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Najnowsza oferta Panasonic zaprezentowana podczas ISE 2016
Panasonic przedstawił w Amsterdamie swoje najnowsze rozwiązania profesjonalne w obszarze monitorów
i projektorów. Wśród nowości znalazł się m.in. projektor laserowy o bardzo wysokiej jasności 28000
lumenów, monitory do tworzenia bezszwowych ścian wizyjnych – o wyjątkowo cienkiej 1,8-milimtrowej
ramce, a także kompaktowe projektory laserowe z technologią 1-Chip DLPTM.
Największą atrakcją na stoisku Panasonic podczas tegorocznego ISE jest przedstawienie
pt. „Robotic Experience" lub Robex, opracowane we współpracy z firmą XPION. Firmy połączyły dwie różne
technologie, aby wzmocnić efekt wizualny poprzez dodanie ruchu. Aby to osiągnąć wykorzystano trzy
niezwykle nowoczesne roboty, które poruszają się z trzema 98-calowymi ekranami 4K.
W obszarze projektorów profesjonalnych, Panasonic zaprezentował najjaśniejsze w swojej ofercie modele
PT-RZ31K. Są to projektory 3-chipowe wykorzystujące technologię SOLID SHINE. Na rynku będą one dostępne
wiosną 2016 r. w dwóch wariantach: o rozdzielczości WUXGA i SXGA +. Oba modele będą osiągały jasność
obrazu na poziomie 28000 lumenów.
Aby projektory PT-RZ31K spełniły oczekiwania branży rental & staging, oferują możliwość długiej pracy bez
konieczności konserwacji, dzięki czemu zapewniają niski całkowity koszt utrzymania. Ponadto są
kompatybilne z istniejącymi obiektywami Panasonic z technologią 3-Chip DLPTM, dzięki czemu możliwa będzie
ich wymiana pomiędzy różnymi modelami.
Panasonic zaprezentował również najlżejsze i najbardziej kompaktowe projektory laserowe w kategorii
10000 lumenów z technologią 1-Chip DLP. Seria oznaczona symbolem PT-RZ970 składa się z trzech modeli
oferujących jasność na poziomie 10000 lumenów. Projektory te bazują na tych samych funkcjach
i technologiach, które oferowała wielokrotnie nagradzana seria PT-RZ670, jednak nowe modele zapewniają
około półtora raza wyższą jasność.
Z kolei z myślą o branży edukacyjnej i biznesowej Panasonic przedstawił trzy nowe projektory klasy
5000 lumenów: PT-RZ570, PT-FZ570, a także niewielki i lekki model PT-EZ590.
Panasonic uzupełniał również ofertę profesjonalnych wyświetlaczy m.in. o nową serię EF1, obejmującą
modele o przekątnych 84, 75 i 32 cali. Ekrany są wyposażone w panele IPS i zaprojektowano je tak, by
zapewniały jak najwyższą jakość obrazu, niezawodność i szeroką funkcjonalność.
Kolejną nowością na stoisku Panasonic jest seria BF1. Są to monitory interaktywne pozwalające na
wyświetlanie wszelkiego rodzaju materiałów audiowizualnych bez koniczności podłączania komputera.
Urządzenia oferują wysoką jakość obrazu, wyposażone są w powłokę antyrefleksyjną i pozwalają na
korzystanie ze schematu kolorów Colour Universal Design (CUD), czyli takich, które mogą być łatwo
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zidentyfikowane przez każdego odbiorcę. Umożliwiają też bezprzewodowe transmitowanie różnych
formatów multimedialnych z urządzeń zewnętrznych.
Istotną premierą podczas ISE była też prezentacja najnowszej technologii Panasonic o nazwie Light ID. Jest to
rozwiązanie przeznaczone dla systemów digital signage, które pozwala na przekazywanie informacji za
pomocą światła emitowanego przez diody LED. W rozwiązanie będą wyposażone nowe profesjonalne
wyświetlacze Panasonic, które również przedstawiono podczas targów. To oznacza, że w miejscu, gdzie
znajdzie się monitor wysyłający sygnał, każdy klient lub przechodzień będzie mógł odczytać zakodowane
informacje o produkcie w sklepie czy też eksponacie w muzeum.
- Targi ISE są dla nas bardzo istotnym wydarzeniem i co roku nasze stoisko z rozwiązaniami wizualnymi jest
coraz większe. Podczas tegorocznej edycji prezentujemy bardzo szeroką ofertę profesjonalnych projektorów
i monitorów. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że obecnie nasze portfolio jest kompletne i każdy użytkownik
znajdzie w nim rozwiązanie spełniające jego oczekiwania – mówi Jan Markus Jahn, Director of Panasonic
Visual System Solutions w Panasonic.
Najnowsze rozwiązania wizualne Panasonic można oglądać podczas trwających targów ISE w Amsterdamie,
na stoisku firmy 1-H20, od 9 do 12 lutego 2016 r.
Więcej informacji na temat rozwiązań wizualnych
http://business.panasonic.pl/systemy-wizualne/.

Panasonic

można

znaleźć

na

stronie:

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.
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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/.

Kontakt dla mediów:
United PR:
Emilia Szarawarska
Account Manager
tel. +48 22 845 24 50 ex. 106
mobile + 48 533 146 076
e-mail: e.szarawarska@unitedpr.pl

Krzysztof Węgier
Account Director
tel. +48 22 845 24 50 ext. 126
mobile + 48 663 111 217
e-mail: k.wegier@unitedpr.pl
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