UC3021
CAMLIVE™+ (HDMI naar USB-C UVC-video-opname met PD 3.0 stroomdoorvoer)

Overal professioneel streamen
Met CAMLIVE+ neemt u de videobeelden van een professionele camera of gameconsole op naar een Android-smartphone of een pc,
om deze vervolgens in 1080p60 te livestreamen, waardoor de kwaliteit van de livestream meteen uitstekend is, ook onderweg.

Geavanceerde en toch lichte streamsetup
Het meenemen van veel zware apparatuur voor professionele mobiele livestreams is voor makers van videocontent altijd lastig
geweest. Met het lichtgewicht ontwerp en de camera-adapter kan CAMLIVE+ bovenop de camera of een ander
bevestigingssysteem worden gemonteerd. U kunt zelfs een microfoon en ledlicht monteren om de productiekwaliteit verder te
verbeteren. De volledige setup is strak en helder.

Ontvang elke 4K HDMI-ingang voor 1080P-opname
Ontvang elke 4K-videobron en voer 1080P-videobeelden uit naar een laptop, MacBook of smartphone via een USB-C-verbinding om
dit te livestreamen. CAMLIVE+ is compatibele met elke streamsoftware en elk streamplatform, waaronder CameraFi, Skype, OBS,
YouTube en nog veel meer.
Laad de telefoon/laptop op tijdens het streamen
Batterijcapaciteit was altijd een probleem voor mobiele livestreams, vooral als u langer wilt livestreamen. Gebruik de externe
stroombron van 60 W met stroomdoorvoer van de CAMLIVE+ om een telefoon of laptop op te laden. Geen zorgen meer dat
livestreamen de batterijen uitput.

Game-opname ook voor partygames

Game-opname ook voor partygames
Naast het streamen van individuele games in een slaapkamer, kunt u met CAMLIVE+ nu ook partygames met familieleden en
vrienden in de woonkamer spelen en livestreamen. Gebruik de latentielage 4K60P-loop-out van de gameconsole naar de tv voor
realtime spelen en gebruik de smartphone als camera- en livestreamapparaat, zonder moeilijke apparatuur.

Meerdere toepassingen, zowel binnen als buiten
Of u nu binnen of buiten de deur op een evenement streamt, CAMLIVE+ is de comfortabelste en eenvoudigste manier om met
professionele kwaliteit te streamen. Gebruik het voor vlogs, games, vergaderingen, educatie, gebedsdiensten en zelfs liveevenementen.

Opties
CAMLIVE™+is UVC-video-opname voor mobiel streamen. Het levert onversleuteld opgenomen professionele videocamerabeelden
van 4K aan een USB-C/Thunderbolt 3-laptop of Android-smartphone voor naverwerking of livestreams in 1080p. Het resultaat van
de opgenomen beelden is geschikt voor naverwerking of voor een livestream met diverse veelgebruikte videobewerkingsplatforms:
Open Broadcaster Software (OBS), CameraFi, Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook om slechts enkele te noemen. Stel de cameraapparatuur op en regiseer vervolgens de show vanaf elke gewenste plek.
De UC3021 ondersteunt 60 W USB-C-stroomdoorvoer om een laptop of Android-telefoon op te laden. De beschikbare spanningen
zijn 5V/9V/15V/20V. De HDMI-loop-out-poort biedt een latentievrij, probleemloos videovoorbeeld dat geschikt is voor vlogs en liveevenementen. Met een camera-adapter kan CAMLIVE™ + eenvoudig op elk montagesysteem worden geïnstalleerd. Plug-and-play
maakt oogverblindende kwaliteit mogelijk op Windows- en Mac-systemen zonder stuurprogramma's te installeren.
Met het compacte en esthetische ontwerp biedt CAMLIVE™+ u een intuïtieve livestreaming/videobewerkervaring van hoge kwaliteit
en met stijl, zowel als u binnen streamt of buiten op een evenement

Ondersteunt onversleutelde 4K video-invoer voor 1080p-opname
Softwareloos –plug-and-play ontworpen voor pc, Mac en Android
HDMI-loop-out –ondersteunt realtime HDMI-voorbeeldweergave
Oplaadmogelijkheid van maximaal 60 W voor laptop of Android-telefoon – ondersteunt USB-C PD 3.0-energieprofiel met 5 V/9
V/15 V/20 V (hiervoor is een extra USB-C-stroomadapter nodig)
Cameramontage-adapter om de montage eenvoudiger en stabiel te maken
Compatibel met de USB en Thunderbolt 3 (USB-C)-specificatie
Specificaties
Connectoren
Video In

1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)

Video Uitgang

1 x HDMI Type A tegenstekker (videolus-uit, zwart)

USB-Poort

USB 3.2 Gen1 Type-C tegenstekker (zwart)
(USB-C naar USB-C en USB-C naar USB-A-kabel is inclusief)

Stroom (Optioneel)

1 x USB-C tegenstekker
Ondersteuning voor energietoevoer 3.0 voor opladen van een laptop tot 60 W, energieprofielen
van 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V (extra USB-C-adapter vereist)*
*Alleen ondersteuning voor USB-C PD-stroomadapter, functioneert niet met een USB-C QCstroomadapter.

Video Invoer
Nakoming

HDMI 1.4b, Ondersteuning van 480P@60, 720P@60, 1080P@60 and 2160p@60 (niet-HDCP)

Video Resolutie

Video-ingang: 2160p60, 1080p60, 720p60 en 480p60, HDMI 2.0 ondersteuning (onversleuteld)
Videolus-uit: 2160p60, 1080p60, 720p60 en 480p60, HDMI 2.0 ondersteuning (onversleuteld)

Geluidssampling

16-bit PCM audio, 44,1 kHz en 48 kHz

Uitgang

Ongecomprimeerde 1080p60, 720p60 en 480p60 UVC-videostream met UAC-audio
(Ongecomprimeerde videostream is alleen beschikbaar bij een USB 3.1-verbinding)

Omgeving

Operatietemperatuur

0 - 40 ºC

Opslagtemperatuur

-20 - 60 ºC

Vochtigheid

0 - 80% RLV, niet-condenserend

Minimale Hardware
Vereisten

PC/Mac:
CPU: Intel® i3 Dual Core 2,8 Ghz of hoger
RAM: 4 GB of meer
Eén USB-C-interface of USB-A-interface
Smartphone:
Android-apparaat met UVC-ondersteuning en USB-C-interface*
*Voor een gedetailleerde lijst met UVC-compatibele apparaten, zie de volgende info van een
externe app. https://www.camerafi.com/supported-devices/

OS Ondersteuning

Windows 10 en hoger
Mac OS X 10.13 en hoger
Android 5.0.1 en hoger met UVC-ondersteuning

Fysieke Eigenschappen
Behuizing

Plastic

Gewicht

0,09 kg (0,2 lb)

Afmetingen (L x B x
H)

11,49 x 8,49 x 2,00 cm
(4,52 x 3,34 x 0,79 in)

Let op

Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke
afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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