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Chúng tôi hỗ trợ như thế nào?
Phát trực tiếp trên YouTube, Facebook và Vimeo bằng giải pháp quay 
phát trực tiếp đơn giản cùng máy quay cầm tay tích hợp Wifi HXR-NX80 
và PXW-Z90. Được nâng cấp với tính năng xử lý trên nhiều camera cùng 
các hiệu ứng chuyên nghiệp, đẹp mắt, MCX-500 chắc chắn là Giải Pháp 
Quay Phát Trực Tiếp Đơn Giản cực kỳ lý tưởng. Hãy tạo khác biệt để vượt 
qua đối thủ cạnh tranh bằng cách tăng quy mô và giá trị dịch vụ.

Phát trực tiếp và phân phối dễ dàng
Tương thích tốt với nhiều mục đích quay phát trực tiếp ví dụ như sự 
kiện, hòa nhạc, hội thảo, đám cưới, thờ cúng và tin tức, các sản phẩm 
máy quay siêu nhẹ của Sony có thể hoạt động trong mọi tình huống 
mà vẫn cho ra chất lượng hình ảnh rất tuyệt vời. Hãy tạo kênh streaming 
của riêng bạn, tiếp đến là kết nối bằng Wifi, vậy là mọi thứ đã sẵn sàng.

Chia sẻ những sự kiện đáng nhớ
Giải Pháp Quay Phát Trực Tiếp Đơn Giản của Sony mang lại nhiều cơ 
hội mới thú vị cho các chuyên gia ghi hình đám cưới - giúp bạn vượt 
trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh đồng thời mang đến cho khách 
hàng nhiều giá trị dịch vụ gia tăng hấp dẫn.

Thể thao và sự kiện
Ghi hình và phân phối các video đạt chất lượng rất cao trong thời gian 
thực từ các sự kiện thể thao và sự kiện trực tiếp khác bằng Giải Pháp 
Quay Phát Trực Tiếp Đơn Giản giá thành hợp lý của chúng tôi.

Thu hút được nhiều khách hàng hơn
Kết nối tức thì với lượng khách hàng toàn cầu đồng thời nâng cao tầm 
nhận biết về các thông điệp của doanh nghiệp, chào bán sản phẩm, 
thuyết trình kinh doanh và còn nhiều hơn thế.
Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí mà vẫn chia sẻ rất tốt các nội dung 
trực tiếp chất lượng cao, giúp bạn thu được lượt xem nhiều hơn và phát 
triển mạng lưới.

Trao đổi các cơ hội giáo dục
Giải Pháp Quay Phát Trực Tiếp Đơn Giản của chúng tôi sẽ hỗ trợ sinh viên 
trong việc theo dõi các bài giảng, hội thảo, thuyết trình phòng lab và các 
sự kiện nhà trường trong thời gian thực, từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Điều khiển sáng tạo nâng cao
Nâng cấp chuyên nghiệp cách thức bạn sáng tạo và chia sẻ các 
nội dung trực tiếp. 
Giải Pháp Quay Phát Trực Tiếp Đơn Giản giúp bạn mở rộng 
được quy mô và phát triển thương hiệu.  Phát triển hoạt động 
kinh doanh cùng Giải Pháp Quay Phát Trực Tiếp Đơn Giản, nhờ 
đó mà các hoạt động quay phát trực tiếp từ nhiều camera trở 
nên dễ dàng với mức chi phí phải chăng, mang lại chất lượng 
vô cùng ổn định.
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* Vui lòng đảm bảo mạng lưới và băng thông rộng được duy trì ổn định trước khi sử dụng Mạng LTE 4G.
   Để kết nối ổn định hơn, vui lòng sử dụng kết nối có dây.
 ** Ethernet cần có cáp CBK-NA1 và VMC-UAM2 của bộ kết nối USB/RJ-45
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Truy cập trang web của chúng tôi để 
biết thêm chi tiết


