A MELHOR SOLUÇÃO DE STREAMING
AO VIVO PARA MÍDIA ONLINE

LIVEU SOLO
O LiveU Solo é um encoder de vídeo sem ﬁo de nível proﬁssional que
permite streaming com um simples clique para o Facebook Live e
YouTube, bem como outras populares redes sociais e canais online.
Leve e compacto, o Solo é ideal para qualquer tipo de uso móvel,
permitindo que você transmita vídeo ao vivo de qualquer lugar.
SIMPLES – TRANSMITA DIRETAMENTE PARA AS REDES SOCIAIS
Basta conectar o LiveU Solo à sua câmera, acessar o portal web Solo
para selecionar seu destino de streaming e pronto. Está no ar!
CONFIÁVEL – AO VIVO DE QUALQUER LUGAR
O Solo combina até quatro conexões (2 modems celulares, Wi-Fi e LAN)
e utiliza um método exclusivo de transmissão de vídeo - o LRT™. Isso
permite que você forneça conteúdo com solidez em praticamente
todos os cenários - em movimento e em locais remotos ou lotados.
VERSÁTIL – ENRIQUEÇA SEU CONTEÚDO AO VIVO
Com o Solo Studio, você tem uma variedade de opções para melhorar
suas transmissões ao vivo: incluindo gráﬁcos avançados e streaming
simultâneo para vários destinos online. O Solo pode ser conectado a
qualquer câmera proﬁssional com opções SDI e HDMI, permitindo que
você transmita vídeos em full HD, indo além da qualidade do
smartphone.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LIVEU SOLO
CODIFICAÇÃO A/V

Vídeo: H.264 AVC high proﬁle até 5.5Mbps, Áudio: AAC-LC

ENCAPSULAÇÃO A/V

LRT, RTMP

INTERFACES DE VÍDEO

3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, detecção de entrada automática

RESOLUÇÕES DE VÍDEO

1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC full auto detecção A/V

BONDING SIMULTÂNEO

No modo LRT liga até 2 modems USB, Wi-Fi e Ethernet.
Todas as conexões válidas fornecidas são usadas durante o bonding

TECNOLOGIAS COMPATÍVEIS

4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, e suporte de
Wi-Fi 802.11 a,b,g & n externo

CONTROLE LOCAL E REMOTO Controle local para iniciar e parar a transmissão; a tela oferece pré-visualização de vídeo e
status da taxa de bits. Controle total da unidade através do Solo Web Portal, compatível
com dispositivos móveis, para funções que incluem conﬁguração de destino
RESILIÊNCIA E QUALIDADE

LiveU Reliable Transport (LRT) opcional, com algoritmos proprietários como Adaptive Bit
Rate (ABR) automática, Forward Error Correction automática (FEC) e outros algoritmos de
recuperação de pacotes perdidos; a taxa de bits de codiﬁcação de vídeo é automática

BATERIA INTERNA

Bateria de Íon de Lítio com um mínimo de 2 horas de transmissão

LATÊNCIA

Latência no modo LRT ~5 segundos para permitir a correção de erros

INTERFACES DE DADOS

2x USB 2.0, 1x Ethernet

DIMENSÕES

95mm x 132mm x 43mm / 3.7” x 5.9” x 1.7 “ (L x A x P)

PESO

518g (1lb) incluindo a bateria

TEMPERATURA

Funcionamento: -5C a +45 (23F a 113F)
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