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Spectacol la 1000 de cadre pe secundă cu BMW Seria 1,
MINI Hatch şi camerele Phantom
Un BMW Seria 1 şi un MINI Hatch 5 uşi au fost eroii unei
demonstraţii spectaculoase a camerelor video Phantom,
standardul mondial absolut în ceea ce priveşte filmarea
slow motion.
Bucureşti/Vama Veche. Ca partener a Festivalului Internaţional de Arte Vizuale
VSLO, un BMW Seria 1 118i şi un MINI Hatch 5 uşi One D uşi s-au bucurat de un
tratament spectaculos – o sesiune de filmări cu camerele slow motion Phantom.
Chiar dacă erau antrenate de motorizări de trei cilindrii care ofereau 136 CP,
respectiv 95 CP, cele două modele au arătat cea mai importantă trăsătură a mărcilor
grupului: agilitatea şi plăcerea de a conduce.
La volan a fost experimentatul jurnalist auto Adrian Cobzaşu (AutoExpert, 4x4Wheels,
RacingWheels). Acesta făcut mai multe manevre, printre care întoarceri de 180 de
grade sau derapaje controlate la punct fix. O zonă închisă de drum, o suprafaţă de
nisip şi pietriş, o minge de fotbal - acestea au fost celelalte ingrediente ale proiectului.
Una din cele mai impresionante demonstraţii a fost un derapaj lateral care a dus la
lovirea unei mingii de fotbal cu roata dreapta spate. Praful şi pietrişul ridicat au dat
mai mult volum şi substanţă cadrelor filmate.
Camerele video Phantom, cu o capacitate de filmare de 1000 fps la o rezoluţie 4K,
au descompus fiecare manevră realizată şi au amplificat spectacolul realizat de
Adrian. Echipa de filmare Iris Broadcast, distribuitorul autorizat al camerelor Phantom
în România, a asigurat buna desfăşurare a evenimentului.
„Plăcerea de a conduce vine şi cu motoare de 3 clindri. Adrian Cobzaşu şi-a pus
talentul la lucru şi ne-a demonstrat asta într-un mode spectaculos. Ne-am bucurat că
am avut la dispoziţie camerele Phantom, am fost entuziasmaţi să aflăm că tehnologia
din spate este una românească. VSLO a pus încă o dată, în scenă, ceva
spectaculos”, a declarat Alex Şeremet, Corporate Communication Manager BMW
Group România.
BMW Seria 1, Derapaj controlat cu spatele:
https://youtu.be/5drG_Inwrh4
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BMW Seria 1, Derapaj controlat & minge:
https://youtu.be/WJLgft_I2Dw
MINI Hatch One D, derapaj controlat cu spatele:
https://youtu.be/TBWt9mA5U9Y
Despre camerele Phantom
Camerele video Phantom sunt standardul mondial absolut în ceea ce priveşte
filmarea slow motion. Sunt folosite de cele mai mari producţii de la Hollywood, dar şi
ca instrumente de măsurare şi cercetare ştiinţifică. În 2012 au primit premiul pentru
tehnologie oferit de Academia Americană de Film în cadrul Galei Oscar pentru
inovaţiile şi contribuţiile pe care camerele Phantom le-au avut în cinematografie. Un
lucru însă puţin ştiut este că aceste camere, deşi sunt produse în Statele Unite, au
fost create şi dezvoltate de Vision Research Romania, cu sediul în Bucureşti.
Disitribuitor autorizat Phantom pentru România
Iris Broadcast https://irisbroadcast.ro
Despre Festivalul Internaţional de Arte Vizuale VSLO
Aflat la a noua ediţie, VSLO oferă cursuri şi workshopuri gratuite de fotografie, film,
pictură şi teatru, cu importanţi lectori, care au acceptat provocarea organizatorilor de
a participa la unul din cele mai neconvenţionale evenimente de acest gen din lume,
organizat în Vama Veche. Şi în acest an, VSLO s-a bucurat de o susţinere de
excepţie, cu fotografi apreciaţi la nivel internaţional - Petr Bambousek (Cehia),
multiplu premiat al concursurilor internaţionale de gen (Wildlife Photographer of the
Year, World Photography Award, 2017 Big Picture, Czech Press Photo, Sony World
Photography Awards, Golden Deer); Jens Krauer (Elveţia), fotograf oficial pentru

Fujifilm X-Photographer, şi faimosul street photographer american Chris
Suspect. BMW Group România este partenerul evenimentului din 2017 şi
explorează, alături de VSLO, noi teritorii de exprimare vizuală.
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2017, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.463.500 de automobile şi
peste 164.000 de motociclete. În anul fiscal 2017, profitul brut a fost de 10,655
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,678 miliarde de euro. La 31 decembrie
2017, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 129.932 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

