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Videovæg tager den lige til kanten
Panasonic annoncerer nyt videovæg-display med ekstrem tynd kant.
Den nye 55 tommer skærm til videovæg har en kant til kant afstand på kun 1,8 mm, som giver
sømløs billedkvalitet for digital skiltning og reklame.
Skærmen er i FULL HD og har en lysstyrke på 700 cd/m2 og en IPS Direct LED-panel, som leverer
en bred beskuelsesvinkel med ensartede farver og en fyldig farvegengivelse. Den er desuden
designet til 24/7-drift.
Displayet til videovæg, som endnu ikke har fået et modelnummer, bliver frigivet til efteråret 2016.
Den er bygget med en solid ramme og magnetisk montering for den helt simple installation af
videovæg.
Besøg Panasonics stand i Hall 1 H20 på ISE 2016, Amsterdam den 9. – 12. februar for at få en
demonstration af alle de nye produkter. Læs mere om Panasonics Visual Systems løsninger her:
http://business.panasonic.dk/visual-system
For yderligere information
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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
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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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