LiveU is een broadcastwaardig content distributiesysteem gebaseerd
op verbindingen via bekabeld en/of draadloos internet.
Door het combineren van deze verbindingen kan een technisch
hoogwaardige LIVE televisie uitzending uitgevoerd worden met een
hoge verbindingszekerheid.

De LU-300 Pro
Compact, snel inzetbaar, licht en
degelijk. Voorzien van een eigen accu
en beschermd door een stevige tas, de
LU-300 Pro

Een krachtpatser welke in hoge
resolutie uw uitzending in HEVC met
een minimale vertraging verstuurd.

Het apparaat combineert maximaal zes
IP-verbindingen: 4 mobiel, WiFi en
LAN, gebaseerd op de gepatenteerde
HEVC-bondingtechnologie van LiveU.

Eenvoudig te bedienen, duidelijk helder scherm, met audio uitgang voor een
retourverbinding naar een IFB (oortje).

- HD video 1080i of p
- Elk gangbaar formaat
- Hoge videokwaliteit
- Tot 4 audio kanalen

Bedien de LU 300 Pro direct op de unit of maak gebruik van de handige app.
Alle instellingen simpel en overzichtelijk op uw smartphone, zelfs bediening
vanaf grote afstand. Door middel van deze unit zijn (standaard) alle
toonaangevende omroepen en MCR’s in Nederland te benaderen. NOS, Talpa,
NEP, RedBee, ESPN, RTL, enz, enz.....

De LU-300 Pro wordt geleverd met 4 SIM kaarten welke Europa dekkend zijn.
Verhuur ook mogelijk in combinatie met een SONY PDW-700 ENG camera set.

De LU-2000
Contact leggen in beeld en geluid met deze ontvanger en decoder. Vanaf elke
locatie in de wereld, mits daar goed internet beschikbaar is via LAN, 4 of 5G
Als voorbeeld: U kunt Internationaal of regionaal een cameraman inhuren met
camera en een LiveU zender. Deze kan vervolgens een verbinding opzetten
met uw locatie. Een interview tussen uw presentator en een gast?
Vanaf een locatie ergens in de wereld? Dit is goed mogelijk, net alsof diegene
bij u in de studio zit en bijna zonder moeite.
Gebruik de LU-2000 in combinatie met de LU-300 Pro als zendercamera, met
z’n low delay en enorme bereik. Een goed alternatief voor een RF camera.
Ontvang één of meerdere camerasignalen vanaf elke denkbare locatie in de
wereld. HD video in 1080i of p, in hoge kwaliteit met tot wel 8 audiokanalen.
De LU-2000 is te gebruiken in uw eigen studio, uw regie-set of
reportagewagen. Ontvangen in low delay vanaf 0,6 seconden.
De 1-HE serverunit, welke in H.265 (HEVC) of H.264 (MPEG-4) ontvangt, is
geschikt voor één of meerdere broadcast feeds. Inclusief één audio retour
signaal per videokanaal, dit om gesproken aanwijzingen richting locatie te
kunnen geven. (IFB)

Neem contact op voor beschikbaarheid, of voor meer informatie.
info@flevosat.nl | +31 621294804 | www.flevosat.nl

