PRESS RELEASE
VISUAL SYSTEM SOLUTIONS

TORSDAG 14. JANUAR 2016

NY SOC DISPLAYSERIE LYSER OP PÅ ISE
Panasonic lancerer ny displayserie til kommerciel skiltning. Serien er udstyret med
en ”System On a Chip” open source-platform.
Den nye, stabile og skalerbare AF1-displayserie fra Panasonic inkorporerer Android og HTML5baseret OpenPort Platform. Serien er udstyret 1GHz quad-core CPU, 1 GB RAM, og 8 GB intern
hukommelse. Med de nye skærme hører eksterne Wintel-systemer med alt deres bøvl med kabler
og installation fortiden til.

De nye displays har en 6,3 mm tynd kant og kan både anvendes liggende og stående. IPS panel
med 500 cd / m2 sikrer en bred betragtningsvinkel. Alle er bygget til 24/7-drift og er udstyret med en
indbygget medieafspiller og Wi-Fi-funktion.

AF1-serien er Google-certificeret, hvilket muliggør at bruge specialiserede apps til digital skiltning.
Med skærmenes åbne API kan du administrere dem gennem tredjeparts software, der kører på
OpenPort platform.

Besøg Panasonic og få en demonstration på årets ISE i Amsterdam fra den 9.-12. februar 2016. Du
finder standen i hal 1-H20.

Læs mere om Panasonics Visual Systems løsninger her: http://business.panasonic.dk/visual-system
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For yderligere information

Torbjörn Mähler, Panasonic
Telefon: +46 (0)8 680 26 00
E-mail: torbjorn.mahler@eu.panasonic.com

Rasmus Nielsen, Panasonic
Telefon:+ 45 43 200 800
E-mail: rasmus.nielsen@eu.panasonic.com

Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU er den europæiske afdeling af Panasonic Systems Communications Company – den globale B2B
division i Panasonic. Målet for PSCEU er at forbedre arbejdsvilkårene for erhvervsfolk og hjælpe
organisationer med at styrke effektiviteten og skabe bedre performance. Vi hjælper organisationer med at
indsamle, beregne og kommunikere en bred vifte af oplysninger: billede-, tale- og tekstdata. Produkterne
omfatter PBX-telefoncentraler, printere, scannere, professionelle kameraer, projektorer, store visuelle skærme
og robuste mobile pc'er. Med omkring 400 medarbejdere, ingeniørekspertise i design, global projektledelse og
et stort europæisk netværk af partnere, tilbyder PSCEU enestående kompetencer på sine markeder.
PSCEU er opdelt i fem forretningsområder:


Communication Solutions inkluderer professionelle scannere, multifunktionelle printere,
telefonsystemer og HD videokonferencesystemer.



Computer Product Solutions inkluderer Toughbook-sortimentet af robuste bærbare computere,
Toughpad erhvervstablets og elektroniske point-of-sales-systemer (EPOS). Panasonic Toughbook
havde i 2013 en andel på 66,4 procent af det europæiske marked for robuste og holdbare bærbare
computere, og en andel på 50,4 procent af markedet for robuste erhvervstablets (VDC, marts 2014).



Professional Camera Solutions inkluderer professionelle AV-, sikkerheds og industrial medical
vision-teknologier (IMV). Panasonic er en af de to førende leverandører af professionelt kameraudstyr
i Europa.



Visual System Solutions inkluderer projektorer, whiteboards, præsentationshjælpemidler og
skærme. Panasonic er førende på markedet for projektorer med en omsætningsandel på 28 procent.
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