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Santa Rita do Sapucaí, 05 de setembro de 2016. 

Escrito por: Michel Silva | Assessor de Marketing HKL 

 

Hitachi Kokusai Linear participa da SET Expo 2016 e apresenta a nova 

linha de transmissores E-Compact de Alta Eficiência. 

 

Nesta edição de 2016 da Expo SET a Hitachi Linear trouxe para este evento a família de 

transmissores E-Compact de alta eficiência energética, sempre agregando algumas 

soluções aos transmissores, apresentamos o transmissor de alta potência com receptor 

Tuner/SAT e monitoramento remoto por GPRS, a solução de transmissão em média 

potência customizada com bancos de baterias, monitoramento, refrigeração forçada tudo 

integrada em um Gabinete robusto e seguro, apresentamos também a solução de link 

micro-ondas via rádio IP transportando o sinal BTS com possibilidade de ajuste de base 

de tempo para aplicação em redes SFN, para estúdio apresentamos a câmera box 

acoplada em um tripé com manoplas, para controle de zoom e foco, um monitor 

viewfinder, uma solução ideal para estúdios compactos além de toda a solução de 

tratamento e gerenciamento de imagem. Nosso time de engenharia e suporte de vendas 

esteve de prontidão todos os dias do evento prontos para esclarecer todas as dúvidas e 

detalhes sobre as novas tecnologias e oportunidades de negócios. 

Apesar de o país estar passando por uma situação política financeira delicada no mesmo 

período o evento recebeu um público extremamente selecionado, registramos diretores, 

engenheiros, proprietários de emissoras, técnicos entre outros que nos prestigiaram com 

vossa presença, contabilizando cerca de 680 pessoas chaves dentro de nosso estande. 

A Expo SET é considerada o maior e principal evento de broadcast da América Latina e é 

realizado sempre na segunda quinzena de agosto e reúne o maior numero de 

profissionais do mercado, as últimas edições foram realizadas no pavilhão Expo Center 

Norte. Esta edição de 2016 contou com cerca de 14.000 visitantes na feira, 1.800 no 

congresso técnico e 400 marcas/empresas mundiais trazendo novidades e tecnologia. 
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Imagens do estande Hitachi Linear: 

   

   

 

 

Contato para mais informações: 

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A. 

Escritório Comercial  

Alameda Santos, 745, 9º andar – Conjunto 92B  

Cerqueira César – São Paulo-SP – Brasil – CEP 01419-001 

Telefone: (11) 3541-3244 

www.hitachi-linear.com.br 


