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Warszawa, 9 lutego 2016 r.

ISE 2016: Panasonic z nowymi rozwiązaniami do transmisji wideo
Panasonic zaprezentował podczas ISE 2016 najnowsze urządzenia i systemy do transmisji wideo.
Rozwiązania, w tym oprogramowanie do zdalnego sterowania kamerą oraz nowy model kamery 4K
AW-UE70 są przeznaczone do produkcji materiałów wideo na żywo podczas konferencji bądź eventów
rozrywkowych.
Automatyczne śledzenie (ang. Auto Tracking) to oprogramowanie, dzięki któremu kamera może wykryć
poruszającą się osobę i płynnie śledzić jej ruch, np. podczas konferencji czy wykładu. Uzupełnia ją aplikacja
wspomagająca sterowanie (ang. Control Assist), która umożliwia zdalne prowadzenie kamery przy pomocy
tabletu. To oznacza, że użytkownik może bezprzewodowo poruszać kamerą, przybliżać obraz i skupić
obiektyw na konkretnych osobach. W efekcie nagrywanie ważnych spotkań, wykładów i seminariów jest
łatwiejsze i nie wymaga wsparcia profesjonalnego operatora.
Obie aplikacje są kompatybilne ze zdalnie sterowaną kamerą 4K AW-UE70. Model ten za pomocą złącza
HDMI pozwala na transmisję obrazów UHD z prędkością 25 kl/s. Ponadto umożliwia nagrywanie w kamerze
w rozdzielczości 4K oraz strumieniowanie IP w rozdzielczości 4K.
- Panasonic AW-UE70 to idealny model dla integratorów systemów. Oprócz zdalnego sterowania IP,
strumieniowania wideo oraz wyposażenia w wyjście SDI i Genlock, kamera oferuje standard PoE + (Power
over Ethernet), więc może być w pełni obsługiwana i zasilana za pomocą jednego kabla CAT5 - mówi Guilhem
Krier, Head of Product Marketing Europe for Broadcast&ProAV w Panasonic.
Podczas targów Panasonic ogłosił również, że kamera AW-UE70 uzyskała certyfikat Creston w obszarze
rozwiązań 4K oraz może być przystosowana do pracy na zewnątrz, dzięki obudowom opracowanym przez KST
Moschkau.
Ponadto Panasonic ogłosił współpracę z firmą Analog Way. Na jej mocy przełącznik Ascender 48 4K oraz
sterownik zdalny Vertige™ będzie można zintegrować z kamerami Panasonic. W efekcie firmy będą mogły
dostarczyć gotowy system łączący technologię kamer PTZ z rozwiązaniami Analog Way do przetwarzania,
przełączenia i sterowania obrazem.
Panasonic zapowiedział również premierę dwóch nowych kamer studyjnych AK-HC5000 i AK-UC3000 na
wiosnę 2016 roku. AK-UC3000 to model pozwalający rejestrować obraz zarówno w rozdzielczości 4K, jak i HD.
Oba modele zapewniają doskonałą jakość obrazu i wysoką czułość, pozostając jednocześnie niedrogim
rozwiązaniem.
Więcej informacji na temat kamer profesjonalnych
http://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/.
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU jest europejskim oddziałem firmy Panasonic Systems Communications Company, który w ramach Panasonic dostarcza
rozwiązania dla biznesu. Celem PSCEU jest usprawnienie działania przedsiębiorców oraz podniesienie efektywności
i wydajności ich organizacji. PSCEU pomaga w rejestracji, przetwarzaniu i przesyłaniu danych wszelkiego typu: obrazu, głosu oraz
tekstu. Oferta produktów obejmuje m.in. centrale abonenckie PBX, drukarki dokumentów, profesjonalne kamery, projektory,
wielkoformatowe monitory, wytrzymałe komputery przenośne i alarmy przeciwpożarowe. Zatrudniając ok. 350 osób, dysponując
wiedzą inżynierską oraz możliwościami globalnego zarządzania projektami, PSCEU oferuje szereg możliwości na rynkach, na których
działa. Więcej informacji o rozwiązaniach profesjonalnych Panasonic znajduje się pod adresem: http://business.panasonic.pl/.

PSCEU składa się pięć działów produktowych:


Rozwiązania komunikacyjne, obejmujące m.in. profesjonalne skanery, drukarki wielofunkcyjne, systemy telefonii i terminale
SIP.



Produkty komputerowe, który pomagają pracownikom mobilnym w podniesieniu wydajności pracy, za pomocą wzmocnionych
notebooków Toughbook i tabletów Toughpad oraz systemom EPOS (ang. Electronic Point of Sale). Jako lider rynku
europejskiego, Panasonic osiągnął w 2014 roku 70,1-procentowy udział pod względem uzyskanych przychodów
i 57,1-procentowy udział na rynku wzmocnionych tabletów (VDC, marzec 2015 r.).



Kamery profesjonalne, oferujące doskonałą jakość obrazu zarówno w przypadku rozwiązań audiowizualnych i emisyjnych,
jak i medycznych rozwiązań wizyjnych (IMV).



Systemy zabezpieczeń, obejmujące kamery dozorowe i rejestratory, systemy interkomu wideo, rozwiązania kontroli dostępu,
a także alarmy antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe.



Systemy wizualne, czyli dział obejmujący projektory i monitory profesjonalne. Panasonic oferuje najszerszą gamę produktów
wizualnych i jest liderem europejskiego rynku z prawie 44-procentowym udziałem pod względem uzyskanych przychodów
(Futuresource, dane za pierwszy kwartał 2015 roku dla projektorów powyżej 5 tys. ANSI lm z wyłączeniem projektorów 3D r.).

O Panasonic Europe:
Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inżynierii technologii elektronicznej oraz rozwiązań do zastosowania
domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. Od czasu powstania w 1918 roku firma rozszerzyła swoją obecność na całym
świecie i obecnie zarządza ponad 500 połączonymi spółkami, które w roku finansowym zakończonym 31 marca 2015 r., zanotowały
skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 7,72 bilionów jenów (55,5 miliarda euro). Firma oddana jest tworzeniu nowych wartości
poprzez innowacje we wszystkich grupach produktowych, zapewniając swoim klientom lepsze życie i lepszy świat. Więcej informacji
o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem http://panasonic.net/ lub http://panasonic.pl/.
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