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REVOLUÇÃO DO VÍDEO AO VIVO



com a                 , 
revolucionamos o 
modo de transmitir 
vídeo ao vivo na 
televisão e na internet

entrar na notícia

agilidade, 
mobilidade e  
qualidade  
exigidas pelo  
mercado broadcast



transmissão direta para redes sociais e websites

A 2Live oferece servidores  
virtuais para distribuição em  
uma ou mais redes sociais

transmitir e receber

o workflow    
é composto por  
um transmissor 
(unidade de campo)  
e um receptor 
(servidor físico)

   estável     seguro     baixa latência



hoje, atendemos as principais  
redes de televisão e portais do 
Brasil, com equipamentos e suportes 
presencial e remoto 24/7. Afinal, 
notícia não tem hora para acontecer

atender com agilidade

pioneirismo:  
TV Globo, 2010-2020
A TV Globo utiliza LiveU desde 2010, com dezenas de 
unidades em campo para cobertura jornalística,  
de eventos esportivos e culturais

assista a reportagem de Pedro Bassan:  
LiveU em operação de Segurança da PM-RJ

https://www.youtube.com/watch?v=0qLYYSCM0As


mochilink e sua aplicação

esportes

ações de marca

news



geração de internet

equipes de campo
que precisam enviar  
e receber arquivos

internet em movimento
para ser compartilhada em 
ônibus, vans, ambulâncias e 
equipes em veículos

conectividade para eventos
com custo muito mais barato 
que a banda larga por fio ou 
rádio frequência

ideal para:

sem delay          em qualquer lugar          sem cabos           cellular bonding

streaming

hotspot  wi-fi

internet móvel



unidades de campo
• 1ª unidade de produção de campo

• produção multicâmera (x4 camêras)

• HDR-10 bits: profundidade de cor

• bit rate de transmissão: até 70 mbps

• 8 modems internos dual sim 5G/3G/4G

• 16 canais de áudio

• 2 wi-fi e 2 ethernet

• baixíssima latência

• codec H.265 em hardware

• 1ª unidade 5G nativa

• transferência de arquivo a 100 mbps

• ideal para produção remota

LU800 HEVC

tela touch screen  7’

MODO MULTI-HQ

Produção completa  
na estação/emissora

SWITCHING NO ESTÚDIO

MODO SWITCHER

Melhor solução com baixo 
nível de banda disponível

SWITCHING NA UNIDADE

SWITCHING NO ESTÚDIO  
BASEADOS NO PROXY  

DO PREVIEW

2

1



unidades de campo

• 8 modems internos 3G/4G

• 1 wi-fi e 2 ethernet

• baixíssima latência

• codec H.265 em hardware

• vídeo fullHD ou 4K

• câmeras SDI e HDMI

• 4 horas de bateria

• IFB e vídeo return

LU600 HEVC

Jogos Panamericanos Lima 
Sportv/Gsat (2019)

Carnaval
TV Globo (2020)

Live David Guetta  
YouTube(2020)

Live DJ Alok  
Multishow/Gsat (2020)

Cerimônia do Oscar  
YTN Korea (2020)



unidades de campo

• 4 modems 3G/4G

• Wi-fi + ethernet

• codec H.265 em hardware

• vídeo fullHD 

• câmeras SDI e HDMI

• 3 hrs de bateria

LU300 HEVC

Cobertura Covid-19
SKYTG24 - Itália 

(2020)

Cobertura São Paulo
CNN brasil (2020)

Rstv – apresentação remota
RBS (2020)



unidades de campo
• extensor de banda

• + 6 chips 3g/4g

• antena phase array

• acesso cabo ou wi-fi

• acesso a erb a 15km

• compativel lu600 e lu300

• tripé ou unidade móvel

• bateria v-mount

LU XTENSOR



unidades de campo

• 2 modems 3G/4G

• wi-fi + ethernet

• stream com 1 clique

• ideal para streamers

• vídeo full HD

• câmeras SDI e HDMI

• 2 horas de bateria

• Lives IRL

LU SOLO

Missa ao vivo
Portugal (2020)

Música ao vivo
Alemanha (2020)

Teatro ao vivo
Costa Rica (2020)

O ENCODER DO YOUTUBER
A qualidade do LU Solo faz sucesso entre  
os produtores de conteúdo independente
Assista o tutorial do Solo  
feito pelo Youtuber  
Rato Borrachudo

https://www.youtube.com/watch?v=HwD172K87SM


unidades de campo

• H.265 em nuvem

• conexão server liveu

• wi-fi+3G

• por Licença ou plano de dados

• estabilidade

Aplicativo
app android ou ios

Nba Finnals
TNT Turner - EUA (2020)

Miriam leitão Comenta
Globonews/Gsat (2020)

GUEST INTERVIEW: UM CLIQUE DO AR
Autenticação por link, modo selfie, ideal para  
entrevistados remotos 

 
Saiba mais sobre o feature  
Guest Interview

https://www.2live.com.br/so/a1N5RP-6H


coberturas especiais
Clique e assista algumas experiências de trabalhos feitos com tecnologia 

Ciclismo: Brasil Ride
Porto Seguro – BA (2019)

Jornalismo  
móvel com  
LU SMART
Porto Alegre –RS 
(2020)

Ciclismo:  
CIMTB Araxá

Araxá – MG (2020)

Futebol:  
Copa SP  
Juniores com 
LU SOLO
São paulo – SP 
(2019)

https://www.youtube.com/watch?v=cDBLNGHq9-4
https://www.youtube.com/watch?v=dWF_KtcU13k
https://www.youtube.com/watch?v=K8b5Y4cWENU
https://www.facebook.com/2LiveStreaming/videos/532290204235876/


lu matrix

Plataforma de distribuição  
e intercâmbio de vídeo multicast

Dashboard desenvolvido para  
o profissional de conteúdo

Acesso ao conteúdo com apenas  
um clique. Sem hardware adicional.

Busca ágil por feeds  
ao vivo de afiliadas

Selecionar e receber um feedl

Distribuição de feeds para toda a rede afiliada

Arrastar e enviar um feed para um servidor local

Rápido envio de feeds para afiliadas

DISTRIBUIÇÃO  
MULTIPONTO VIA IP



lu matrix
DISTRIBUIÇÃO  
MULTIPONTO VIA IP

ESTUDO DE CASO: 
A Prefeitura do Rio de Janeiro 
tem transmitido ao vivo as 
coletivas de imprensa para 
informar a população sobre o 
combate ao coronavírus. 

O prefeito faz as comunicações 
por meio de um LU300 HEVC e 
o conteúdo é distribuído via  
LU MATRIX para cinco redes 
de TV simultaneamente:  
Globo, Record, CNN Brasil, 
SBT e Band.

Emissoras: 
distribuição

Chat



SÃO PAULO

Eldad Eitelberg
eldad@2live.com.br
+55 (11) 99980-1844

Fábio Eitelberg
fabioe@2live.com.br
+55 (11) 99120-1729

Lucas morais
lucas@2live.com.br
+55 (11) 98545-6390

RIO DE JANEIRO

Franz braga
franz@2live.com.br
+55 (21) 97616-1630


