
De MINI, het instapmodel van GetyourStudio, is geschikt 
voor iedereen die op zoek is naar een optimale mix 
tussen hoogwaardig beeld, mooi licht, helder geluid en 
snelle, eenvoudige installatie en bediening.

MINI
FOR STREAMING, WEBINARS 
& VIDEOCONFERENCING

One Box, all you need



De MINI, het instapmodel van GetyourStudio, is geschikt 
voor iedereen die op zoek is naar een optimale mix tussen 
hoogwaardig beeld, mooi licht, helder geluid en snelle, 
eenvoudige installatie en bediening.

Geen rommelige achtergrond, beeld verstorende schaduwen of juist te veel 
licht. Niet langer halve hoofden in beeld. Door de vaste opstelling, het 
kwaliteitsniveau en de meegeleverde achterwand is GetyourStudio MINI de 
perfecte oplossing om collega’s, (gast)sprekers of derden, professionele 
videocontent te laten maken of live te streamen.

MINI
FOR STREAMING, WEBINARS 
& VIDEOCONFERENCING

HOGE KWALITEIT
De GetyourStudio MINI bestaat uit een 
broadcast kwaliteit Datavideo camera met 
optische zoom, een dimbare LED-ring, 
waarmee het licht automatisch goed 
ingesteld staat en een studiokwaliteit 
lavalier microfoon. De camera en het 
ringlicht worden gemonteerd op een 
telescopisch statief waardoor alles auto- 
matisch goed staat en ook blijft staan.



THE CUBE
Een plug-and-play device waarmee hoge kwaliteit, 
ongecomprimeerde video met kan worden 
gestreamed. Ideaal voor livestreaming, webinars 
en videoconferenties. 

De GetyourStudio CUBE is een probleemloze oplossing om verbinding te maken 
met (Datavideo) PTZ-camera's of elke andere camera die SDI-verbindingen 
ondersteunt. Het ondersteunt HD-resoluties tot 1080p50/60. De geïntegreerde 
audio-interface met fantoomvoeding maakt het mogelijk om professionele 
microfoons met XLR-aansluiting aan te gebruiken.

 Plug-and-play, ideaal voor streaming, webinars en videovergaderen
 geïntegreerd video-opnameapparaat met audio-interface.
 Compatible met (PTZ) camera's met SDI connectie
 USB 3.0-interface voor eenvoudige integratie.
 Ondersteunt een resolutie tot 1080p50/60, of evt. 720p
 

GEMAKKLIJK & COMPACT
Compact, eenvoudig en kan rechtstreeks 
worden aangesloten op elke laptop of pc met 
een USB-aansluiting. Stream rechtstreeks 
vanaf een (PTZ) camera met SDI-verbinding 
naar YouTube, Facebook. LinkedIn of 
populaire vergadersoftware zoals Zoom, 
Skype, Teams, GotoMeeting, Webinargeek of 
Onlineseminar.

One Box, all you need



CONTACT
info@getyourstudio.com
www. getyourstudio.com

GetyourStudio MINI In het kort
     
  Instapmodel

  1 broadcast kwaliteit PTZ camera + dimbaar LED-ringlicht

  Voor professionele videovergaderingen of webinars

  Probleemloos streamen naar platforms zoals Zoom, Teams, 

  GoToWebinar of Webinargeek

  Ondersteunt Windows, Linux en Mac OS X.

  Compatibel met Zoom, Teams, Google Plus Hangouts, OBS, Skype, VLC, 

  FaceTime, Quicktime, Webinargeek, Onlineseminar en nog veel meer.
 


