Společnost Panasonic představila na amsterdamském veletrhu ISE 2016 tři nové řady
projektorů ve třídě se světelným tokem 5 000 lumenů zaměřené na vzdělávací instituce a
korporátní oblast.
Zařízení PT-RZ570 obsahuje DLP™ modul s robustním čipem zajišťující rozlišení WUXGA
a novou generaci laserových diod z polovodičových materiálů. Dále využívá čtyřsegmentový
kruhový filtr barevného spektra Quartet Colour Harmoniser, který snižuje ztráty ze zdroje
světla, a tím navyšuje jas a přesnost podání barev.
Nabízí vyvážený mix 5200lumenového jasu, dokonalé kvality obrazu a doby provozu 20 000
hodin bez údržby, který najde ideální uplatnění ve středně velkých učebnách s náročným
provozem.
Kromě PT-RZ570 Panasonic také představil malou a lehkou řadu PT-EZ590, která navazuje
na populární sérii univerzálních LCD projektorů EZ. Tento projektor je určen pro učebny,
konferenční místnosti a výukové sály. Jeho světelný tok dosahuje 5 400 lumenů v rozlišení
WUXGA (6 200 lumenů v rozlišení XGA) a oproti předchůdci přináší více než dvojnásobný
kontrastní poměr 10 000:1. Navíc dokáže pracovat tiše na hranici 29 dB. Díky vyměnitelným
objektivům je možné tento projektor flexibilně instalovat a polohovat.
Třetí projektovou řadou je pak série LCD projektorů PT-FZ570. Tato řada je zaměřena na
vyšší vzdělávání a přináší výjimečnou trvanlivost, nízkou potřebu údržby a vynikající obraz.
Tyto projektory jsou zkonstruovány s ohledem na výdrž. Nutnost vyměnit lampu nastane až
po 8 000 hodinách provozu v režimu ECO. Opakovaně použitelné filtry Super Eco pak mají
cyklus výměny 16 000 hodin. Díky tomu projektory vydrží bez údržby v provozu celé roky.
Díky velkému rozsahu ZOOM a možnosti posunu objektivu lze projektor využít i ve
stávajících instalacích, kde může nahradit zastarávající současný projektor bez nutnosti složité
rekonstrukce uchycení.
Projektory navazují na oceňovanou sérii PT-FW430 a jsou k dispozici ve dvou variantách se
světelným tokem 4 500 lumenů. Model PT-FZ570 disponuje rozlišením WUXGA a model
PT-FW530 pak rozlišením WXGA. Kontrastní poměr všech modelů je pak 10 000:1. Tyto
projektory jsou vhodné zejména ke snadné náhradě stávajících projektorů.
„Představili jsme řady projektorů, které dokáží uspokojit potřeby mnoha uživatelů. Díky
těmto novým produktům zlepšujeme nabídku pro náročné uživatele z řad muzeí a
maloobchodů až po zákazníky s menšími kancelářemi, konferenčními prostory a výukovými
sály,“ říká manažerka marketingu ze společnosti Panasonic, Katarzyna Kassner.
PT-RZ570 přijde na trh v březnu 2016, řady PT-EZ590 a PT-FZ570 pak budou uvedeny v
dubnu.
Všechny tři řady si lze prohlédnout na stánku Panasonic v hale 1 H20 na veletrhu ISE 2016,
který se koná v termínu 9.–12. února na amsterdamském výstavišti RAI. Kompletní portfolio
produktů společnosti Panasonic Visual System najdete na webových stránkách
http://business.panasonic.eu/visual-system/

