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EGRIPMENT
Egripment toont in Amsterdam met trots 
de nieuwe Motion Tracker voor haar digi-
tale lijn van Remote Systems. De digitale 
lijn van Remote Heads is ge-upgrade 
met een nieuwe oplossing waarmee het 
mogelijk gemaakt wordt om bewegende 
objecten of subjecten te volgen en de 3D 
positionele data naar het Remote System 
te versturen om het hiermee mogelijk te 
maken deze automatisch te blijven volgen. 
De aangeleverde real-time data zorgt dat 
de camera zijn object of subject op een 

accurate manier kan volgen. Egripment’s 
Camera Based Tracking System kan deze 
objecten en subjecten blijven volgen zon-
der de noodzaak voor kalibratie van de 
camera. De complexiteit van het systeem 
en de benodigde tijd voor het verwerken 
is korter door de onnodige kalibraties en 
camera conversies weg te laten. Het Vision 
subsysteem identificeert en lokaliseert het 
te volgen object in een 3D veld waarmee 
de camera door een combinatie van image 
processing technieken en algoritmes op het 
object gericht blijft.

Daarnaast introduceert Egripment nieuwe 
ARC Compensation hardware en soft-
ware tool voor de Egripment Xtreme T10 
Telescopic Crane. Deze nieuwe functiona-
liteit geeft de kraanoperator de mogelijk-
heid de armbewegingen te automatiseren. 
Er zijn drie manieren om een telescopische 
beweging te definiëren in relatie tot de pan- 
en tiltposities. De ARC Compensation geeft 
functionaliteit aan geautomatiseerde bewe-
gingen als verticale en horizontale rechte 
lijnen en pan compensaties. De software-
module geeft de precisie om deze bewe-
gingen te maken, allemaal met een druk 
op de knop. In plaats van eerst een kraan 
te bouwen en daarna pas te beslissen hoe 
deze zich zal houden in het snelgroeiende 
segment van de film- en broadcastindustrie, 
is de Xtreme T10 ontworpen voor de toe-
komst. Egripment streeft ernaar om aan het 
voorfront te staan van de industrie door niet 
alleen innovatief te zijn in het gebruik van 
materialen zoals carbon, maar ook in het 
ontwikkelen van software tools waarmee 
het mogelijk wordt gemaakt om AR, VR en 
Automation toepassingen te gebruiken.

SHURE
Een van de hoogtepunten bij Shure jaar 
is de nieuwe TwinPlex omnidirectionele 
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Voorbeschouwing

Tijdens IBC 2019 (13 t/m 17 september) zal de RAI in Amsterdam zoals ieder jaar 
weer even het centrum van de broadcastwereld zijn. Van over de hele wereld 
komen bezoekers en standhouders naar Amsterdam om het te hebben over en te 
kijken naar het nieuwste van het nieuwste op het gebied van broadcasttechniek. 
Enkele exposanten vertellen hier alvast over wat je bij hen kunt verwachten.
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microfoonlijn. De lavalier- en headsetmi-
crofoons overtuigen met hun natuurlijke 
geluid dankzij een dubbel membraanont-
werp, een robuuste kabel en weerstand 
tegen transpiratie. Ook is er de mogelijkheid 
om het Draadloze Systeem Axient Digital 
en de ADX1M micro-bodypack te testen. De 
ADX1M heeft een interne antenne en een 
klein, gestroomlijnd ontwerp voor discrete 
plaatsing en een optimaal signaal wanneer 
deze tegen het lichaam gedragen wordt. 
Voor mobiele opnames is er de nieuwe 
MV88 + digitale stereo condensatormicro-
foon. In combinatie met een smartphone 
maakt de MV88+ het maken van video- en 
audio-opnamen onderweg met hoge resolu-
tie mogelijk. 

De MV88+ is de perfecte apparatuur voor 
professionele video- en audio-opnames, 
bijvoorbeeld voor live-verslagen. De flexi-
bele microfoon is makkelijk te gebruiken en 
levert altijd en overal eersteklas opnames 
op. De set bestaat uit een Manfrotto PIXI-
statief, een telefoonklem en mic-clip met 
verbindingsschoen, evenals USB-C en light-
ning-kabels. De gratis ShurePlus MOTIV 
audio- en video-app beschikt over opname-
controle en de mogelijkheid om inhoud op 
te slaan en te delen in meerdere formaten.

PANASONIC
Panasonic plant verschillende showcases 
in verscheidene corners op haar stand. Een 
Live-event corner, de Virtuele Studio cor-
ner, de ENG (P2) en Productie-corner, een 
hoek ‘Nieuwe technologie’, de Schakelaar 
en mixer-hoek en een uitgebreide Remote 

camera-hoek. Wat je als bezoeker o.a. kunt 
verwachten:
•  Een nieuwe compacte, 4K, 12G-SDI geba-

seerde 1ME schakelaar
•  Nieuwe - voor het eerst op PTZ camera’s 

en robotische systemen gebaseerde - 
Virtual Studio applicaties 

•  De tiende verjaardag van de baseband en 
IP bekwame PTZ camera line-up 

•  Nieuwe toevoegingen aan de PTZ line-up: 
AW-UE4 en AW-HE42 

•  Geavanceerde robots die gecentraliseerde 
besturing, cinematografische beelden en 
automatisering combineren

•  Het 8K ‘Region of Interest’-systeem: een 
unieke oplossing die de registratie van 
live evenementen opnieuw in richt

•  Een nieuwe ‘8K organic image sensor’ 
technologie.

LACIE
Veilige, snelle en compacte opslag is essen-
tieel voor videografen. Een ongelukje is 
snel gebeurd, dus zijn betrouwbare harde 
schijven een must voor de gemoedsrust van 
elke creatieve professional. Daarom mag 
LaCie, hét opslagmerk van wereldklasse 
voor videografen, professionele audiobe-
werkers en andere intensieve gebruikers, 
natuurlijk niet ontbreken op IBC 2019. LaCie, 
dat dit jaar 30 jaar bestaat, pakt uit met 
een grote stand waarin alle verschillende 
producten uitgestald zullen staan in een 
werkende set-up: SSD’s die snelheidsrecords 
breken, HDD’s waarop je miljoenen foto’s 
kan bewaren of personaliseerbare opslagsys-
temen die geoptimaliseerd zijn voor hybride 
cloudomgevingen. Bovendien zullen er ook 

drie nieuwe LaCie-producten aangekondigd 
worden. Naast ruimte en tijd om de LaCie 
experts te ontmoeten, voorziet LaCie ook een 
ruimte om te netwerken met collega-video-
grafen: de ‘Videomattie Lounge’, genoemd 
naar de bekende Nederlandse Facebook-
community. Dé ideale locatie om bij een 
(gratis) drankje ervaringen uit te wisselen, 
tips en tricks te delen of je professionele net-
werk uit te breiden. Bovendien vallen er ook 
prijzen te winnen ...nog een reden om langs 
te gaan op stand C11 in Hal 7 dus.

ZYLIGHT
Ook Zylight (in Nederland vertegenwoor-
digd door BBP Light, is weer aanwezig op de 
IBC. Het merk toont o.a. de Zylight Go-Panel 
met IP65-classificatie, die is ontworpen voor 
professionals voor gebruik tijdens Run-
and-Gun opnamen en het ‘go-to’ licht is 
voor duurzaam en betrouwbaar gebruik in 
het veld onder alle weersomstandigheden. 
Het Zylight Go-Panel is bicolor, heeft een ± 
groene aanpassing en variabele bundelsprei-
ding met de ingebouwde Active Diffusion-
technologie verbetert de inzetbaarheid van 
de gebruiker op locatie.
Door de geïntegreerde en gepatenteerde 
Active Diffusion-technologie is het mogelijk 
om met één draai aan de knop de diffusie 
elektronisch aan te passen. Deze baanbre-
kende technologie maakt het mogelijk om 
de diffusieniveaus stapsgewijs aan te passen 
zonder dat men een gel hoeft aan te brengen 
of diffusietoebehoren hoeft te monteren. De 
strakke 26-graden bundel van het Go-Panel 
heeft de nodige punch om buiten tegen de 
zon in te draaien, maar kan subtiel diffuus 
gemaakt worden door gebruik te maken 
van de ingebouwde Active Diffusion. De 
kleurtemperatuur is instelbaar tussen 
3100K en 6200K en kan traploos ingesteld 
worden. Standaard is het paneel voorzien 
van een AC adapter, V-Lock of Gold Mount 
Plate. Ingebouwde afstandsbedieningsop-
ties maken de keuze van DMX, ZyLink, 
Bluetooth en LumenRadio mogelijk. 

CINEO LIGHTING 
Zoals alle Cineo-armaturen maakt de 
LB800 gebruik van eigen fosfor-gecon-
verteerde witte LED’s en verzadigde 
fosfor-geconverteerde gekleurde LED’s. 
Deze werken samen om een evenwichtig, 
natuurlijk uitziend spectrum te creëren. 
De verzadigde kleuren-LED’s gebrui-
ken exact dezelfde matrijzen als de witte 
LED’s, zodat alle lichtgevende elementen 
van Cineo-producten dezelfde thermi-
sche stabiliteit hebben en gedurende het 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

T V& R A D I O  B EU R S



www.lawo.com

Join us @
IBC

#8.B50

SHIFT PERSPECTIVE.
SHIFT GEARS.

SHIFT ALTITUDE.

70 + REASONS TO SAY ...



23  

>

verloop van tijd blijven presteren met een 
consistente kleurkwaliteit. Extra functies 
omvatten ondersteuning van zowel 8-bits 
als 16-bits DMX, evenals meerdere kleur-
ruimte persoonlijkheden. Het regelen van 
de kleurruimte voor elke zone kan worden 
uitgevoerd in HSI + CCT-modus of RGB 
+ CCT modus. De LB800 kan meerdere 
armatuurinstellingen opslaan en oproepen 
voor snelle toegang tot veelgebruikte instel-
lingen. Voor dynamische lichteffecten kan 
de LB800 worden geconfigureerd in tien 
onafhankelijke zones, met volledige DMX/
RDM-regeling voor elke zone. Voor geavan-
ceerd gebruik zijn alle parameters voor elke 
zone volledig configureerbaar via RDM. 
De LB800 bevat dezelfde intuïtieve grafi-
sche gebruikersinterface als de LB1K en de 
Standard 410 die voorspelbare, herhaalbare 
resultaten levert. Het armatuur kan lokaal 
of op afstand worden bediend met bedrade 
of ingebouwde draadloze CRMX-besturing. 
Te zien op stand C64 in Hal 12. 

DATAVIDEO 
Zoals op elke editie van IBC komt Datavideo 
met een groot aantal nieuwe producten. De 
Taiwanese fabrikant van AV- en broadcas-
tapparatuur introduceert traditiegetrouw 
zijn nieuwe line-up op de Amsterdamse 
beursvloer omdat het Europese hoofdkan-
toor gevestigd is in Utrecht. Ook dit jaar 
komt Datavideo weer met een exclusieve 
voorproef van zijn nieuwe producten.

Datavideo showt o.a. een compleet nieuwe 
camerabody met verwisselbare lens. Deze 
cameramodule, genaamd BC-100, heeft een 
MFT lens en is daarmee compatible met een 
groot aantal lensfabrikanten zoals Leica, 

Zeiss en Panasonic. Het besturen van de 
BC-100 geschiedt geheel op afstand met 
een app op een tablet of telefoon, of met de 
eveneens nieuwe MCU-400 controller van 
Datavideo zelf. 

De PTR-10 is een compleet nieuwe camera 
head, perfect geschikt om te integreren op 
plekken waar je als vaste cameraman niet 
zo makkelijk komt. Dit stabiele platform, 
voor bijvoorbeeld de BC-100 camera, kan 
een gewicht dragen van drie kilo en kan 
geruisloos pannen en tilten. Ook leverbaar 
als HDBaseT model wanneer installatie 
lastig is (bijvoorbeeld in een kerk) en er zo 
min mogelijk kabels naar de installatie toe 
mogen lopen.

ITC-300 is een compleet nieuwe IP intercom, 
geheel ontwikkeld door Datavideo. Deze 
achtkanaals intercom werkt over IP met 
een maximum kabellengte van 100 meter, 
en 200 meter wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van de VP-300R signaalversterker. 
Deze intercom is eenvoudig in bediening 
en levert zeer goede geluidskwaliteit. De 
beltpacks zijn ergonomisch en worden aan-
gesloten met standaard Ethernet bekabe-
ling. Hiervoor is een speciaal mechaniek 
uitgevonden waardoor de kabel muurvast 
verankert zit in de beltpack.

HDR-80 en HDR-90 zijn twee gloednieuwe 
ProRes recorders. Het enige verschil tus-
sen deze twee recorders is dat HDR-80 
een vrijstaand model is, en de HDR-90 een 
rackmounted versie. Beide recorders hebben 
een dubbel SSD slot aan de voorzijde en een 
helder 5” paneel voor besturing. Ze nemen 
op in maximaal 2160p60 in 4:2:2 bitdiepte, 
met verschillende ProRes profielen voor 
compressie.

Alle bovengenoemde producten (en meer) 
kunnen worden gecombineerd in de 
Datavideo OBV-3200. Dit complete studio-
meubel bevat alles wat je zoekt voor een uit-
gebreide video-opname. Het kloppend hart 
van deze installatie is de SE-3200 switcher, 
een 12 kanaals 1080P switcher met conver-
sie op elke ingang. Gecombineerd met de 
ProRes recorder, de camerabediening, een 
CCU, spanningsvoorzieningen en nog veel 
meer een perfecte ‘all-in-1’ oplossing! Deze 
set is geschikt voor zowel een vaste studio 
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als voor bijvoorbeeld een OB-Van. Meer 
informatie op www.datavideo.com en uiter-
aard op standA21 in Hal 7.

FAB
F.A. Bernhardt GmbH  (FAB), vertegen-
woordigd door Telequip BV, toont tijdens 
IBC op stand 2C.48 haar nieuwste software 
release waarmee LIVE transcriptie van 
Nederlandstalige programma’s mogelijk is, 
waarbij gebruik kan worden gemaakt van 
Automatic Speech Recognition (ASR) Cloud 
Platforms van o.a. Microsoft-ZoomMedia, 
Google, Trint, Speechmatics enz. Behalve 
LIVE Ondertiteling via ARS Cloud 
Platforms is FILE Transcriptie mogelijk, 
waarmee veel tijdwinst mogelijk is zodat 
met name regionale zenders  meerdere pro-
gramma’s kunnen voorzien van teletekston-
dertiteling voor doven en slechthorenden.

XVTEC
De XVC-HEVC encoder is voor het eerst te 
zien tijdens de IBC 2019 beurs. De encoder 
levert superieure videokwaliteit, waardoor 
gebruikers UHD-Broadcastkwaliteit kun-
nen streamen met een besparing tot 50% 
bandbreedte in vergelijking met H.264. De 
XVC-HEVC Encoder biedt in zijn klasse de 
beste HEVC-videokwaliteit van maximaal 
4:2:2 10-bit en introduceert nieuwe industrie-
standaarden voor Bitrate en Latency. XVC-
HEVC is een Encoder met Ultra Low Latency 
(<50ms) Broadcast kwaliteit HEVC/H.265. 
De XVC-HEVC bespaart tot 50% bitrate 
vergeleken met H.264/AVC met behoud 
van een nauwkeurigheid van 10 bit pixels 
en 4:2:2 kleurenweergave. De XVC-HEVC 
ondersteunt meerdere streamingprotocol-
len, waardoor de gebruiker vrijwel naar elk 
bestemming kan streamen. De XVC-HEVC 
biedt ingangen HDMI 2.0a en 12G-SDI 
(1) tot 4Kp60 - video. De XVC-HEVC kan 
video coderen bij UHD volledig conform 
H.265/HEVC met behoud van de Ultra low 
Encoding Latency binnen 50ms.  

LAWO 
Op stand 8.B50 toont Lao haar jong-
ste innovaties in haar complete 
IP-broadcastportfolio in een waarheidsge-
trouwe infrastructuur- setup. Allemaal op 
locatie te ervaren en uiteraard zijn Lawo-
experts aanwezig om vragen te beantwoor-
den en advies te geven aan geïnteresseerden. 
De Duitse fabrikant van baanbrekende 
netwerk-, besturings-, audio- en videotech-
nologie voor broadcast en podiumkunsten 
zal nieuwe virtuele modules onthullen voor 

het software-gedefinieerde V_matrix-route-
ring-, processing- en multi-viewingplatform. 
Bovendien zal Lawo nieuwe functies van de 
mc²-productlijn presenteren en software en 
virtuele radioproducten lanceren, evenals 
nieuwe VSM- en SMART-functies, waarmee 
alle bestaande en toekomstige klanten hun 
installaties kunnen verbeteren terwijl ze 
hun bestaande investeringen veiligstellen en 
een aanzienlijk stuk budget besparen. Naast 
nieuwe producten omvat de Lawo’s stand 
de vm_dmv, ‘s werelds eerste oneindig 
uitbreidbare True IP Multiviewer, het VSM 
IP Broadcast Control System en de SMART-
serie voor systeemmonitoring en realtime 
telemetrie voor Broadcast Networks, de 
mc²-familie van audioproductieconsoles, de 
A__UHD Ultra-High Density IP DSP Engine 
voor m²-consoles en de A__stage high-
density audio I/O-serie. Het lanceringseve-
nement vindt plaats op de Lawo-stand 8.B50 
op vrijdag 13 september 2019 om 11.00 uur.

SOLID STATE LOGIC
IBC zal de eerste Europese show zijn waar 
de nieuwe S500m-console te zien is. Met 
alle flagship functionaliteit van de System 
T S500-console in een aanzienlijk lichtere 
vorm, is de S500m speciaal ontworpen 
voor OB- en flypack-toepassingen waar-
bij gewicht en draagbaarheid belangrijke 
aandachtspunten zijn. “Dankzij de unieke 
modulaire functionaliteit kan een console 
worden ingezet met of zonder een uitge-
breide meterbrug”, vertelt Glenn Willems 
van het Belgische bedrijf FACE. “Hierdoor 

kan een compleet productiesysteem gemak-
kelijk worden getransporteerd in een spe-
ciaal gebouwde case, met een console voet, 
meterbrug opslag en twee 8RU-racks voor 
Tempest-motoren en netwerk I/O.”

De architectuur van System T ondersteunt 
de vraag naar NGA in broadcast content en 
biedt verwerking voor meerdere audiofor-
maten voor immersive en driedimensionale 
audio; channel-based, objects, Ambisonics 
en binaural. Met ondersteuning voor meer-
dere formaten, waaronder ATSC 3.0, Dolby 
Atmos en MPEG-H, voegt de recente samen-
werking tussen Sennheiser en AMBEO nu 
ondersteuning voor conversie aan boord toe 
voor de AMBEO VR Mic, met een 360 trans-
coder voor weergave naar een breed scala 
aan meerkanaals uitgangen van 4.0 tot 7.1.4.

De HC Bridge SRC breidt het op Dante 
gebaseerde IP Network I/O-portfolio van 
SSL uit en biedt 256 bi-directionele kana-
len voor conversie van sample rates voor 
AoIP-netwerken. De HC bridge SRC maakt 
het mogelijk om audio te verbinden tussen 
apparaten die op verschillende sample rates 
of klokdomeinen draaien op een Dante (48 
kHz en 96 kHz), AES67- of ST 2110-30-net-
werk. De twee netwerkverbindingen kun-
nen fysiek of virtueel gescheiden netwerken 
zijn, waardoor besturingsisolatie tussen 
twee sets van apparatuur wordt aangeboden 
waarbij een ‘AoIP-detectie en besturingsfire-
wall’ vereist is. 
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