Gebrekkige internet verbindingen zijn
een bron van ergernis voor iedereen
die een live video wil streamen. 3/4G

Met een ‘hulp-app’ op uw smartphone
laat de UpLink zichzelf snel op de
satelliet richten. De airtime kan uiterlijk

bonding oplossingen voldoen slechts
beperkt.

30 min. van te voren geboekt. Een
engineer is niet nodig.

Een eigen satelliet up-link unit levert
tot 10 Mbps aan gegarandeerde
bandbreedte. Ruim voldoende voor HD

Door de tijdsbesparing die dit oplevert
is een investering snel terugverdiend.

video.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van
de miniCASTER Satelliet Up-link via de
KA-Band is dit scenario zeer
betaalbaar.

In combinatie met een miniCASTER
SDI encoder en SDI receiver wordt een
hoogwaardige point-to-point
verbinding gerealiseerd.

De Fly-Away Air Uplink Unit wordt
geleverd in robuste flightcases.
De Car-Unit Up-link wordt vast
gemonteerd op een voortuig en beidt
meer comfort.

De dekking is geen probleem in heel
West-Europa.
De Airtime wordt afgerekend via een
pre-paid bundel van 20 of 50 Gb. Een
HD stream van 4mbps levert 12,5 uur

Aanbevolen aanvulling

Airtime: 20Gb of 50Gb

miniCASTER SDI

streaming, tegen €1,70 per minuut.
Wanneer gekozen wordt voor de 50Gb
bundel zakt dit naar € 1,49 per minuut.
Voor SD streaming zijn de tarieven
uiteraard lager, omdat minder
bandbreedte wordt gebruikt.
Boeken van vaste bandbreedte gaat
simpel via een webportal.
Daar er een synchrone internet
verbinding wordt geleverd, is er op
locatie in combinatie met een wifi
router een hotspot beschikbaar voor
email, internet en VOIP.

PRIJZEN
BASIS UNIT

6 MBIT MODEM

10 MBIT MODEM

Prijs unit in €

1199

1999

UITVOERING

FLY-AWAY UNIT

CAR UNIT

Prijs unit in €

6499

4999

PREPAID AIRTIME

20GB

50GB

Prijs unit in €

1199

2750

AANVULLENDE KENMERKEN
De Basis unit is altijd nodig en omvat een modem en de TRIA. Deze wordt dan gecombineerd met de
Fly-Away unit of de Car-Unit.

miniCASTER SDI Receiver

Fly-Away unit wordt geleverd inclusief 2 flight cases, voorzien van wielen.
Car-Unit en de Fly-Away units omvatten de gemotoriseerde antenne. De Car-Unit kan zelf op standaard
Thule dragers worden gemonteerd. (Dit is niet inbegrepen!)

Prijzen exclusief BTW en verzendkosten!
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