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Roland V1 HD Mikser
Video 1080p
Cena brutto

4 999,00 zł

Cena netto

4 064,23 zł

Cena poprzednia

5 469,00 zł

Dostępność

Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni

Producent

Roland

Opis produktu

Oficjalny Dystrybutor Roland
Roland V1 HD Mikser Wideo 1080p

Roland V-1HD – prosty w użyciu, kompaktowy i przenośny mikser wideo, który może przyjąć maksymalnie cztery źródła HDMI audio/wideo o
rozdzielczości do 1080p. Switcher feruje szereg profesjonalnych efektów kompozycyjnych oraz możliwość kreatywnego łączenia obrazów.

Nowy Roland V-1 HD jest idealny do obsługi eventów i prezentacji na żywo, montażu małych transmisji dla przedsiębiorstw, szkół i środowisk
modlitewnych, jest to idealny mixer streamingowy. Jest to również niesamowicie kreatywne narzędzie dla artystów-plastyków lub muzyków,
którzy chcą wzbogacić swoje produkcje o prezentacje wideo, tworzyć filmy na YouTube, miksować treść na potrzeby przesyłu online i innych” –
mówi Christian Delfino, wicedyrektor d.s. sprzedaży i marketingu Roland Professional A/V Division w USA. „Jest to najbardziej przystępny,
4-kanałowy przełącznik wideo HD, zawierający interfejs sprzętowy, efekty oraz miksowanie sygnałów audio, przez co jest w pełni samodzielnym
rozwiązaniem do obsługi audio-wideo. Mikser świetnie sprawdzi się jako urządzenie do streamingu live na YouTube jak i również

do transmisji na żywo na wszelkiego rodzaju platformach.

Mikser V-1HD może być również sterowany za pomocą komputera PC/Mac lub aplikacji na iPad-a, jeśli zostanie podłączony przez
USB.
Video switcher V-1HD to wręcz miniaturowy mikser / przełącznik video Full HD z wejściami na cztery źródła HDMI z obsługą HDCP (kamery,
komputery, tablety i smartfony czy odtwarzacze, maks. 1080p) i możliwościami przełączania i miksu obrazu, efektami kompozycyjnymi (picturein-picture, split, chroma key/luminance key) i filtrowymi (silhouette, colorpass, negative, findedge i inne), 12-kanałowym mikserem audio z
funkcją prostego masteringu, dwoma wyjściami HDMI (głównym i preview) oraz zdalnym sterowaniem z komputera bądź tabletu, połączonego
przez USB lub nawet instrumentów obsługujących MIDI.
Charakterystyka przełącznika wideo Roland V-1 HD:
4 HDMI wejścia z Frame Buffers
Kontrola z poziomu urządzenia lub z komputera
12 kanałowy cyfrowy mikser audio
Ręczny T-Bar
Program Output and Multi-View Preview
Picture-In-Picture, Green-Screen Keying

wygenerowano w programie shopGold

Zaawansowane efekty video
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