
 

 

 

 

 

AKTÍV KÜLSŐ ANTENNA AZ EXTRA RUGALMASSÁGÉRT 
EXTRÉM HELYZETEKBEN 

A LiveU Xtender integrált aktív antenna megoldása szélsőséges körülmények esetén is képes javítani a hálózati 
vételen, nagyfokú rugalmasságot garantálva az élő bejelentkezésekhez még az erősen zsúfolt területeken is. 
Az Xtender segítségével a műsorgyártók meglévő SNG/ENG járműveikkel rácsatlakozhatnak a vezeték nélküli 
hálózatokra, hibrid autós szolgáltatást hozva létre a mobil és műholdas hálózatok kötegelésével a tökéletes 
élő videóteljesítmény érdekében, hogy akár távolról, közvetlen módon is kapcsolódhassanak a LiveU 
hátizsákos és mozgó bejátszó egységeihez. 

A LiveU külső aktív antennájaként a LiveU Xtender növeli a hálózati vételt, ráadás rugalmasságot biztosítva az 
élő videós műsorszóráshoz az olyan extrém helyzetekben is, ahol a felvételi helyszín cellája telített. 

A LiveU Xtender hat ráadás hálózati csatlakozási 
pontot jelent az LU200-as, LU500-as és LU600-as 
készülékek esetén, miközben az antenna felismeri a 
világ összes jelenleg elérhető 3G/4G LTE-hálózatát. Az 
LU500-as és LU600-as modellek képesek vezeték 
nélkül is csatakozni a LiveU Xtenderhez, amely révén 
összesen 18 hálózati csatlakozási pont válik 
hozzáférhetővé.  

A LiveU Xtender állványra és autó tetejére egyaránt 
telepíthető, ez utóbbi esetén létrehozva egy olyan 
forradalmi hírgyűjtő (MNG) járművet, amelyet a 
műholdas rendszerekhez hasonló megbízhatóság, 
ugyanakkor gyorsabb betöltődés és alacsonyabb 
fenntartási költség jellemez, szemben a hagyományos 
SNG-kocsikkal. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infotéka Kft. 
Email: broadcast@infoteka.hu  
Telefon: (+36 1) 452-1053  
Cím: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. utca 15/b.  
Web: http://liveu.infoteka.hu 

Műszaki adatok 

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS 
Akár 6 4G LTE / 3G vezeték nélküli hálózat, Ethernet, WiFi MIMO 2,4/5,8G (opcionális 
vezetéknélküli kiegészítővel) 

MÉRETEK 270 cm x 355 cm x 260 cm 

SÚLY 
4 kg akkumulátor nélkül – állványos konfiguráció 
8 kg akkumulátor nélkül – autós konfiguráció 

CSATLAKOZÓK DC IN / DC OUT / Ethernet 

ÁRAMFELVÉTEL AC 100 V – 240 V / DC 12 V – 19 V 

TÁMOGATOTT AKKUMULÁTOROK 
AB / V-mount (állványos konfiguráció) 
~5 órás üzemidő szabványos 90 WH-s akkumulátor esetén 

FREKVENCIÁK 700 MHz – 900 MHz & 1,7 GHz – 2,6 GHz 

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET -40 °C és +60 °C között 

Vezetéknélküli kiegészítő felszerelés  

HATÓSUGÁR Rálátással akár 800 méterig 

SÚLY 0,5 kg (kliens és hozzáférési pont) 

MÉRETEK 17 cm x 8 cm x 3 cm 
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