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Dạng thức ghi video: DV (type1, type2)
Dạng thức audio: 48Khz/16 bit/ uncompressed

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

Reference: Blackburst input
Video standard: 625/50 PAL

Lưu trữ

Đặc tính kỹ thuật

Dung lượng: 80 giờ DV 25Mbps (tùy chọn)
RAID (tùy chọn): 0, 1, 10

Phần mềm

i-DELAY: Phần mềm kiểm soát công tác ghi hình và phát 
sóng, hiệu chỉnh điểm vào, điểm ra cần cắt trong luồng tín 
hiệu. Chèn các đoạn video đã đăng ký vào luồng phát sóng

i-LOGO: Phục vụ chèn các hình ảnh đồ họa vào luồng phát 
sóng.

Registration: Phần mềm đăng ký các đoạn video để chèn 
vào luồng phát sóng.

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.
Cho phép đặt thời gian phát trễ 
và tự động phát sóng theo thời 
gian đã định trước.
Kiểm duyệt nội dung trước khi 
phát sóng.
Cắt các đoạn chương trình 
không mong muốn.
Chèn các đoạn chương trình có 
sẵn vào luồng phát sóng.
Đoạn cắt và chèn có thể hiệu 
chỉnh chính xác đến từng 
frame.
Thời gian trễ sẽ tự động điều 
chỉnh theo thời lượng cắt và 
chèn vào. Cho phép người theo 
tác theo dõi dễ dàng.
Đăng ký các đoạn chèn vào để 
tăng cường kiểm soát chương 
trình.
Trao đổi dữ liệu qua mạng.
Ghi nhận trạng thái hoạt động 
chi tiết cho phép theo dõi các 
chương trình đã bị cắt và chèn 
thêm vào luồng phát sóng.
Phần mềm điều khiển có thể 
thay đổi uyển chuyển theo nhu 
cầu đặc trưng các các kênh 
phát sóng.
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