
 

RECURSOSSAÍDAS SIMULTÂNEAS  ENTRADAS

O conjunto de ferramentas completo para processamento de vídeos 
VIO 4K - Ref. V701

 A solução «tudo em um» para qualquer conversão
 Interface gráfica amigável e intuitiva 
 Seleção variada de placas opcionais para expansão do sistema de áudio e vídeo
 Funcionalidades avançadas da parede de LED
 Processamento de 10 bits 4:4:4

Principais recursos
  7 Entradas
• DisplayPort de até 4K a 30Hz
• HDMI de até 4K a 30Hz
• 6G-SDI + Loopthrough
• Analógico universal
•  DVI de Link Duplo de até 2560x1600 

a 60Hz
•  Compartimento do módulo de Vídeo 

Óptico SFP
•  HDMI de até 2K/1080p (Painel 

frontal – Entrada nº 7)
•  Conector de 3,5 mm para ent. de 

áudio estéreo (Painel frontal)

  Saída e plugues
• DisplayPort de até 4K a 30Hz
• HDMI de até 4K a 30Hz
• 6G-SDI (Compatível com níveis A e B)
• Analógico universal
• DVI de Link Duplo de até 

2560x1600 a 60Hz
•  Compartimento do módulo de 

Vídeo Óptico SFP
•  Conector estéreo de 6,35 mm 

para fone de ouvido

 Principais recursos
• Até 9 entradas e 3 saídas independentes
• 2 slots para expansão do sistema de placa da opção de vídeo
• 1 slot para expansão do sistema de placa da opção de áudio
•  A fonte pode ser posicionada em qualquer lugar sobre a tela, e até 100% 

fora da tela em qualquer direção
• Fácil controle da Área de Interesse
• Genlock + Loopthrough: Sinc. de 3 níveis (HD) e Black Burst (SD)
• Todas as sincronizações do Genlock atendem aos padrões de transmissão ITU/SMPTE
• Rotação de saída: 90°, 180° e 270° por saída
• Zoom e encolhimento ilimitados
• Monitoramento ao vivo de fontes na grande tela colorida TFT LCD de 3.5’’
• Padrão dinâmico de hachura cruzada
• Novo controle de áudio: 8 canais de até 96kHz (Áudio digital, AES e 3id)
• Compensação no atraso de áudio de até 300 ms
• Placas rápidas DVI de E/S trocáveis
•  Espaço de memória para quadros em 4K (até 2 diretamente acessíveis a 

partir da tela)
• Host USB: armazenamento em massa
• Conexão para dispositivo USB

  OPT-4K60P-VIO4K: DP1.2 e HDMI 2.0 – Interface de expansão (Disponível em 2016)
  OPT-AUDIOXLR-VIO4K: XLR Audio – Interface de expansão (Disponível em 2015)
  OPT-QUADSDI/OUT-VIO4K: 4K a 60 em (HDMI 2.0 e DP1.2) para saída Quad-
SDI 3G – Interface de expansão (Disponível em 2016)

  OPT-12GSDI-VIO4K: 12G-SDI – Interface de expansão (Disponível em 2016)
  OPT-6GSDI-VIO4K: 6G-SDI (Compatível com níveis A e B) – Interface de 
expansão (Disponível em 2016)

Opção

 Software de Controle Remoto baseado na Web (Web RCS)
 VRC300: Vertige™ (disponível em 2016)

Background

Primeiro Plano

Fonte totalmente 

redimensionável

Quadro rápido

RECURSOSSAÍDAS SIMULTÂNEASADAS

Rápida descrição do VIO 4K

Para controlar o VIO 4K

Vídeo disponível no YouTube ou 
no website www.analogway.com

de vídeos 
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Siga-nos

A solução «tudo em um» para qualquer conversão

Dimensões:
 2U, 19” 
 P 17.3’ x L 15.75’’ x A 3.46’’
 P 400 mm x L 440 mm x A 88 mm

Peso:
 6.2 kg/13.7 lbs

Fonte de Alimentação:
Interno, universal, automático, 100-240 VAC 3,2A 
50/60Hz; 120W (UL, CSA, GS, CE), interruptor 
principal CA com fusível (cartucho 5x20 4A 
Rápido 250VAC)

Fornecido com:
 1 x Cabo de alimentação
  1 x Cabo cruzado para Ethernet (para o controle 
do dispositivo)

  1 x Cabo USB 2.0 A-macho para B-macho 
(para o controle do dispositivo

 1 x Kit de montagem em rack (alças frontais)
 1 x Manual de usuário (Versão PDF)*
 1 x Guia de Início Rápido*

Garantia:
3 anos de garantia para peças e serviço de retorno 
para a fábrica.

* TTodos os Manuais do Usuário e Guias 
de Início também estão disponíveis em 
www.analogway.com 

disponíveis em nosso site

Especificações sujeitas a alterações sem 
aviso prévio

Entrada
 Composto  (PAL, NTSC)
 S-Video
 YUV (Y CB Cr)
 Computador (RGBHV, RGBS, RGsB)
 HD-YUV (HD-YCrCb)
 HD-RGB
 DVI
 DisplayPort

 HDMI
 HD/SD-SDI
 3G-SDI

 12G-SDI (Interface de expansão)
  Áudio digital: AES/EBU & i3d 
(Interface de expansão)

 Áudio analógico estéreo
 Áudio digital
 1080P/1080i
 720P
 480P/480i
 2K/1080p
 WUXGA (1920x1200 a 60 Hz)
 WQXGA (2560x1600 a 60 Hz)

 UHD (3840x2160 a 30 Hz)
 4K (4096x2160 a 30 Hz)
  Ultrarresolução de até 4K@60P 
(Interface de expansão)

Saída

Sistema universal para formato de conversão
 Conversão para cima (Scaler)
 Conversão para baixo (Scan Converter)

 Proporções de tela
 Genlock Analógico de Formatos
 Padrões de teste 
 Função Girar & Zoom
 Congelamento

O Web RCS 
instantâneos dinâmicos das fontes conectadas disponíveis na 

ajustar totalmente suas e controlá-las ao vivo durante seus 
eventos.

Parede de LED nº1

Web RCS

Caso de uso*

• Conversão simultânea de fonte para 3 saídas independentes

Parede de LED nº2

 Correção de abertura
 Funcionalidades avançadas da parede de
  Monitoramento de áudio e vídeo diretamente do 
painel frontal
 Rotação de saída
 Formatos
 Controle de EDID 
 Genlock/Framelock

*  VIO 4K processa apenas uma entrada por vez, então mesmo quando 

somente três dimensionamentos independentes da mesma fonte, e não 
libera informações para três fontes.


