άξονα x αντι�ροσω�εύει την
κανονική έκθεση µιας κατά 18 τοις εκατό γκρι
κάρτας στα κόκκινα, �ράσινα και µ�λε
στρώµατα αυτού του φιλµ. Μια άσ�ρη κάρτα
είναι 21 ⁄ 3 στο� �ιο �άνω α�ό την κανονική
έκθεση και υ�άρχουν τουλάχιστον 31 ⁄2 στο�
�άνω α�ό αυτό για τη λήψη λε�τοµερειών σε
κατο�τρικές φωτισµένες �εριοχές. Μια κατά 
3 τοις εκατό µαύρη κάρτα είναι 22 ⁄3 στο� κάτω
α�ό την κανονική έκθεση. Υ�άρχει εύρος
τουλάχιστον 21 ⁄2 στο� κάτω α�ό αυτό για τη
λήψη λε�τοµερειών σε σκιώδεις �εριοχές.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΟΚΚΟΥ RMS
Για να βρείτε την τιµή κόκκου rms για µια
δεδοµένη �υκνότητα, βρείτε την �υκνότητα
στην αριστερή κατακόρυφη κλίµακα και
συνεχίστε οριζόντια στην καµ�ύλη µέτρησης
της ευαισθησίας και στη συνέχεια �ηγαίνετε
κατακόρυφα (ε�άνω η κάτω) στην καµ�ύλη
�αρουσίας κόκκων. Στο σηµείο αυτό, συνεχίστε
οριζόντια στην κλίµακα D σιγµοειδούς µεγέθους
κόκκου στα δεξιά. Διαβάστε τον αριθµό και
�ολλα�λασιάστε µε 1000 για να βρείτε την
τιµή rms.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Αυτές οι καµ�ύλες ανα�αριστούν την
ευαισθησία αυτού του φιλµ στο φάσµα φωτός.
Είναι χρήσιµες για τον �ροσδιορισµό, την
τρο�ο�οίηση και τη βελτιστο�οίηση της
έκθεσης για εργασίες ειδικών εφέ µε φόντο
µ�λε ή �ράσινης οθόνης.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Αυτές οι καµ�ύλες ανα�αριστούν τη φασµατική
α�ορρόφηση των χρωµάτων �ου δηµιουργούνται
όταν εµφανίζεται το φιλµ. Είναι χρήσιµες για τη
ρύθµιση ή τη βελτιστο�οίηση ο�οιασδή�οτε
συσκευής �ου σαρώνει ή εκτυ�ώνει το φιλµ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καµ�ύλες κυανού, µατζέντα και
κίτρινου χρώµατος �αρουσιάζονται µε
κανονικο�οιηµένες κορυφαίες τιµές.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αυτό το γράφηµα δείχνει µια µέτρηση της
ο�τικής ευκρίνειας αυτού του φιλµ. Ο άξονας x,
“Χωρική συχνότητα”, αναφέρεται στον αριθµό
των ηµιτονοειδών �ου µ�ορούν να αναλυθούν
ανά χιλιοστό. Ο άξονας y, “Α�όκριση”,
αντιστοιχεί στην ευκρίνεια του φιλµ. Όσο
µεγαλύτερη και οµαλότερη είναι η γραµµή,
τόσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των
ηµιτονοειδών �ου µ�ορούν να αναλυθούν ανά
χιλιοστό µε υψηλό βαθµό ευκρίνειας και τόσο
ευκρινέστερο είναι το φιλµ.

Υ;όµνηµα καµ;υλών 
φάσµατος-ευαισθησίας

Ευαισθησία του στρώµατος �ου
σχηµατίζει το κίτρινο χρώµα

Ευαισθησία του στρώµατος �ου
σχηµατίζει το χρώµα µατζέντα

Ευαισθησία του στρώµατος �ου
σχηµατίζει το κυανό χρώµα

Σηµείωση: Οι καµ�ύλες µέτρησης ευαισθησίας και διάχυσης κόκκου RMS�αράγονται σε διαφορετικό εξο�λισµό.
Ενδέχεται να �αρατηρηθεί µια �ολύ µικρή �αραλλαγή στο σχήµα της καµ�ύλης.

Υ;όµνηµα καµ;υλών ;υκνότητας
φάσµατος χρωµάτων

Ουδέτερο µεσαίας κλίµακας
Κυανό χρώµα
Χρώµα µατζέντα
Κίτρινο χρώµα
Ελάχιστη �υκνότητα

Φως ηµέρας Κανένα 250
(5500 K)

Λαµ�τήρας WRATTEN 2 64
�υρακτώσεως (3000 K) 80A

Λαµ�τήρας WRATTEN 2 64
�υρακτώσεως (3200 K) 80A

Λαµ�τήρας WRATTEN 2 80
�υρακτώσεως 80B
Photoflood (3400 K)

Τόξα λευκής Φίλτρο χρωµατικής 200
φλόγας αντιστάθµισης 
(White-Flame Arcs) CC30Y + CC05C

Τόξα κίτρινης Φίλτρο χρωµατικής 160
φλόγας αντιστάθµισης 
(Yellow-Flame Arcs) CC10B + CC20C

OPTIMA 32 WRATTEN 2 64
80A

VITALITE Κανένα 250

Ψυχρό λευκό Φίλτρο χρωµατικής 125
φθορισµού† αντιστάθµισης

CC30M + CC10Y

Ψυχρό λευκό Χρωµατική αντιστάθµιση 160
φθορισµού Deluxe† CC20B

Αλογόνου Κανένα 250
µετάλλου H.M.I.

*Αυτές είναι �ροσεγγιστικές διορθώσεις µόνο. Κάντε τις τελικές
διορθώσεις κατά την εκτύ�ωση.

†Αυτές είναι συστάσεις αρχικών τιµών για δοκιµαστικές εκθέσεις.
Όταν δεν γνωρίζετε τον τύ�ο του λαµ�τήρα φθορισµού,
χρησιµο�οιείτε το φίλτρο χρωµατικής αντιστάθµισης 
CC20M + CC10B µε δείκτη έκθεσης (EI) 125.

ΠΗΓΗ KODAK ΦΙΛΤΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ* ΕΚΘΕΣΗΣ
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Τα φιλµ KODAK VISION3 συνεχίζουν να ανεβάζουν τον �ήχη, µε το νέο µέλος της
�λατφόρµας, το έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 250D. Ενσωµατώσαµε
την εξαιρετική α�όδοση του έγχρωµου αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 500T σε
µια φωτοευαίσθητη ε�ιφάνεια µεσαίας ταχύτητας, �ροσαρµοσµένη για το φως
της ηµέρας, �ροσφέροντας στους κινηµατογραφιστές ένα ακόµα �ολύτιµο
εργαλείο για τις δηµιουργικές τους �αλέτες. Χάρη στην τεχνολογία φιλµ KODAK
VISION3, το φιλµ VISION3 250D �ροσφέρει εξαιρετική α�όδοση σε ακραίες τιµές
έκθεσης, ό�ως αυξηµένο εύρος φωτισµένων σηµείων, ώστε να µ�ορείτε να
µετακινείστε ταχύτερα στο σετ και να αντλείτε �ερισσότερες λε�τοµέρειες α�ό
τα φωτισµένα σηµεία στο postproduction. Θα δείτε ε�ίσης µειωµένο κόκκο στις
σκιές, ώστε να µ�ορείτε να χρησιµο�οιείτε ακόµα και τις �ιο ακραίες τιµές
υ�οέκθεσης και να συνεχίσετε να έχετε εξαιρετικά α�οτελέσµατα. Ε�ι�λέον, το
φιλµ VISION3 250D συνεργάζεται άψογα στο ψηφιακό postproduction, ώστε να
µ�ορείτε να χρησιµο�οιείτε ροή εργασιών �ου συνδυάζει και τους δύο κόσµους,
για εξαιρετική α�οδοτικότητα και �οιότητα εικόνας. Συνδυάστε τα όλα αυτά µε
την εκ�ληκτική ανάλυση του φιλµ και τις α�οδεδειγµένες ικανότητες
µακροχρόνιας αρχειοθέτησης και έχετε ένα α�ό τα �ιο εξελιγµένα µέσα
καταγραφής εικόνας, το ο�οίο θα ζήλευαν όλοι οι άλλοι. Γιατί να �ροσ�αθείτε να
κάνετε εξοµοίωση του φιλµ όταν µ�ορείτε να έχετε �ραγµατικό φιλµ;
Φιλµ. Κανένας συµβιβασµός.

Παρουσιάζουµε το έγχρωµο αρνητικό φιλµ 
KODAK VISION3 250D 5207/7207

250D
5207/7207

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΦΙΛΜ VISION3 ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ POSTPRODUCTION.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΑ (ΠΟΔΙΑ) (ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

65 mm SP332 305 (1000) P Φωτοευαίσθητη ε�ιφάνεια KS-4740 (KS-1866)
�ρος τα µέσα

35 mm SP718 61 (200) U BH-4740 (BH-1866)
35 mm SP718 122 (400) U BH-4740 (BH-1866)
35 mm SP718 305 (1000) U BH-4740 (BH-1866)
16 mm SP430 30 (100) Μ�οµ�ίνα R-90 100-ft 2R-7620 (2R-3000)
16 mm SP455 30 (100) Μ�οµ�ίνα R-90 100-ft Τύλιγµα B 1R-7605 (1R-2994)
16 mm SP445** 61 (200) A-MINIMA Φωτοευαίσθητη ε�ιφάνεια 1R-7605 (1R-2994)

�ρος τα έξω. Βλ. υ�οσηµείωση.
16 mm SP434 122 (400) S-153 2R-7620 (2R-3000)
16 mm SP457 122 (400) T Τύλιγµα B 1R-7605 (1R-2994)
16 mm SP578 122 (400) S-153 2R-7605 (2R-2994)
16 mm SP458 244 (800) Z Τύλιγµα B 2R-7605 (2R-2994)

Προσοχή: Ενώ τα δεδοµένα �ου �αρουσιάζονται είναι ενδεικτικά αυτών �ου
χρησιµο�οιούνται σε ε�ιστρώσεις κατά την �αραγωγή, δεν α�οτελούν κριτήρια �ου �ρέ�ει
να ικανο�οιούνται α�ό την Kodak. Οι µεταβαλλόµενες συνθήκες φύλαξης, έκθεσης και
εµφάνισης θα ε�ηρεάσουν τα α�οτελέσµατα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει
και να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του �ρο@όντος ο�οιαδή�οτε στιγµή. Νέο 3-09.
©Kodak, 2009. Οι ονοµασίες Kodak, Vision, Keykode, ShootSaver και Wratten είναι
εµ�ορικά σήµατα.
Έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 250D, αρ. έκδ. KODAK H-1-5207

Έγχρωµο αρνητικό φιλµ KODAK VISION3 250D 5207/7207
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟ:ΟΝΤΑ*

* Η διαθεσιµότητα µ�ορεί να διαφέρει ανά �εριοχή. Για �ερισσότερες �ληροφορίες, ε�ικοινωνήστε µε τον αντι�ρόσω�ο της Kodak της �εριοχής σας.
** Η �ροδ. 445 µ�ορεί να χρησιµο�οιηθεί µόνο στην κάµερα AATON A-MINIMA.

Για α;ευθείας ;αραγγελία στις Η.Π.Α. και στον Καναδά: 1-800-621-FILM (3456)

Για �ερισσότερες �ληροφορίες,
ε�ισκεφθείτε µας online στη
διεύθυνση
www.motion.kodak.com

www.kodak.com/go/250d

Έγχρωμο αρνητικό φιλμ

GREECE
Kodak Cinelabs Greece
3, Ag Athanassiou Street
GR - 145 69 Anoixi Attikis Athens
Tel: + 30 210 814 45 45
Fax: + 30 210 814 44 55


