Korralik pilvetüng: visatav panoraamkaamera tahab nüüd iga
pildi eest raha kasseerida
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360 kraadi kaameratega on alati küsimus, kus oma igas suunas vaadatavaid pilte eksponeerida. Võib
küll laadida Google Mapsi, kuid tavaliselt on igal tootjal oma keskkond, kuhu kutsutakse
kaameraomanikke pilte jätma. Õhku visatava igas suunas pildistava kaamerapalli Panono tootja aga
leidis oma niigi kallile 2100-eurosele kaamerale juurde hea nipi veel rohkem raha teenida - iga klõpsu
eest peab maksma 79 senti, kuna pildi saab kaamerast üles laadida nende enda pilveplatvormile
kokkukleepimiseks ja miks mitte selle eest siis raha küsida.
Firma on tasapisi tegutsenud juba 2011. aastast alates, kui teadurid Berliini Tehnikaülikoolist esimese
prototüübi kokku panid. Kuid alles 2016. aastal said esimesed ühisrahastuses toetajad omale kaamera
kätte. Idee on omapärane - pallikujuline panoraamkaamera tuleb õhku visata ja see teeb siis õhust pildi
kõigest ümbritsevast. Pärast võid kaadrist mõne sobiva sektori välja lõigata või salvestada kogu sfääri.
Paraku pole kaameratootjal kunagi veel hästi läinud. Vahepeal olid nad pankrotis, siis küsiti kõigilt
ühisrahastajatelt, kes olid juba niigi 500 dollarit maksunud, veel 1100 juurde, et nad oma kaamera ikka
kätte saaksid. Nüüd siis uus omapärane idee - võtta raha iga pildi eest, mille kaamera kalli raha eest
ostnud kasutajad teevad ja pilve laadivad.
"Pallil", mis õhku visatakse, on 32 kaamerat, kuid nende piltide kokkumonteerimine üheks sfääriks käib
tootja enda pilveteenuses ja on päris arvutusmahukas.
Kaameraomanikele saadetud kirjas antakse teada, et iga pildi kokkurenderdamise eest peab
septembrist alates maksma 0,79 eurot.
Share this so others don't
make my mistake! Camera
company @panono now
charging for a key service
that was free & helped my
decision to purchase the
£1700 camera. I feel
disgusted. Lesson learnt,
NEVER invest on a
@KickStarter. Full article
coming soon! #panono
#photography
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