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Kisméretű, hordozható 5G-s közvetítőeszköz           

mozgó stáboknak  
4K 10-bites HDR minőség és  

megbízhatóság kedvező áron 

 
A műsorgyártók a teljességre törekednek.   

A nemzetközi és helyi érdekeltségű események 

közvetítése során a nézők nem maradhatnak le semmiről. 

Ennek a mi oldalunkról nézve a megbízhatóság és 

rugalmasság a kulcsa főleg, ha távoli műsorgyártásról 

(REMI) van szó. Az LU300s kiváló minőségű tartalmak 

közvetítésére képes kedvező működési paraméterekkel. 

 

  

 

Kis méretű és robosztus 

 

Alig valamivel több, mint 900g; 

kompakt, könnyű, hordozható  

és rugalmas kötegelést nyújt. 

Strapabíró, kifejezetten mozgó 

stábok élő közvetítéseihez  

kifejlesztett eszköz, ami intenzív 

környezeti hatások között is 

jól működik. 

Maximális kényelmet kínál az 

intuitív interfésszel, a különböző 

szállítási lehetőségekkel és a  

2.2 hüvelykes kijelzővel. 

A beépített megbízhatóság: 

5G 
 

A beépített 5G-vel az LU300s 

a legnagyobb sávszélességet 

és a legkisebb késleltetést  

nyújtja. 

Az eszköz akár 6 IP kapcsolatot 

képes kötegelni: 4 mobil,  

1 WiFi és 1 LAN kapcsolatot,  

így akár 30 Mbps sávszélességre 

is képes, miközben a LiveU  

szabadalmazott HEVC kötegelő 

technológiáját használja. 

 

Ezáltal gyenge lefedettség esetén 

is számíthatunk megbízhatóságára 

az élő közvetítések során. 

Élő közvetítések kiváló  

videó minőségben 

Növelje a nézettséget,  

közvetítsen több eseményt 

a legkiválóbb minőségben. 

Az LU300s stabil átvitelt 

biztosít akár 4K60p 10-bit 

HDR minőségben is 12G-SDI 

vagy HDMI kábelen keresztül 

az optimális színmélységért 

és színgazdagságért. 

Az eszköz akár 8 audió  

csatornát is képes kezelni  

a keverési lehetőségek  

nagyobb választéka érdekében. 
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                         10-BITES HDR KÖZVETÍTÉSEK 

         MEGBÍZHATÓ, KISMÉRETŰ, KOMPAKT,                           

                       KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL 

 

 

FŐBB JELLEMZŐK 

  
                Akár 4db 5G/4G modem                        Duál SIM a hibrid helyi/roaming                                                                        

         a tökéletes megbízhatóságért                            opciók támogatására 

 

 
                Akár 4k60p 10-bites HDR                                  Kompakt és könnyű, alig valamivel  

                közvetítés az optimális                                       több, mint 900g                                       

                színmélységért és  

                        színgazdagságért 

  
                 Akár 8 audió csatorna                                        Többféle szállítási lehetőség:                                                            

                 a keverési lehetőségek                                      kamera rögzítő, válltáska, övtáska 

                 nagyobb választéka 

                          érdekében 

                 A távoli műsorgyártás                                  
                 eszközeinek széles          2.2 hüvelykes kijelző a tökéletes 

                 választéka: Tally Light,          kezelhetőségért és láthatóságért 

                 Audio Connect, IP Pipe 

 

     2 licensz upgrade 

         erősebb konfigurációval: 
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                                  MŰSZAKI JELLEMZŐK 

 

 

  

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 

FELBONTÁS 4Kp60/50/25/30/24, 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60, PAL, NTSC 
 

VIDEO INTERFÉSZEK 12G/3G/HD/SD-SDI és HDMI 2.0 

VIDEO ENKÓDER H.265/HEVC, H.264, 10-bit/HDR 

AUDIO ENKÓDER AAC-HE/LC, akár 8 audió csatorna 

HORDOZHATÓSÁG Professzionális hátizsák, kamera rögzítő és övtáska 

EGYIDEJŰ 
KÖTEGELÉS 

Akár 6 hálózati csatlakozás: 2 belső 4G/5G mobil modem, 2 külső mobil modem 
(4G/5G), belső WiFi és Ethernet 

MULTI-TARGET KIMENET 
Különböző A/V kimenet SDI kábelen keresztül és H.264 stream, CDN csatlakozási 
lehetőség (szerver oldal) 

ÁRAMFORRÁS Belső akkumulátor: 3 óra, DC IN: 12V-19V AC/DC adapter vagy külső akkumulátor 

HELYI IRÁNYÍTÁS Teljes monitoring és irányítás a helyszínen a 2.2 hüvelykes kijelzőn és egy könnyen 
kezelhető, elforgatható gomb segítségével 

TÁVOLI IRÁNYÍTÁS Teljes webes távoli irányítás okostelefonról, laptopról, tabletről vagy webes 
böngészőn keresztül 

DISPLAY INFORMÁCIÓ 
Videó előnézet; mobil hálózati kapcsolatok státusza (teljesítmény, késleltetés, stb.)  

RUGALMASSÁG ÉS 
MINŐSÉG 

LiveU Reliable Transport (LRT™), szabadalmaztatott algoritmusok, mint pl. 
automatikus Adaptive Bit Rate (ABR), automatikus Forward Error Correction (FEC) 
és egyéb algoritmusok az elveszett adatcsomagok visszanyerésére 

 

 INTERFÉSZEK 
2 x USB 2.0, micro USB, RJ-45 Ethernet, 3.5mm be/ki audio jack, micro-SD kártya, 
SIM kártyák 

VEZETÉKNÉLKÜLI 
INTERFÉSZEK 

WiFi 802.11 a,b,g,n,ac támogatás belső MIMO antennákkal 
2db 4G/5G modem nagy teljesítményű antennákkal, amelyek világszerte 
használhatók 

MÉRETEK 112.5mm x 203mm x 54.5mm  

SÚLY 955g két belső modemmel és akkumulátorral 

HŐMÉRSÉKLET Működési hőmérséklet: -5C° - tól +45C° -ig 

  
 

  


