
FEATURES

SPECIFICATIONS

PACKING INFORMATION

Cooler Master voegt een nieuw product toe aan hun vaste
line-up – de StreamEnjin. De StreamEnjin is een all-in-one
livestream mixer dat de gebruiker de mogelijkheid geeft om
tijdens livestreams ondoorbroken te editten en input te
creëren. Broadcast je gepersonaliseerde stream naar
meerdere CDN platformen, met acht vooraf ingestelde
scenes, voor gemakkelijke personalisatie. De duidelijke lay-
out van de knoppen maakt schakelen en mixen een fluitje
van een cent, met de veelzijdige iPad-app die je de vrijheid
geeft om overlays naar wens te bewerken. De StreamEnjin is
ontworpen met een draadloze vormfactor met een
handvat/standaard, zodat je het apparaat gemakkelijk kan
meenemen en gebruiken op elke gewenste locatie.

All-In-One Integratie – Livestreamen, mixen &
schakelen, stream capturing en editing, alles in
één apparaat.

Professionele Livestream Content –
Livestream als een professional naar maximaal
twee CDN platformen tegelijk en vergroot je
bereik.

Geïntegreerde iPad App – De software van de
StreamEnjin maakt het bewerken van
afbeeldingen en overlays, scènevoorbeelden en
-overgangen snel en eenvoudig.

Vooraf ingestelde Storyboard-Scenes – Tot
acht vooraf ingestelde scenes voor een
customized lay-out en geperzonaliseerde
content.

Eenvoudige Controls – Duidelijke en directe
controls voor snelle en eenvoudige bediening
binnen handbereik.

Compact & Mobiel – Draagbare vormfactor met
handgreep, ontworpen voor eenvoudige
installatie en het maken van media onderweg.

RM-SEN1-H2H3-R1

EAN code
UPC code
Net weight
Gross weight
Package dimension (L x W X H) cm
Carton dimension (L x W x H) cm
Units/CTN 4

Cont. W/ Pallet Carton/ Pallet W/O Pallet
20’ 1344 28 N/A
40’ 2688 28 N/A

40 HQ 3072 32 N/A

Streaming. Simplified.

StreamEnjin

Product Name StreamEnjin

Product Number RM-SEN1-H2H3-R1

Color Black

Materials Metal

Dimensions 28.85 x 18.99 x 9.66cm (11.36 x 7.48 x 
3.8 inch)

Video Input 4K HDMI x1, 1080p HDMI x2

Video Output HDMI x2

Network Connectivity GbE LAN Port

Audio Input RCA Line In x1, 6.3mm TRS Mic Jack 
x1

Audio Output 3.5mm Line Out x1

USB USB2.0 x1, USB3.2 x1

OS Support

• iPad Pro (3rd gen or later) with iOS 
11 and above
The following iPad with iOS 11 and 
above (Additional Apple Lightning 
USB 3 Adapter is required):
• iPad Pro (1st and 2nd gen) • iPad 
(5th gen or later) • iPad Air (3rd gen 
or later) • iPad Mini (5th gen or later)

Power Consumption AC110V:12.9W:80BTU 
AC220V:12.7W:79BTU

Product Weight 1.89 kg (4.16 lbs)

Warranty X Years



FEATURE HIGHLIGHTS

Eenvoudige Controls 

Duidelijke en directe controls 
voor snelle en eenvoudige 
bediening binnen 
handbereik.

Geïntegreerde iPad App 

De software van de StreamEnjin 
maakt het bewerken van 
afbeeldingen en overlays, 
scènevoorbeelden en -
overgangen snel en eenvoudig.

Professionele Livestream Content 

Vooraf ingestelde Storyboard-
Scenes 
Tot acht vooraf ingestelde 
scenes voor een customized 
lay-out en geperzonaliseerde 
content. 

Livestreamen, mixen & 
schakelen, stream capturing en 
editing, alles in één apparaat.

All-In-One Integratie

Livestream als een 
professional naar maximaal 
twee CDN platformen 
tegelijk en vergroot je 
bereik. 

Compact & Mobiel 

Draagbare vormfactor met 
handgreep, ontworpen voor 
eenvoudige installatie en het 
maken van media onderweg. 


