
MCX-500 เป็นโปรดักชั่นสวิตเชอร์ที่ใช้งานง่าย ราคาประหยัด และมีความคล่องตัว เหมาะส�าหรับผู้ควบคุมคนเดียว หรือทีมที่มีขนาดเล็กสามารถผลิต 
รายการถ่ายทอดสดคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย อินพุตวิดีโอหลายแบบ ได้แก่ 3G-SDI ระดับมืออาชีพ, HDMI, คอมโพสิตวิดีโอพร้อม DSK ที่ท�า
หน้าที่เฉพาะ ท�าให้คุณสามารถชุดอุปกรณ์หลากหลายตามที่จ�าเป็นส�าหรับงานผลิตแต่ละรายการ

ผสมแหล่งสัญญาณวิดีโอ 8 ช่อง + 1 ไตเติล (รวม 9 อินพุต)
สวิตเชอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคุณ ให้สามารถควบคุมกล้องหลายตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่จ�าเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการสลับสัญญาณ 
อินพุตไปมาระหว่างการผลิตอีกต่อไป – MCX-500 ให้อินพุตวิดีโอไม่ต�่ากว่า 8 สัญญาณ (บวกอินพุตไตเติลเฉพาะ) เพื่อตอบสนองงานโปรดักชั่นขนาดเล็กถึงกลางให้ 
ท�างานได้อย่างง่ายดาย อินพุตต่าง ๆ ประกอบด้วย 3G-SDI มืออาชีพ (x4), HDMI มาตรฐาน (x2) และคอมโพสิตวิดีโอ (x2) โดยให้คุณเชื่อมต่อกล้องและอุปกรณ์อื่น ๆ  
ได้อย่างหลากหลาย

สตรีมการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต และการบันทึก PGM ในตัว 
ไปยัง SD การ์ด
MCX-500 เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ 
กิจกรรมและการผลิตรายการผ่าน 
การสตรีมสด สวิตเชอร์ช่วยให้ 
คุณออกอากาศสัญญาณมิกซ์ 
แหล่งสัญญาณหลายอย่าง พร้อม 
การสตรีมโดยตรงแบบเรียลไทม์ 
ผ่านบริการต่างๆ เช่น Ustream® 
แชร์เหตุการณ์ขณะที่เกิดขึ้น ด้วย 
ภาพและเสียงคุณภาพสูงส่งตรง 
จาก MCX-500 ไปยังเราเตอร์ผ่าน 
เครือข่ายอีเธอร์เน็ต – โดยไม่ 
จ�าเป็นต้องใช้ PC 

การรวมระบบ PC, Mac และ แท็บเล็ต
MCX-500 ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณควบคุมการถ่ายหลายกล้องด้วยวิธี 
การที่ยืดหยุ่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สนับสนุน Full HD
MCX-500 เป็นรุ่นแบบสากล ที่ท�าให้คุณสามารถบันทึกระดับมาตรฐาน HD หลาก 
หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถบันทึก AVCHD ฟุล HD  
1920x1080 60i/50i หรือ 1440x1080 60i/50i

ไตเติลและเอฟเฟ็กต์ขั้นสูง
MCX-500 อนุญาตให้คุณสร้างเอฟเฟ็กต์วิดีโอขั้นสูงต่าง ๆ มากมาย เช่น  
โครม่าคีย์, ทรานซิชั่น และ PinP (ภาพซ้อนภาพ)

MCX-500
Multi-Camera Live Producer

ทรานซิชั่น โครม่าคีย์ PinP

* ฟังก์ชั่นโลโก้จ�าเป็นต้องใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 2.0

อินเสิร์ตและ
ไตเติลซ้อน

วางซ้อนโลโก้



รีโมทออก Ф2.5 x3

ตัวเลือก Ф3.5

รีโมทเข้า Ф2.5 x1
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การท�างานขนาดเล็กและน�้าหนักเบา
รีโมทน�้าหนักเบานี้ สามารถใช้มือถือ วางบนโต๊ะ หรือติดกับแขนของขาตั้งขณะ 
ใช้งานได้

RM-30BP สามารถควบคุมฟังก์ชั่นของกล้องส่วนใหญ่ได้ เช่น:
– ควบคุมเลนส์: กดครั้งเดียวเพื่อสลับโฟกัสอัตโนมัติ / แมนนวลโฟกัส,  

ควบคุมรูรับแสง และซูม
– ควบคุมกล้อง: ฟังก์ชั่นการบันทึก / การแสดงผล, ความเร็วชัตเตอร์,  

ไวท์บาลานซ์ - โดยมีปุ่มที่สามารถก�าหนดได้ 6 ปุ่ม
– การเล่น และควบคุมกล้องหลายตัว (มากสุด 3 กล้อง)

การท�างานหลายระบบ
– 3 เอาต์พุตรีโมท ส�าหรับการท�างานหลายกล้อง
– 1 รีโมท ส�าหรับเดซี่เชน
– 1 การเชื่อมต่อกับ MCX-500

(การควบคุม Rec SS และ Tally จาก MCX-500)

กล้องหลายตัว (มากที่สุด 3 กล้อง)

เดซี่เชน

ข้อมูลจ�าเพาะ

ทั่วไป

ความต้องการด้าน
พลังงาน

DC 12V, ประมาณ 23W

ขนาด (ก x ส x ล) 362 × 43.5 × 206 มม. (ประมาณ)
น�้าหนัก ประมาณ 2.1 กก.

ระบบ รูปแบบวิดีโอ
1080/59.94i Hz (60i)
1080/50i Hz (50i)

การสตรีม โปรโตคอล AVC/RTMP (Ustream)

การบันทึก 

รูปแบบ AVCHD

มีเดีย

การ์ดหน่วยความจ�า Memory Stick ProDuo, 
Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick 
XC-HG, SD SDHC, SDXC (คลาส 4 หรือสูง
กว่า)

วิดีโอ 
สวิตเชอร์

ฟังก์ชั่น
อินพุต : 8 อินพุตวิดีโอหลัก + ไตเติล, 4 ช่อง
1 M/E + 2 คีเยอร์ (1 x PinP, 1 x ไตเติล)
เอาต์พุต: เอาต์พุต PGM, เอาต์พุตมัลติวิว

ชนิดคีย์ ลูมิแนนซ์คีย์ / โครม่าคีย์

มิกเซอร์เสียง ฟังก์ชั่น

อินพุต: อนาล็อกสเตอริโอ (x1) / อินพุตเสียง
สเตอริโอภายใน (x4)
การมิกซ์: การมิกซ์สเตอริโอ (x5)
เอาต์พุต: PGM (สเตอริโอ) (x1)

อินพุตวิดีโอ

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

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

อินพุตวิดีโอ
BNC (x2), NTSC/PAL
วิดีโอ: 1.0 Vp-p 75 Ω, เนกาทีฟซิงค์

ไตเติล
D-Sub Shrink 15 พิน (x1) (ตัวเมีย)
RGB (1600x1200)

เอาต์พุต
วิดีโอ

HD SDI
BNC (x1, PGM) 75 Ω, 1.5 Gbps, 270 Mbps
SMPTE 292M

HDMI

HDMI (ชนิด A) (x1, PGM)  
(720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)
HDMI (ชนิด A) (x1, มัลติวิว)  
(720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)

เอาต์พุตวิดีโอ
BNC (x1)
วิดีโอ: 1.0 Vp-p 75 Ω, เนกาทีฟซิงค์

อินพุตเสียง
อินพุตเสียงภายใน SDI/HDMI 16 บิต, แซมปลิ้ง; 48HKHz
อินพุตอนาล็อก ชนิด XLR/TRS คอมโบ (CH-1, CH-2)

เอาต์พุต
เสียง

เอาต์พุตเสียงภายใน SDI/HDMI 16 บิต, แซมปลิ้ง; 48HKHz
เอาต์พุตอนาล็อก แจ็คโฟโน (CH-1, CH-2) 
เฮดโฟน แจ็คสเตอริโอมินิ (x1)

อินเทอร์ 
เฟซอื่น

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

USB 2.0 ชนิด USB - มินิ B (x1)
ทางเลือก แจ็ค φ3.5 มม. (x1)
แทลลี D-Sub 9 พิน (x1) (ตัวผู้)

RM-30BP
ฟังก์ชั่นหลากหลายในขนาดเล็ก 
รีโมท (LANC) คอนโทรลเลอร์


