LU200 sorozat
Miniatűr hírgyűjtő egység

LU200e
A sokoldalú, költséghatékony videó enkóder
A LU200e a legköltséghatékonyabb videó-enkóder adóberendezés a piacon, amely lehetővé teszi a netre történő streaming szolgáltatást és a pont-multipont közvetítést, mindezt más megoldások árának töredékéért.
A csupán 500g (1.1 lbs) súlyú LU200e rendkívül költséghatékony és egyszerűen használható eszköz, amely élő közvetítésre használható bárhol a világon. A LU200e felár nélkül nyújtja a szabadalmazott előre hibajavító funkcióval ellátott megbízható streaming
szolgáltatást, amely legkiválóbb minőségű és legalacsonyabb késleltetésű videó-jelet biztosít még olyan megbízhatatlan hálózatokon keresztül is, mint a nyilvános internet.
A LU200e beépített, teljes mértékben elérhető kapcsolatot tesz lehetővé, és többszörös hálózati elérést nyújt, amely biztosítja az
elérést még távoli helyszínekről is. Az eszközhöz további 3G és 4G modemeket csatlakoztathatunk, ezáltal szélesítve az elérhető
hálózatok spektrumát.
A LU2000 zökkenőmentesen illeszkedik a LiveU többrétegű élő videó ökoszisztémájába, és a helyszínről vagy a távolból kezelhető
a LiveU Central platformon keresztül, amely a LiveU helyszíni eszközeinek egységes irányítására szolgál. A LiveU Central segítségével a LU200e lehetővé teszi a műsorszolgáltatók számára az élő és felvett tartalmak fogadását a helyszínről, központi vagy távoli
megtekintését, élő kijátszását, programba illesztését, illetve kijátszását bármely helyszínre.”

Termék

Integrált egység

Audió / Videó-Enkóder, micro SD-kártya, beépített akkumulátor

Hordozhatóság

HD/SD-SDI, HDMI, Analóg (kompozit, Y/C, komponens és sztereó audio)

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 AVC high profile

Audió kódolás

AAC-LC

Videó átvitel

RTP

Beépített
Kapcsolódó
Interfész

Egyidejű
kapcsolódás

Maximum 4 hálózati összeköttetés; 2 x USB kapcsolódás 3G/4G hálózati modemekhez +
beépített Wi-Fi és Ethernet

Támogatott
technológiák

4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobil WiMAX és beépített
Wi-Fi 802.11 a,b,g & n támogatás

Működési
módok

Multi-profil választás

Alacsony Késleltetés mód, Maximális Minőség mód a fokozott kompenzáció érdekében a
forgalmas hálózatokon

Multi-irányú
kimentet

Sokoldalú A/V kimenet: SDI és H.264 stream, CDN-kapcsolódás

Tápegység

Beépített akkumulátor – 2 óra

Helyi irányítás

Teljes ellenőrzés és irányítás helyi képernyő és joystick interface segítségével

Távirányítás

Teljes, internet-alapú távirányítás okostelefonról, laptopról, tabletről vagy internet-keresőről

Megtekintés

Videó-megtekintés; hálózati mobilkapcsolat-állapot teljesítmény adatokkal, hálózati
késéssel, stb.

Rugalmasság és
minőség

Saját algoritmusok: Adaptív Bitsebesség (ABR), automatikus előre irányuló hibajavítás
(FEC) és egyéb veszteség-javító algoritmusok; a videó-kódolás bitsebesség beállítása
automatikusan történik

Professzionális
tulajdonságok

End-to-End Alacsony Késleltetési mód; Store & Forward; file-transzfer (FTP); videó és audió
mutatók

Adat

2 x USB 2.0, miniUSB, RJ-45 Ethernet, 3.5mm be/ki audió-csatlakozás, 2 SIM-kártya

Méret

95mm x 132mm x 43mm / 3.7” x 5.19” x 1.7” (W x H x D)

Súly

518g (1lb) akkumulátorral együtt

Hő

-5C foktól +45C fokig működik (23F – 113F)

Videó input

Audió / videó
kódolás

Felhasználói
interfész

Gazdag
felszereltség

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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