LiveU Xtender
هوائيات خارجية فعالة تتميز بالمرونة ،الكفاءة والقدرة العالية على
ارسال واستقبال الموجات حتى في أصعب الظروف
جهاز  LiveU Xtenderبنظام الهوائيات المتكاملة الفريدة من نوعها يعمل على زيادة الكفاءة والقدرة على إستقبال
شبكات اإلتصاالت ,وبالتالي فإن هذا الحل المميز يوفر مرونة ،كفاءة وقوة إضافية لبث الفيديو الحي حتى في
يوفر ال Xtender
ِّ
أصعب الظروف كالتواجد في المواقع شديدة اإلزدحام وأيضا في المناطق ذات التغطية الضعيفة.
كنقطة لالتصال الخلوي يمكن تركيبها وإضافتها بشكل سهل لتصبح
ٍ
وحال إضافياً  ،حيث أنه يستخدم
للمذيعين مرونة
ً
جزءاً من سيارات البث اإلعالمي  SNG/ENGوبالتالي يمكنهم إستخدام تقنية الترابط الخلوي لدمج االتصاالت الخلوية
ّ
إضافة إلى
و األقمار الصناعية في مركبة واحدة للحصول على أداء فائق في نقل وبث الفيديو الحي والمباشر,
إمكانية اإلتصال بحقيبة  LiveUووحدات اإلرسال المحمولة.
جهاز  LiveU Xtenderالذي يحتوي على هوائيات متكاملة
يقوم بزيادة القدرة على لقط وإستقبال الشبكة ,مما يوفر
مرونة اضافية لبث الفيديو الحي والمباشر في السيناريوهات
الصعبة كالتواجد في منطقة شديدة اإلزدحام.
يعمل جهاز  LiveU Xtenderبشكل متكامل مع وحدات
وأجهزة  LiveUالتالية LU200 ,LU500 ,LU600 :حيث
أنه يضيف إليهم إمكانية الربط ب  6شبكات اضافية كما
ويمكنه االتصال باي شبكة خلوية  4G LTEاو  3Gمتواجدة
حاليا و في جميع انحاء العالم .بشكل مبتكر يستطيع جهازي
 LU500و  LU600اإلتصال السلكيآ بجهاز LiveU Xtender
مما يعني إمكانية ربط تصل إلى  18شبكة اتصال معآ.
تتنوع طرق تركيب جهاز  ،LiveU Xtenderحيث يمكن نصبه
في مكان ثابت واستعماله والتحكم به عن بعد كما ويمكن
أيضاً تركيبه على سيارة التنقل لطاقم البث وبالتالي وضعهم
في بيئة مميزة قوية وحيوية أيضاً لجمع االخبار(  )MNGوبذلك
تكون سرعة التجهيز عالية والتكلفة قليلة مقارنة بالجهد
والتكلفة لتشغيل مركبات البث التقليدية ( .)SNG
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LiveU Xtender
Vehicle Mounted

Wireless Connectivity

Tripod Mounted

المواصفات التقنية
 شبكات معآ وتشمل6 خاصية لربط الشبكات تمكن من الربط لغاية
2 x integrated 4G LTE / 3G cellularor WiMAX modems WiFi and
Ethernet

تكنولوجيا الترابط

270 x 355 x 260 cm || 10.6 x 13.9 x10.2 inches

األبعاد

 عند التثبيت على الترايبود- ) (بدون بطارية4Kg || 8.8 LBS
 عند التثبيت على المركبة- ) (بدون بطارية8Kg || 17.6 LBS

الوزن

DC IN / DC OUT / Ethernet

التوصيالت

AC 100~240V / DC 12~19V

مواصفات مصادر الطاقة

) (عند التثبيت على الترايبودAB/V-MOUNT
90WH تشغيل حتى خمس ساعات متواصلة باستعمال بطارية

بطارية

700MHz - 900MHz & 1.7GHz - 2.6GHz

الترددات

-40C to +60C )-40F to 140F(

درجة الحرارة المناسبة للتشغيل

المعدات الالسلكية
 متر مع نطاق النظر800 لغاية

مدى التغطية الفعالة

0.5 kg )1.1 lb( for both client and Access point

الوزن

17 cm x 8 cm x 3 cm )6.7 in x 3.1 in x 1.2 in(

االبعاد
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