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LIVEU LU800

CRUCIALE ROL

GAME CHANGING
MULTI-CAMERA
IP-VIDEO-UNIT
In 2008 lanceerde LiveU haar eerste mobiele video-encoder-unit, die
de markt voor live-videotransmissie voorgoed veranderde. De nieuwe
LiveU LU800 veldapparatuur draagt daar verder aan bij.

L

iveU is de uitvinder en vernieuwer van ‘cellular bonding’ en
staat synoniem voor hoogwaardige live video-oplossingen, die overal
ter wereld kunnen worden ingezet.
Deze technologie maakt het mogelijk
om bandbreedte van meerdere mobiele
netwerken tegelijkertijd te gebruiken via de ‘rugzak’- of camera-units evenals smartphone- en PC-apps - om
een stabiele breedbandverbinding te
creëren. Dit alles gebeurt real-time,
waardoor de behoefte aan dure satelliet- of glasvezelcapaciteit en de daarbij
behorende uitzendwagens overbodig
wordt.
OP AFSTAND

LiveU domineerde de nieuwsredacties
en breidde in de tussenliggende jaren het
productaanbod en de reeks IP-diensten

uit met ‘straight-to-online’ streamingunits, tot aan de onlangs gelanceerde,
‘game changing’ LU800 en alles daartussenin, waarbij gebruik wordt gemaakt
van HEVC-encodering die zorgt voor
een optimaal gebruik van de beschikbare bandbreedte. De afgelopen jaren is
tevens het gebruik van LiveU in de sport
toegenomen. Dit sluit aan bij de toename
van de productie op afstand en het werken op afstand in het algemeen. LiveU’s
draadloze Remote At-Home Production
(REMI) oplossing stelt klanten in staat
om de kosten te verlagen door live shows
te produceren vanaf een gecentraliseerde
locatie in plaats van productie op locatie.
Producenten van sport en evenementen
kunnen live-evenementen met meerdere
camera’s leveren, zonder een fortuin uit
te hoeven geven aan productievoertuigen, satelliet-uplinks en reiskosten.
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Danny Bol van Heynen, distributeur van
LiveU voor Benelux: “Onze klanten moeten op dit moment creatiever zijn dan ooit
om hun publiek betrokken te houden en
zich onderdeel van de actie te laten voelen.
Live-streaming en productie op afstand
spelen een cruciale rol en leveren overtuigende live-content in een tijd van gereduceerde budgetten en social distancing.”
Ronen Artman, VP Marketing van LiveU:
“Onze recente lancering van de LU800
veldapparatuur op productieniveau is
nog relevanter geworden door het combineren van multi-cameraproductie en
missie-kritische transmissie in een native
5G-unit (de LU800 werkt natuurlijk ook
uitstekend over 4G, red.). De LU800 maakt
complexe producties op afstand mogelijk
en ondersteunt tot vier volledig framegesynchroniseerde feeds in hoge resolutie van één enkele unit, met behulp van
krachtige IP-lijnen tot 14 verbindingen. Hij
biedt de hoogste kwaliteit videoprestaties,
met tot 4Kp60 10-bit HDR-transmissie voor
optimale kleurdiepte en -rijkdom, en tot 16
audiokanalen voor high-end producties.
De LU800 is net zo betrouwbaar en van
hoge kwaliteit als satelliet en glasvezel en
biedt een kosteneffectieve oplossing voor
high-end producties, zowel als main en als
back-up.”
Meer informatie en verkrijgbaarheid:
https://get.liveu.tv/livestreaming-nl/

