
MCX-500
Thiết bị Sản xuất Chương trình Trực tiếp từ nhiều Máy quay

Giải pháp Live Stream chuyên nghiệp trên nền tảng truyền thông xã hội

SẢN XUẤT TẠI NHẬT
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MCX-500 là hệ thống bàn trộn sản xuất chương trình với các tính năng linh hoạt, thân thiện với người dùng, 
độc đáo và giá cả phải chăng giúp người sử dụng, một người hoặc nhóm nhỏ, có thể sản xuất các sự kiện phát 
hình trực tiếp chất lượng cao trên nền tảng truyền thông xã hội tích hợp. Sản phẩm được tích hợp nhiều đầu 
vào video chuyên nghiệp ví dụ như 3G-SDI, HDMI, Composite Video cùng với chức năng DSK chuyên dụng để 
trộn hình và kết hợp với các bộ thiết bị khác theo nhu cầu cho từng chương trình sản xuất. 

Hiện nay, các hình ảnh video đang ngày càng được ưa chuộng nhằm thu hút khách hàng, sinh động hóa các nội dung, từ 
đó thu được nhiều lợi ích hơn thông qua các hoạt động bán hàng trực tiếp hoặc tương tác trực tiếp. MCX-500 là sản phẩm 
lý tưởng cho nhiều ứng dụng quay hình và phát trực tiếp, từ hòa nhạc đến đám cưới, từ hội thảo giáo dục đến thuyết trình 
doanh nghiệp, thậm chí là cả các nội dung thuyết giáo tại nhà thờ. Với MCX-500, đơn giản là bạn chỉ cần quay hình ảnh sự 
kiện để rồi biến các hình ảnh đó thành một trải nghiệm thu hút sự tham gia của tất cả mọi người.  

Sử dụng khi Giảng bài và làm Hội thảo

Màn hình lớn

Bộ trộn 
âm thanh 

Máy quay

Truyền tín hiệu 
stream

Phát 
stream 

Máy chiếu

Máy tính dùng để 
trình chiếu

Máy tính   
PC UI Tai nghe

Thẻ nhớ 
(để ghi hình)

MCX-500

Remote Commander 
(Bộ điều khiển Từ xa) 

Sử dụng tại các Buổi biểu diễn Âm nhạc Trực tiếp

Máy tính dùng để 
chèn nội dung văn bản 

 

Máy tính dùng để 
chỉnh sửa video 

MCX-500

Máy quay

Đầu vào
Đầu ra
Điều khiển

Máy tính 
PC UI  

Tai nghe

Thẻ nhớ 
(để ghi hình)

Hệ thống 
 tally
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Bạn có thể chuyển đổi giữa hoặc ghép các hình ảnh video từ các máy quay và máy tính để 
phục vụ cho mục đích trình chiếu, giảng bài, phát trực tiếp video hoặc ghi vào thẻ nhớ. Sau 
khi kết nối với Remote Commander, bạn có thể đồng thời điều khiển các thao tác bắt 
đầu/dừng ghi hình trên máy quay thông qua các chức năng điều khiển bắt đầu/dừng ghi hình 
được thực hiện trên thiết bị.

Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các đầu vào video trực tiếp từ các máy quay và ghi hình. 
Bằng cách kết nối với hệ thống tally được bán riêng, bạn có thể kích hoạt chức năng tally 
của máy quay đang được sử dụng cho đầu ra PGM.
Có thể phát lại hoặc chỉnh sửa các tệp tin được ghi vào thẻ nhớ thông qua máy tính có cài 
chương trình Sony PlayMemories Home.



Chức năng chồng hình logo

Đa dạng kiểu chuyển cảnh và ghép hình

Ghi hình ngõ ra chính PGM tích hợp

Giải pháp sản xuất chương trình trực tiếp dễ dàng

MCX-500 giúp bạn trộn trực tiếp hình ảnh đầu ra từ nhiều nguồn dựa trên tính năng streaming trực 
tiếp thời gian thực trên các nền tảng dịch vụ ví dụ như Youtube® hoặc Facebook® và dịch vụ 
streaming  khác qua  giao thức RTMP. Chia sẻ những cảnh quay với âm thanh và hình ảnh chất lượng 
cao trực tiếp từ MCX-500 tới bộ định tuyến qua nền tảng Ethernet - không cần sử dụng máy tính.

Với khe cắm thẻ nhớ trên máy, bạn chỉ cần thẻ SD là đã có thể ghi chương trình sản xuất mà không 
cần đầu ghi hình riêng bên ngoài. Ngay khi bấm máy là bạn đã có thể cung cấp cho khách hàng hình 
ảnh XAVC S /AVCHD chất lượng cao để lưu trữ, phát lại hoặc thậm chí chỉnh sửa thành bộ sản phẩm 
nổi bật thông qua bất kỳ phần mềm chỉnh sửa phi tuyến hàng đầu nào.

GHI

MCX-500 tương thích với các máy quay phổ biến nhất của Sony như 
HXR-NX5R và một số thiết bị camera điều khiển từ xa như dòng máy quay 
HD PTZ (Pan Tilt Zoom) BRC Các tín hiệu Tally có thể được truyền tới các máy 
quay đã kết nối giúp bạn nhận biết máy quay nào đang được phát trực tiếp. 
Một chỉ thị báo tally sẽ tự động xuất hiện trên màn hình LCD và ngắm điện 
tử của máy quay - chỉ báo màu đỏ cho biết đang phát trực tiếp (PGM) còn 
chỉ báo màu xanh lá cây tức là đang ở chế độ xem trước (PVW).*

* Chỉ áp dụng với các máy quay tương thích. Xem mặt sau của các sản phẩm 
liên quan. 

■PGM ■NEXT

Phát trực tiếp nội dung qua Internet

MCX-500 được tích hợp các chức năng ghép hình ảnh thông qua các hiệu ứng như PinP, chroma key (hiệu ứng phông xanh) và 
luminance key (hiệu ứng ánh sáng). Có rất nhiều chế độ hiệu ứng được tích hợp khi xử lý hình ảnh bằng PinP và chroma key.
Ngoài ra còn có các tính năng chuyển tiếp hình ảnh ví dụ như lau (wipe), trộn (mix), và cắt (cut) hình.

PinP    　　　　Chroma keying  　　　　　　　Luminance keying

Chức năng Title (Chồng chữ vào video)

Bạn có thể chồng chữ hoặc hình ảnh được đưa vào từ máy tính, có kết nối với ngõ vào TITLE (RGB) ở 
phía sau của thiết bị.

Dễ dàng chồng chữ 

-Phân biệt-

Bạn có thể lưu 2 hình tĩnh và chồng vào video dưới dạng logo.
Các đài truyền hình đều dành một góc nhỏ trên màn hình trong các chương trình của mình để chèn 
logo nhằm mục đích nhận dạng các kênh.

Sân vận động Solidstate U.S.A.

Các mẫu chuyển cảnh
 Mix (1 mẫu)         Wipe (20 mẫu)   

Phát stream 

Bộ định tuyến

Internet

Cáp LAN

Tùy chọn

TỪ XA

Máy quay 1 Máy quay 2 Máy quay 3

Máy tính (Title) Thẻ SD (GHI)

Bộ Hiển thị Đa kênh Màn hình

PGM (Máy chiếu/TV)
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Nhà phân phối

Kích thước

Yêu cầu về nguồn điện DC 12V, Xấp xỉ 23W
Kích thước (Rộng x Cao x Dày)  362 × 43,5 × 206 mm (Xấp xỉ)
Trọng lượng Xấp xỉ 2,1 kg

Hệ thống Định dạng video 1080/59.94i Hz (60i)
1080/50i Hz (50i)

Phát stream Giao thức AVC/RTMP (YouTube®, Facebook®)
Định dạng XAVC S, AVCHD

Phương tiện ghi Memory Stick ProDuo, Memory Stick PRO-HG
Duo, Memory Stick XC-HG, thẻ nhớ SD, SDHC, SDXC (Class 4 hoặc cao hơn),

Chức năng

Đầu vào: 8 ngõ vào Video Chính + Title, 4 Kênh
1 M/E + 2 Keyer (1 x PinP, 1 x Title)
Đầu ra Đầu ra PGM, Đầu ra Hiển Thị Đa Kênh

Loại Hiệu Ứng Luminance Key (Hiệu ứng ánh sáng)/ Chroma key (Hiệu ứng phông xanh)

Bộ trộn âm thanh Chức năng

Đầu vào: Âm thanh nổi analog (x1) / Âm thanh nổi dạng nhúng (x4)
Trộn âm: Trộm âm stereo (x5)
Đầu ra: PGM (Stereo) (x1)

SDI BNC (x4), 75 Ω, 3G SDI/HD/SD
SMPTE 292M/259M/424M/425M

HDMI Loại A (x2)
(720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)

Đầu vào VIDEO BNC (x2), NTSC/PAL
VIDEO: 1.0 Vp-p 75 Ω, đồng bộ bằng tín hiệu âm

TITLE D-Sub Shrink 15-pin (x1) (Female)
RGB (1600x1200)

HD SDI BNC (x1, PGM) 75 Ω, 1,5 Gbps, 270 Mbps
SMPTE 292M

HDMI HDMI (Loại A) (x1, PGM) (720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)
HDMI (Loại A) (x1, Hiển Thị Đa Kênh) (720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)

Đầu ra VIDEO BNC (x1)
VIDEO: 1.0 Vp-p 75 Ω, đồng bộ bằng tín hiệu âm

Đầu vào âm thanh dạng nhúng SDI/HDMI 　16bit, Sampling;48HKHz,

Đầu vào analog XLR/TRS Loại Combo ( (CH-1, CH-2) )
Đầu ra âm thanh dạng nhúng SDI/HDMI 　16bit, Sampling;48HKHz
Đầu ra analog Giắc tín hiệu (CH-1, CH-2)
Tai nghe Giắc cắm mini stereo (x1)

Cổng LAN RJ-45 (x2, PC UI Streaming),
100BASE-TX, 1000BASE-T

USB2.0 Cáp USB loại miniB (x1)
Tùy chọn Giắc φ3,5 mm (x1)
TALLY D-Sub 9-pin (x1) (male)

Đầu vào âm thanh

Đầu ra âm thanh

Giao diện khác

Ghi hình 

Tổng quát

Bàn trộn video

Đầu vào video

Đầu ra video

Ngõ OPTION 
(RS-232C)

Cổng USB 
(Mini-B, USB 2.0)

Khối ngõ ra video 
PGM

Cổng nối đầu ra 
LINE 

(giắc kẹp)

Cổng nối 
mạng PC UI

Cổng nối 
mạng 

streaming

Cổng nối đầu ra 
HDMI Bộ Hiển 
Thị Đa Kênh

Cổng nối đầu ra Tally 
(D-sub9)

Cổng nối đầu 
vào Title 

(mini D-sub15)

Cổng nối đầu vào SDI từ 1 
đến 4
(BNC)

Cổng nối đầu vào 
HDMI từ 3 đến 4

Cổng nối đầu vào 
video từ 1 đến 2 

(BNC)

Cổng nối đầu vào line L & R 
(XLR3pin cân bằng/ TRS combo)

Cổng nối 
DC IN 12V

RM-30BP 
Remote Commander 
(Bộ điều khiển Từ xa)

Máy quay NXCAM
HXR-NX5R

Các sản phẩm liên quan

Thông số kỹ thuật

Máy quay NXCAM
HXR-NX80 

Máy quay XDCAM
PXW-Z90 
Máy quay XDCAM

PXW-Z150 

Máy quay XDCAM
PXW-FS5M2 

Máy quay NXCAM
HXR-NX200

Máy quay XDCAM
PXW-Z280 
Máy quay XDCAM

PXW-Z190 

206

362

43,5
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