LU200 sorozat
Miniatűr hírgyűjtő egység

LU200
Bármely kamerával kompatibilis miniatűr hírgyűjtő egység
Az LU200-as készülék vonzó megjelenése, teljesítménye és árazása révén, a LiveU broadcast termékpalettájának bővítésével
az új média képviselőit is célozza. Az eszköz a többszintű videó ökoszisztéma legújabb fejlesztése, így helyben, vagy távolról is
irányítható a LiveU egységek kezeléséért felelős LiveU Centralon keresztül.
Az alig 500 grammos LU200 övtáskával, vagy kamera dokkolóval kapható, 2 kötegelt modemje pedig megkönnyíti minden videós szakember munkáját. Az eszköz a saját fejlesztésű antenna modulok mellett egyszerre két 4G LTE/3G modem használatát
teszi lehetővé, ugyanakkor WiFi és LAN kapcsolódási pontot is biztosít. Miután minden kamerával kompatibilis, a kétmodemes
kiegészítő tökéletes megoldás utazó tudósítók számára.
A flexibilis LU200 önálló videó enkóderként is üzemeltethető, s mivel szatellit integrációja megközelíti az LU500-as egységekét,
LiveU Dataridge hotspotként is bevethető.

Miniatűr design
LU200 övtáska

Kamera dokkoló

Termék

Integrált egység

Audió / videó kódoló pár, mikro SD kártya, mobil és vezeték nélküli modemek, belső
akkumulátor

Hordozhatóság

Egyedi igények szerint választható övre szerelhető, övtáska vagy kamera aljzattal ellátott
kivitel

Felbontás

1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC

Hardver interfész

3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4

Videó kódolás

H.264 magas profilú AVC

Audió kódolás

AAC-LC

Videó átvitel

RTP

Szimultán kötés

6 hálózati csatlakozó: 2 integrált 4G LTE / 3G mobil vagy WiMAX modem + belső WiFi és
Ethernet port

Támogatott
technológiák

4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, mobil WiMAX, WiFi 802.11
a,b,g & n

Saját RF
technológia

Antennák

Magas képminőség és mobilitás a zsúfolt, vagy gyengén ellátott területeken és az úton
egyaránt, vezeték nélküli technológiák támogatása, LTE

Üzemmódok

Választható profilok

Low latency opció (alacsony késleltetéssel dolgozó üzemmód), Maximum Quality a
képminőség javítása érdekében

Multi-target kijátszás

Sokféle A/V kimenet SDI és H.264 beállítások mellett, CDN támogatás

Áramellátás

Forrás

2 órás belső akku

Felhasználói
interfész

Helyi irányítás

Teljes körű szabályozás érintőképernyőn keresztül

Távoli irányítás

Abszolút irányíthatóság okostelefonon, laptopon, tableten és webes böngészőn keresztül

Előnézet

Videó előnézet, kapcsolódási státusz és jelerősség hálózatonként, hálózati késleltetés, stb.

Rugalmasság és
minőség

Magas minőségű videó automata dinamikus algoritmusalapon (adaptív, állandó és változó
bitráta), automatikus videókódolás, automata hibakorrekció (Forward Error Correction) és
egyéb elveszett csomagokat visszaállító algoritmusok

Professzionális
jellemzők

Alacsony késleltetés stúdiós interjúkhoz, Store & Forward, FTP, videó és audió jelzők

Adat

2 x USB 2.0, miniUSB, RJ-45 Ethernet, 3,5 mm audió jack, 2 SIM kártya

Dimenziók

95 mm x 160 mm x 43 mm

Súly

568 g két modemmel és akkumulátorral

Hő

Működés -5 °C és +45 °C között

Videó input

Audió / videó
kódolás

Integrált kötött
interfész

Gazdag
funkcionalitás

Fizikai jellemzők

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