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Audio I/O: Balanced, SDI embedded
video I/O: Composite, component, SDI (10bit)

Reference: Blackburst input
Video standard: 625/50 PAL

External Key (tùy chọn)

Đặc tính kỹ thuật

Ext Key: SDI Video key + SDI Video fill
Phần mềm

i-LOGO: Phần mềm kiểm soát công tác hiện chữ

Các thông tin khác
Hệ điều hành: Win XP
Kích thước: 17.9" W - 23" D – 6.9" H (19" rack mount)
Nguồn: 100-240V VAC, 50/60 Hz

Ổn định, Tin cậy, Mạnh mẽ và Khả năng 
tích hợp cao.
Giao diện tiếng Việt. Các phần mềm đều 
có thể uyển chuyển thay đổi theo yêu cầu 
riêng biệt.
Đặc biêt tiện dụng cho các phòng phát 
hình.
Hệ thống phần mềm đơn giản, dễ dàng 
thao tác,...
Cho phép lưu trữ số lượng lớn logo, bảng 
chữ, ảnh tĩnh, ảnh động.
Hệ thống phím tắt cho phép theo tác 
nhanh chóng. Khóa phím giúp tránh nhầm 
lẫn.
Hiển thị đồng hồ và timer đếm lùi, thuận 
tiện cho các chương trình thể thao.
Chức năng preview để kiểm tra vị trí và 
cách thể hiện.

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI SỐ
www.tls.com.vn – info@tls.com.vn

Tương thích các file ảnh tĩnh như tga, 
bmp, jpg,…
Cho phép hiện mức key alpha, giúp ảnh 
hiện mềm mại, chuyên nghiệp.
Cho phép thay đổi vị trí logo dễ dàng.
Hiện ảnh động (animation) cùng lúc với 
chạy crawl, lên logo,...
Hiện nhiều lớp hình ảnh cùng một lúc.
Hiện ảnh theo danh sách: chạy cùng lúc 
card chữ, crawl, animation.
Nhận file trực tiếp từ các hệ thống dựng 
phi tuyến có sẵn.
Hệ thống cơ sở dữ liệu : dễ dàng tìm kiếm 
thông tin, kiểm duyệt và lập lịch phát 
sóng.
Tối ưu hệ thống, đáp ứng đúng nhu cầu 
người sử dụng.
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