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  MCD-2544: مدل ،4K دا و تصویرای صحرفه( گیرنده)دیکدر  

 

 

 

 

 

 

یمای امید به خوبی مشاهده وران ارتباطات سآامر در دیکدر شرکت نوزمان دریافت تصویر حفظ کیفیت اهمیت باالیی دارد. این در 

این دستگاه د. خروجی را دار IPو  ASIدی فشرده شده وقابلیت دریافت ور ،K4صویر حرفه ای صدا و ت( گیرنده)دیکدر گردد. می

HDMI، SDI(BNC)-G12  ویدئو خروجی کیفیت باشد. وگ مینالآو صدای(UHD)K4/FHD/HD/SD  بوده و قابلیت

compressioneD  265تصویر با فرمت.H/EVCH  4و-MPEG/264.H از دیکدر  این مدل باشد. همچنینرا دارا می

 نماید.ا پشتیبانی میجهت صد 2AAC V-LC, AAC+, and HE-ayer II, AACL-1MPEGاز استانداردهای 

ت و پایش مختلف امکان مدیریطراحی شده است که با ابزارهای  user friendlyکاربری نرم افزاری به صورت واسط 

)onitoringM(  2544نماید. دیکدر را به کاربر ارایه می و خروجی سیستم ،ورودیپارامترهای-CEM نمایش لمسی صفحه  با

ی اجاد شده در زمان کمتری گردد خطادر پنل جلو امکان مدیریت و پایش در داخل سایت را برای کاربر فراهم ساخته و باعث می

   شناسایی و رفع گردد.
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  ویژگیهای محصول

  پشتیبانی از کدینگهای ویدئوAVC/4-MPEG/264H. ,265.H/HEVC 

  شن ورودی تا با قابلیت دریافت رزولودیکدرzH50-K)4( 2160x3840 

  از کدینگهای صدا پشتیبانیAAC V2-LC, AAC+, HE-ayer II, AACL-1MPEG 

 ورودی فت دریاASI  وIP ( 2برایS/S-BDV  2وT/T-DVB س بگیریدبا ما تما) 

  صدایmbedE  کانال  16شده تاoonM  

  خروجیudioAnalog A, HDMI, SDI-G12 

  از پشتیبانیFEC MPEGroP  

  پورت اترنت برای مدیریتیک 

  منبع تغذیه برای دوedundancyR  

  سایزU4 و قابل نصب در رک 

  روز سال 365روز هفته و  7 ،تساع 24عالیت بدون وقفه به صورت و ف باالپایداری  

  نمایش لمسی در پنل جلو برای مدیریت و پایش صفحه)onitoringM( 
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 کاربردها

  گیرندهIP  

  ماهواره و زمینی گیرنده 

 elemedicineT  

  کنفرانس و ویدئوnceelepreseT  

 ignageSigital D  

  مایکرویولینک 

 نالینآموزش آ 

  نظارت شهری از راه دورکنترل 

  کابلیبرودکست 

 تلویزیون محلیدهای کاربر 
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 مشخصات فنی

 ورودی 

  ورودیIP  

  ورودیASI  

  ورودیDVB-S/S2  وDVB-T/T2  ت و جهت اطالعات بیشتر تماس بگیرید. پشن اسآبه صورت  

 خروجی

  12حروجیG-SDI BNC  با صدایEmbedded  

  خروجیHDMI  با صدایEmbedded  

  نالوگآصدای 

 ویدئو دیکدینگ

 کدینگ HEVC/H.265  

 استاندارد ITU-T H.265, ISO/IEC 23008-2, HEVC 

 پروفایل: Main10 422, Main10, Main 

  از پشتیبانیLevel: 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.2, and 3.1 

  از پشتیبانیEntropy Coding : CABAC 

  کدینگH.264/MPEG-4/AVC  

 استاندارد ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10, MPEG-4 AVC 

 پروفایل: High 422 10-bit, High420 10-bit, High 422 8-bit, high 420 8-bit, 

Main 

  از پشتیبانیLevel: 5.1, 4.1, 4.0, 3.2, 3.1 and 3.0 

  کدینگInterlace: Field Structure, PAFF, MBAFF 

  از پشتیبانیEntropy Coding : CAVLC, CABAC 

 صدا دیکدینگ

  صورت پیش فرض  بهEncoding on Base System PairOne Stereo ،  تعداد باالتر به صورت

 پشن است آ
  کدینگ)AAC-n MCEAAC V2 (Optio-(AAC+), HEAAC -LC, HE-AAC  

 :64 ,56 ,48 ,32 ,24 نرخ بیت خروجی Kbps 

  کدینگMPEG I Layer II Audio Encoding ISO/IEC 11172-3 

  32خروجی نرخ Kbps up to 384 Kbps 

 کنترل و مدیریت
  ری آسانپارمترهای سیستم، با قابلیت کاربجهت کنتر ل و مانیتورنیگ اینچی  4.3صفحه نمایش لمسی 

  یکBrowser با قابلیت حفاظت با  برای مشاهده وب سایت های مختلفPassword 

ابعاد فیزیکی و 

 تغذیه

 ابعاد دستگاه: ack mountR -U4 
  :وزن تقریبیkg 25 
  تغذیه ورودیualD، مشخصات in IEC Connectorp-0Hz, two separated 36-40VAC/502-100 
  :400توان مصرفی Watts  

 شرایط محیط
  :دمای عملیاتیF)122°F to 32°C (50°C to 0° 
  :10رطوبت عملیاتی to 75% non-Condensing 

 محصوالت مرتبط

  دیکدر/گیرنده تک کانال قابل حملSKY RX 
 

  گیرندۀ حرفه ایIRD   

 برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 
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