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Live Streaming, broadcast I/O

MX-MONH

Monarch HD
Stand-alone box (bez nutnosti PC) umožňující vysoce kvalitní streaming (H.264
stream kompatibilní s RTSP nebo RTMP protokolem) a simultální záznam
plnohodnotného videa do MP4 souboru na SD kartu, USB drive, nebo namapovaný
síťový disk. Matrox Monarch HD lze vzdáleně ovládat (nastavovat) pomocí jakéhokoli
počítače nebo mobilního zařízení s nainstalovaným webovým prohlížečem.

MX-MHDX
AKCE

Monarch HDX
Monarch HDX je dual-channel H.264 stand-alone zařízení pro live streaming (H.264
stream kompatibilní s RTSP nebo RTMP protokolem) a simultánní záznam
plnohodnotného videa do MP4 souboru na SD kartu, USB drive, nebo namapovaný
síťový disk. 3G-SDI a HDMI vstupy s frame synchronizací pro kompenzaci
nestabilních videozdrojů. Obsahuje dva nezávislé hw H.264 enkodéry s
nastavitelným datovým tokem 200Kbps - 30Mbps. Matrox Monarch HDX lze vzdáleně
ovládat (nastavovat) pomocí jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení s
nainstalovaným webovým prohlížečem.

MX-MLCS

Monarch LCS
Monarch LCS je dual-channel H.264 stand-alone zařízení pro live streaming (H.264
stream kompatibilní s RTSP nebo RTMP protokolem) s mixem živého videa a zdroje
z počítače (prezentace, grafy atd ...). Simultánní časovaný záznam plnohodnotného
videa do MP4 souboru na SD kartu, USB drive, nebo namapovaný síťový disk. 3GSDI a HDMI (2x) vstupy s frame synchronizací pro kompenzaci nestabilních
videozdrojů. Obsahuje dva nezávislé hw H.264 enkodéry s nastavitelným datovým
tokem 200Kbps - 30Mbps. Matrox Monarch HDX lze vzdáleně ovládat (nastavovat)
pomocí jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení s nainstalovaným webovým
prohlížečem. Creston PROMO - při objednání je vyžadována fotka se seriovým
číslem Creston Capture HD.

69 540 Kč

MX-VS4

VS4
Čtyřkanálová HD-SDI Capture karta pro Telestream Wirecast Pro, Studiocoast vMIX.
Umožňuje přepínání nebo mixování z několika zdrojů živého videa v kombinaci s
přednahranými klipy. Lze přidat realtime grafiku a efekty. Podpora až 8kanálů
embedovaného audia.Toto řešení je ideální pro internetové vysílání sportovní
přenosů, bohoslužeb, firemních mítingů a jiných živých událostí.

41 920 Kč

MX-VS4P

VS4 Pro
Matrox VS4 bundlovaná s profesionální záznamovou aplikací VS4 Recorder Pro
(záznam pro NLE či archiv). Umožňuje synchronní multikamerový záznam do Matrox
MPEG2- I frame až do 300Mbit/s (AVI), H.264 (MOV, MP4), DV/DVCAM (MOV).
Zvuk je nahráván do *,wav, *.aac. Automatická detekce signálu na vstupu.

69 540 Kč

MX-MULTI

Multi Playback
Čtyřkanálová karta pro broadcast přehrávání videa. Výstup 4x3G/HD/SD SDI
(nastavitelné jako 2x 3G level B, 2x Dual Link nebo 2xvideo+klíč. Vhodné pro MAC
Pro a Apple Xserve systémy. 10-bit hardwerový scale engine, 16 embedovaných
audio kanálů, 4 unbalanced audiokanály pro monitoring. Podpora SDI ancillary data ATC, AFD, CC. Analog blackburst reference (tri-level, bi-level) s prosmyčkováním.
LTC vstup, RS-422 ovládání.

35 460 Kč
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Kč bez DPH
24 480 Kč

49 870 Kč

38 640 Kč
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MX-CDVIP

ConvertDVI PLUS (PC)
Profesionální HD/SD externí převodník pro PC/MAC. Broadcast převod desktopu
přes DVI na HD/SD SDI, Y/C, CVBS (composite) s genlock ref IN. Realtime HD na
SD downkonverze. Nezávislé na aplikaci, není nutné instalovat drivery. Ideální pro
broadcast výstup videa z počítačových aplikací jako jsou počítačové hry, PowerPoint
prezentace, YouTube videa, Google Earth animace, SKYPE přenosy videa a další.
Perfektní pro velkoplošné projekce a jako HD preview ze střihových aplikací pro HW
bez ExpressCard, Thunderbolt a PCIe rozhraní. Convert DVI lze také používat s
"nepočítačovými" zdroji videa jako jsou kamery a medicínské přístroje. Autodetekce
rozlišení s automatickým přizpůsobením na požadovaný výstup, kompatibilní s
prakticky všemi možnými vstupními DVI/HDMI signály. verze PLUS umožňuje tzv.
Region-of-interest zobrazení tj. můžete si vybrat z desktopu pouze určitou část a tu
nechat zobrazit na výstupu v libovolném místě a s libobolnou změnou velikosti na
Super-white (Super-black) pozadí pro downstream klíčování.

28 100 Kč

MX-MCQ

MicroQuad
Quadrant (čtyři obrazovky na jedné ploše) zobrazení 3G/HD/SD-SDI signálu na
"levném" HDMI monitoru. Přenosný externí box nevyžadující pro svoji funkci počítač.
10-bit scaling zaručující čistý obraz bez artefaktů díky unikátním algoritmům a filtraci.
Možnost přepínaní mezi quad a celoobrazovkovým zobrazením (lze přepínat mezi
vstupy spolu s odpovídajícím zvukem). Synchronizace obrazu a zvuku u nongenlocked SDI signálů.

28 100 Kč
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