
A LiveU está mudando as regras do jogo quando o assunto é notícias ao vivo ou coberturas esportivas dinâmicas, 

oferecendo tecnologia infalível de live streaming 5G 4K HEVC para produção remota. Juntamente com serviços de 

gerenciamento baseados em nuvem e plataformas de distribuição de última geração, a LiveU tem o melhor custo benefício 

em soluções de produção, contribuição e distribuição de vídeo.

Inventora do cellular bonding, a LiveU é sinônimo de soluções de vídeo de alta qualidade em qualquer lugar do globo. 

Nosso amplo portfólio determina o padrão de qualidade da indústria para o vídeo ao vivo, desde a mais recente unidade 

portátil de produção de campo, passando pelo App desenvolvido especialmente para smartphones, soluções híbridas 

satélite/celular e antenas externas.

Com mais de 3.000 clientes em mais de 130 países, a tecnologia LiveU é a preferida por broadcasters globais, agências de 

notícias, entidades esportivas e de entretenimento para fazer o melhor live streaming para TV, mobile, mídia online e 

redes sociais. 

SOBRE A LIVEU

A ESCOLHA NÚMERO 1 
PARA A COBERTURA DE
NOTÍCIAS E ESPORTES  AO VIVO 
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CRIE

20,000+
unidades em 
todo o mundo

3,000+
clientes finais

~20M
de transmissões 
ao vivo por ano

962TB
em transmissões mensais

GERENCIE DISTRIBUA



Alta qualidade, referência da indústria em unidade 4K HEVC

Transmissões em bonding para smartphones

Encoder compacto poderoso HEVC

Melhor solução de live streaming com bonding plug and play para mídia digital

Encoder de alta performance em rack 4K HEVC

Antena externa ativa para resiliência extra em cenários extremos

Plataforma de distribuição e gerenciamento de conteúdo de última geração

Diversas ferramentas para produção remota: retorno de vídeo, Tally light, 
Audio connect
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IP Solutions

Contribution
Encoders

LU600

LU610

LiveU Xtender

LiveU Matrix

Soluções de produção 
remota

LU-Smart

LU300e

LiveU Solo

Compacta HEVC de melhor custo-benefício e qualidade de vídeo on-the-goLU300
Unidades de

Campo

Produção multi-câmera, nativa 5G, 4K HDR HEVCLU800

LU300e

DECODERS

LU2000

Cloud Server

LU4000

UNIDADES PORTATÉIS

LU-Smart

LiveU Solo

LU300

LU600

LU800

SOLUÇÕES IP

LiveU Xtender

LU610

LU300e

 PORTFOLIO PREMIADO 

LiveU Central 
Plataforma de 

gerenciamento em nuvem

CONTRIBUTION 
ENCODERS

Tally Light 

LiveU Matrix

ESTRUTURA EM NUVEM

Audio Connect 

 DataBridge

Video Return 

IP Pipe 


