
EnGo 265
LTE mobil verici ve  
internet ağ geçidi

Güvenilir, kullanımı kolay ve saha kullanımı için 
dayanıklı malzeme yapısına sahip EnGo 265, 
performans beklentisi yüksek mobil video 
profesyonelleri için tasarlanmıştır.

EnGo 265, sahadan aktarılan yüksek kaliteli canlı videoyu etkin bir 
şekilde kodlayıp güvenli bir şekilde iletir ve aynı zamanda mobil 
ekiplerin, yüksek bant genişliğine sahip, esnek kablosuz internet 
erişimi sayesinde daha verimli çalışmalarına olanak sağlar.

Mükemmel Akıllı Harmanlama Teknolojisi ile donatılan EnGo 265, 
en zorlu network koşullarında güvenilir performans sağlar. 

Sırt çantasında taşınabilen veya çatı üstü antenlerle kullanılmak 
üzere herhangi bir araca monte edilebilen EnGo 265, haber 
toplama, spor yayını, canlı etkinlik prodüksiyonu ve drone’lar ile 
çekilen gerçek zamanlı videoyu iletme gibi işlemler için idealdir. 

Rakipsiz  Rakipsiz  
GüvenilirlikGüvenilirlik

Benzersiz Akıllı Harmanlama 
Teknolojisi ile bir araya 
getirilen birinci sınıf RF ve 
anten tasarımı, en zorlu ortam 
koşullarında ultra güvenilir 
iletim sağlar.

Bağlı Hücresel Ağlarda Bağlı Hücresel Ağlarda 
Düşük Gecikme SüresiDüşük Gecikme Süresi

Bağlı hücresel ağlarda 0,5 
saniyelik düşük, gerçek uçtan 
uca gecikme süresi. Bu süre, 
optimize edilmiş kodlama ve 
iletim teknikleri sayesinde  
elde edilmektedir.

Saha Kullanımı için  Saha Kullanımı için  
Dayanıklı YapıDayanıklı Yapı

Vibrasyon, şok ve darbe 
testlerinden başarıyla geçen 
dayanıklı tasarım, uçaklarda 
kullanılan alüminyum 
konstrüksiyon ve polikarbonat 
ABS darbe önleyici malzeme ile 
donatılmıştır. Hiç kimse Dejero 
kadar iyisini üretmemektedir.

Artırılmış  Artırılmış  
GüvenlikGüvenlik

AES256 tip şifreleme ile 
cihazınızın kimliğini doğrulayan 
Güvenilir Platform Modülü 
ve kilitli Linux İşletim Sistemi 
sayesinde içerikleriniz güvenli 
bir şekilde iletilir.



Ürün Özellikleri
Önemli Fonksiyonlar

Canlı IP ağları üzerinden televizyon yayını kalitesinde canlı video iletin

Kayıt Daha sonra aktarmak için video kaydedin

Canlı Yayın ve Kayıt Daha sonra yüksek kalitede aktarmak üzere kaydettiğiniz videoyu, 
kayıt sırasında canlı iletin

Kayıt ve Otomatik Transfer Video, kayıt sırasında bir Dejero alıcıya aktarılır

Dosya Aktarımı Düzenlenen videoyu veya diğer dosyayı bir Dejero alıcıya aktarın

Wi-Fi Noktası Tek bir ağ bağlantısı üzerinden internet erişimi sağlayın ve kalan 
bağlantıları video için saklayın

Ağ Geçidi Modu Toplu ağ bağlantıları üzerinden esnek, yüksek bant genişliğine 
sahip internet erişimi

Video

Formatlar 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i 25/29.97/30,  
720p 50/59.94/60, 576i 25, 480i 29.97

Kodlama H.264 AVC ve H.265 HEVC, uyarlanabilir bit hızı

Bit hızları 20 Mb/sn'ye varan oranda canlı bit hızı, 15 Mb/sn'ye varan oranda 
Sakla ve İlet bit hızı

Girişler 3G/HD/SD-SDI, HDMI, IP (MPEG-TS, RTMP, RTSP)

Çıkış Seçenekleri SDI, SMPTE 2110, MPEG-TS, İçerik Dağıtım Ağları (CDN'ler),  
Sosyal Ağlar, Çoklu Nokta

Ses

Kodlama Canlı: Opus 48 kHz, 2, 4, 8 kanallı 16-128 kb/sn uyarlanabilir bit hızı, 
16-bit ses derinliği

Kayıt: AAC 48 kHz, stereo veya 4 kanal

Girişler Tümleşik (SDI, HDMI)

Ağ Bağlantıları

Hücresel 6 x 3G/4G/LTE-A, harici 5G modemler ile uyumlu

Ethernet LAN, WAN ve seyyar uydu için iki adet 1 Gb/s bağlantı yuvası  
(BGAN, Ku-band, Ka-band dahil)

Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Open WEP, WPA-PSK ve WPA2-PSK 
destekli çift bantlı kablosuz bağlantı

Güç

Dahili Batarya Dahili batarya 3 saatin üzerinde çalışma süresi sağlar

Harici Batarya Sırt çantasında kolay erişilebilir Gold Mount veya V-Mount plakaları, 
ya da paket içeriğinde yer alan D-Tap kablosu kullanılabilir

Harici DC 100-240 VAC adaptör, 90W (dahil)

Fiziksel

Boyutlar (Y x G x D) 21,8 x 14,.2 x 8,4 cm (8,5 x 5,6 x 3,3 inç)

Ağırlık 1.9 kg (4.2 lbs)

Çalışma Sıcaklığı Monteli - 0° C ila +45° C (32° F ila 113° F)

Sırt çantasında - 0° C ila +40° C (32° F ila 104° F), %95’e kadar bağıl  
nem (yoğuşmasız)

Ekran 5 inç kapasitif dokunmatik ekran

Arayüzler SDI girişi (BNC), HDMI girişi, HDMI çıkışı, 2 x RJ45 Ethernet, 2 x USB 3.0, 
IFB çıkışı (3.5mm), Intercom ses kablosu (3.5mm), DC girişi,  
kablolu kumanda

Paket İçeriğindeki Aksesuarlar Kablolu kumandalı sırt çantası

V-Mount veya Gold Mount bataryalar için harici batarya şarj plakası

D-Tap güç bağlantı kablosu

IFB (XLR ve 3.5mm) ve Intercom (3.5mm) için ses kabloları

SDI ve HDMI video kabloları

Temel Özellikler
Akıllı Harmanlama Teknolojisi

3G/4G/LTE-A agregasyonu, harici 5G, Wi-Fi, Ethernet ve 
taşınabilir uydu bağlantıları

Hibrit Kodlama Teknolojisi

Donanım/yazılım kodlaması, çekilen video sahnesinin 
karmaşıklığı ve ağ verimliliğine bağlı olarak gerçek 
zamanlı dinamik bir adaptasyon sağlar

Esnek Kablosuz Teknolojisi

Ultra güvenilir iletim ve alış fonksiyonu için gelişmiş 
RF ve anten tasarımı

Kolay Kullanım

5 inç kapasitif dokunmatik ekran; kayıt izleme, durum 
bilgisi ve saha içi kontrol kolaylığı sağlar 

Ergonomik Sırt Çantası

Omuza yerleştirilebilir kablolu kumandalı, güneş 
siperli, sadeleştirilmiş kablo yönetimi ve ayrıca isteğe 
bağlı olarak harici batarya alanı içerir

Araç Tipi Anten Yuvası

Araç içine monte edin ve opsiyonel yuva ile harici 
antenlere bağlayın

Seyahat Dostu

Entegre küresel modemler, küresel roaming bağlantı 
hizmetleri, saha içi ulaşılabilir SIM’ler ve uçak kabin 
bagajında taşımaya uygun harici batarya

Dahili ve Harici Batarya Seçenekleri

Şarj edilebilir dahili batarya ile 3 saatten fazla 
batarya ömrü; ve ayrıca ekstra çalışma süresi için 
harici ENG kamera bataryalarını kullanma seçeneği

IFB (Dahili Geri Besleme) ve Intercom

Kablolu veya Bluetooth* kulaklık üzerinden tek yönlü 
IFB; ve çift yönlü, full duplex Intercom sesli iletişim

Dönüş Videosu

Stüdyodan düşük gecikme süreli akışı görüntülemek 
için harici ekranı HDMI çıkışına bağlayın

UAS (İnsansız Hava Araçları) ile Uyumluluk

Eşsiz bakış açılarından gerçek zamanlı video yakalamak 
için insansız hava araçları ile kusursuz uyum

Sertifikalar

* H2 2022 yazılım güncellemesi

Teknik özelliklerin tamamına dejero.com/engo-265 adresinden ulaşabilirsiniz

EnGo 265 hakkında daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçin
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