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Panasonic introduceert nieuwe multitouch lcd-display op ISE 2016
Panasonic lanceert tijdens ISE 2016 de nieuwste uitvoeringen van haar populaire reeks multitouch lcddisplays, die speciaal ontwikkeld zijn voor onderwijsinstellingen en bedrijven. De nieuwe BF1-serie
bestaat uit whiteboards die zonder PC gebruikt kunnen worden. Ze hebben een intuïtieve interface
waarmee gebruikers direct aan de slag kunnen en waarmee ze in elk mediaformaat notities kunnen
maken. Het whiteboard is verkrijgbaar met een display van 80, 65 of 50 inch; heeft 12-punts
aanraakbediening en een zwevende menubalk, waarmee men met één aanraking eenvoudig kan
schakelen tussen invoermethoden, tekenen en in- en uitzoomen.
Dankzij de nieuwe Intel® Pro Widi-technologie kunnen gebruikers allerlei verschillende mediaformaten direct
naar het scherm overbrengen. Door ingebouwde toepassingen van Panasonic kunnen video, foto's en
documenten die afkomstig zijn van meerdere apparaten gelijktijdig worden weergegeven in de split-screen
multimodus.
Panasonic European Marketing Manager Enrique Robledo: "Aangezien 1 op de 10 mensen een vorm van
kleurenblindheid heeft, zorgt de toepassing van Colour Universal Design ervoor dat de BF1-serie een echt
voordeel biedt in klaslokalen en op werkplekken. Deze optionele weergavemodus zorgt er namelijk voor, dat de
specifieke kleuren voor vrijwel iedereen te onderscheiden zijn. Deze serie is een van de weinige met
elektronische whiteboards die deze functie bieden.
De BF1-serie is voorzien van een antiverblindingscoating voor helder zicht onder alle omstandigheden en een
aantal bedrade verbindingen - waaronder DIGITAL LINK - waarmee bestanden vanaf PC, Blue Ray-spelers en
documentcamera’s op de displays weergegeven kunnen worden.
De BF1-serie is leverbaar vanaf juli 2016.
Bezoek op 9 tot en met 12 februari stand 1-H20 van Panasonic tijdens ISE 2016 voor een demonstratie of ga
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Scherm
Type
Aspect ratio
Helderheid
Contrast
Ratio
Dimensies
(mm)
Ingebouwde
speaker
beschikbaar

TH-80BF1
80-inch

5000:1
B:1,868 H:1,093
D:104

TH-65BF1
65-inch
LCD (LED backlight)
16:9
350 cd/m2

TH-50BF1
50-inch

4000:1

5,000:1

B:1,517H:892
D:106

B:1,185 H:705
D:103

20W (10W + 10W)
June, 2016

July, 2016
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Over Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Panasonic System Communications Company Europe wil het professionele leven van werknemers
eenvoudiger maken en de efficiëntie en prestaties verbeteren van de bedrijven waarvoor ze werken door
wereldleidende technologie. Dat gebeurt door bedrijven te helpen bij het vastleggen, berekenen en
communiceren van allerhande informatie: van beeld over spraak tot tekst. Het productgamma omvat
beveiligingscamera’s, PBX telefoonswitches, documentprinters, professionele camera’s en IMV camera’s,
projectoren, grote professionele displays, robuuste mobiele computers en brandbeveiligingssystemen. PSCEU
is een expert in haar markten dankzij haar ongeveer 350 werknemers, haar expertise op het vlak van design
engineering, haar globaal projectbeheer en haar breed, Europees partnernetwerk.
PSCEU bestaat uit vijf divisies:
•

Communication Solutions: omvat professionele scanners, multifunctionele printers, telefoniesystemen
en SIP-terminals.
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•

Computer Product Solutions helpt mobiele professionals productiever te werken met haar gamma
robuuste Toughbook notebooks, professionele Toughpad tablets en elektronische Point-of-Sales
(EPOS)-systemen. Panasonic Toughbook had een marktaandeel van 70.1% op de Europese markt van
robuuste notebooks, en een marktaandeel van 57.1% op de Europese markt van robuuste, professionele
tablets (VDC Research, maart 2015).

•

Professional Camera Solutions omvat uitmuntende broadcasting apparatuur. Daarnaast biedt deze
divisie ook IMV (industrial medical vision)-technologie

•

Security Solutions omvat bewakingscamera’s en recorders,video intercomsystemen, toegangscontrole,
inbraakbeveiliging- en brandbeveiligingssystemen.

•

Visual System Solutions: omvat projectoren en professionele displays. Panasonic heeft het breedste
AV-aanbod en is de Europese marktleider in hoge helderheidsprojectoren met 43,9% marktaandeel
(Futuresource >5klm (Jan-Maart 2015) excl. D-Cinema).

Over Panasonic
Panasonic Corporation is wereldwijd leider in het ontwikkelen en produceren van elektronische producten en
oplossingen die beantwoorden aan de noden van consumenten, professionals, bedrijven en specifieke
industrieën. Sinds zijn oprichting in 1918 kende het bedrijf een wereldwijde groei. Vandaag omvat de
Panasonic Corporation meer dan 500 geconsolideerde bedrijven en voor het fiscaal jaar dat op 31 maart 2015
eindigde, noteerde het een geconsolideerde netto omzet van 55,5 miljard euro. Met haar gedrevenheid om via
grenzeloze innovatie nieuwe waarde te scheppen wil Panasonic een beter leven en een betere wereld maken
voor haar klanten. Voor meer informatie over Panasonic: http://panasonic.net/.
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