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Kód Live Streaming, broadcast I/O Kč bez DPH

MX-MONH Monarch HD 21 050 Kč

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 Monarch HDX 36 160 Kč

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 60 240 Kč

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. 3G-

SDI 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.

MX-VS4 VS4 41 920 Kč

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.

MX-VS4P VS4 Pro 69 540 Kč

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.
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