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IInndduussttrryy’’ss  FFiirrsstt  TTrruullyy  UUnniivveerrssaall  aanndd  TToottaallllyy  PPoorrttaabbllee  ((AACC  oorr  DDCC))  LLTTOO  AApppplliiaannccee    

----  AAttttaacchh  ttoo  aannyy  SSyysstteemm,,  MMaacc  oorr  PPCC,,  DDeesskkttoopp,,  LLaappttoopp  oorr  SSttoorraaggee  ----  
  

TThhee  11  BBeeyyoonndd™™  WWrraanngglleerr  LLTTOO  NNeettDDrriivvee™™  iiss  aa  uunniiqquuee,,  

iinnnnoovvaattiivvee  aanndd  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  ssoolluuttiioonn  ffoorr  vviiddeeoo  pprrooffeessssiioonnaallss  

wwhhoo  wwaanntt  ttoo  AArrcchhiivvee,,  RReevviieeww  oorr  RReessttoorree  ttoo  oorr  ffrroomm  LLTTOO--55//66  

ddiiggiittaall  ttaappee  ((uussiinngg  tthhee  nneeww  LLTTFFSS  ffiillee  ssyysstteemm)),,  OOnn  SSeett,,  iinn  tthhee  

FFiieelldd  oorr  iinn  EEddiittoorriiaall..  TThhee  pprroocceessss  iiss  AAuuttoommaattiicc  uussiinngg  tthhee  

AAwwaarrdd--WWiinnnniinngg  11  BBeeyyoonndd  WWrraanngglleerr  AAuuttoo  DDuupplliiccaattee  aanndd  

VVeerriiffyy  ssooffttwwaarree  aanndd  UUnniivveerrssaall  uussiinngg  aa  ssttaannddaarrdd  EEtthheerrnneett  

ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  aattttaacchh  ttoo  hhoosstt  ssyysstteemm  oorr  uussee  ssttaannddaalloonnee..  

  

  SSeett  uupp  tthhee  AAuuttoommaattiicc  OOffff--LLooaadd  pprroocceessss  ffrroomm  yyoouurr  MMaacc  

oorr  PPCC..  OOnnccee  tthhee  ddeessiirreedd  SSoouurrccee  aanndd  DDeessttiinnaattiioonnss  aarree  

sseelleecctteedd,,  tthhee  rreesstt  iiss  ttoottaallllyy  aauuttoommaattiicc..  

  OOppttiioonnaall  AAuuttoommaattiicc  EEnnccooddiinngg  wwhhiillee  iinnggeessttiinngg  ttoo  mmoosstt  mmaajjoorr  

uunnccoommpprreesssseedd  aanndd  ccoommpprreesssseedd  22DD//33DD  ffoorrmmaattss  iinncclluuddiinngg  DDPPXX,,  MMOOVV,,  CCiinneeFFoorrmm  33DD,,  aanndd  mmaannyy  mmoorree..  

  

  OOffff--llooaadd  mmuullttiippllee  mmeeddiiaa  ttyyppeess  --  ssttaannddaalloonnee::  

o 11  BBeeyyoonndd  GGooHHDDMMaagg™™  rreeccoorrddiinngg  mmaaggaazziinneess,,  tthhee  ssoolliidd  ssttaattee  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttoorraaggee  

uusseedd  iinn  11  BBeeyyoonndd   

o FFrroomm  aannyy  ddeevviiccee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  WWrraanngglleerr  LLTTOO  NNeettDDrriivvee’’ss  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ppoorrttss  

iinncclluuddiinngg;;  44xxUUSSBB  22,,  22xxUUSSBB  33  aanndd  eeSSAATTAA..  

o FFrroomm  aannyy  ddeevviiccee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  PPCC  oorr  MMaacc  hhoosstt  ssyysstteemm.. 

  

  BBuuiilltt--iinn  MMeeddiiaa  PPllaayyeerrss  ffoorr  rreevviieewwiinngg  vviiddeeoo  ----  TThhee  

WWrraanngglleerr  LLTTOO  NNeettDDrriivvee  ccaann  bbee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aa  DDVVII  oorr  

HHDDMMII  22DD  oorr  33DD  mmoonniittoorr  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  aannyy  hhoosstt  

ccoommppuutteerr..  TThhee  iinntteerrnnaall  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  pprroocceessssoorr  iiss  

ccaappaabbllee  ooff  ppllaayyiinngg  bbaacckk  ccoommpprreesssseedd  oorr  uunnccoommpprreesssseedd  

vviiddeeoo  ffoorr  rreevviieeww..  

  CCoommppaattiibbiilliittyy  wwiitthh  tthhee  eennttiirree  lliinnee  ooff  11  BBeeyyoonndd  

WWrraanngglleerr  ssyysstteemmss  ----  tthhee  WWrraanngglleerr  LLTTOO  NNeettDDrriivvee  iiss  

ppaarrtt  ooff  tthhee  iinndduussttrryy’’ss  oonnllyy  ccoommppaattiibbllee  eenndd--ttoo--eenndd  22DD//33DD  

wwoorrkkffllooww  PPrroodduucctt  LLiinnee..  
  

  AAllssoo  aavvaaiillaabbllee  iinn  RRaacckk  MMoouunntt  cchhaassssiiss..   

11  BBeeyyoonndd  LLTTOO  NNeettDDrriivvee  

NNoottee  tthhee  ccoommppaacctt  ssiizzee    

ccoommppaarreedd  ttoo  aann  LLTTOO  ttaappee  
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