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4K EVERYWHERE:
PANASONIC KONDIGT TAL VAN
NIEUWE PRODUCTEN AAN OP
ISE 2022
In het kader van het thema “4K Everywhere” heeft Panasonic vandaag nieuwe innovatieve AV-producten
geïntroduceerd en demonstreert een ongelooflijk scala aan oplossingen voor thema-entertainment, onderwijs
en bedrijfsleven op ISE 2022, in Barcelona, Spanje.
Twee nieuwe series van 4.000 lm Solid Shine Laser LCD-Projectoren
Panasonic heeft vandaag twee nieuwe series compacte LCD-projectoren aangekondigd die ontworpen zijn
voor directe en meeslepende beelden in klaslokalen en zakelijke vergaderruimtes. De Panasonic PT-LMZ460
serie biedt de mogelijkheid om direct te beginnen met presenteren met Quick Startup waardoor projectie vanuit
stand-by in slechts één seconde mogelijk is. Naast een flexibel gebruik en een betere dan Full HD resolutie
voor scherpe beelden, heeft de projector ook een 1.2x zoomlens en een helderheid tot 4.600 lumen bij Native
WUXGA. Hierdoor kunnen beelden in hun oorspronkelijke beeldverhouding worden gereproduceerd en blijft er
extra schermoppervlak beschikbaar bij het weergeven van webpagina's en spreadsheets. De Panasonic PTTMZ400 serie, voor projectie op korte afstand met een helderheid tot 4.000lm bij WUXGA, is ook ideaal voor
kleinere musea en digital signage. Het verfijnde optische ontwerp en de efficiënte SOLID SHINE Laserlichtbron in beide projectorseries zorgt voor minder energieverbruik, afval en onderhoud, waardoor ze een
duurzame investering zijn. Beide series zijn verkrijgbaar vanaf september 2022.
Revolutionaire nieuwe PressIT360 oplossing voor videoconferencing
Om het nieuwe samenwerken vanuit kantoor en thuis te ondersteunen, heeft Panasonic een revolutionaire
nieuwe 360° videoconferentie-oplossing aangekondigd die ontworpen is om de stress van hybride
vergaderingen weg te nemen. De intuïtief te gebruiken Panasonic PressIT360 wordt eenvoudig aangesloten op
een pc met slechts één kabel en biedt beelden in hoge resolutie en helder geluid. Het kan sprekers detecteren
tot op 5m afstand en is uitgerust met een functie voor echo-, ruisonderdrukking en volumeregeling om de
geluidskwaliteit automatisch aan te passen, ongeacht of de sprekers zich op een externe locatie of in de
fysieke ruimte bevinden. Vanaf juli 2022 verkrijgbaar.
Wees er als eerste bij
In de aanloop naar ISE 2022 heeft Panasonic ook een aantal andere nieuwe oplossingen geïntroduceerd die
voor het eerst te zien zullen zijn in de Immersive, Education en Collaboration zones op de Panasonic stand.
Twee nieuwe 20.000lm projectoren: 3-Chip DLP en LCD
Als marktleider op het gebied van compacte projectoren die naadloos kunnen worden geïntegreerd in vaste
installaties en eenvoudig kunnen worden ingezet in verhuurprojecten, toont Panasonic de nieuwe PT-RQ25K
serie. Deze vier modellen omvatten 's werelds kleinste en lichtste 20.000 lumen 4K 3-Chip DLP™-projector
met uitmuntende beeldkwaliteit en exclusieve functies die alles vereenvoudigen, van transport en opslag tot
installatie en set-up. De PT-RQ25K-serie komt in september 2022 op de markt.
Panasonic zal ook 's werelds kleinste, lichtste en stilste 20.000 lumen LCD-projector presenteren, de PTMZ20K. Deze projector is ideaal voor grote vergaderruimtes, collegezalen en hybride omgevingen. Een
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uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding met heldere en kleurrijke projecties in klaar verlichte ruimtes, zowel voor
de aanwezigen als voor kijkers op afstand. De PT-MZ20K zal in december 2022 beschikbaar zijn.
Een nieuwe line-up van professionele beeldschermen
De nieuwe EQ2-serie van professionele 4K LCD-schermen is ontworpen om te voldoen aan de steeds breder
wordende behoeften in bedrijfsgebouwen en klaslokalen. De serie biedt een hoge helderheid, duurzaamheid
en uitgebreide connectiviteit in zes schermformaten (86/75/65/55/50/43-inch). Voor eenvoudige samenwerking
in een vergadering of klaslokaal ondersteunt de EQ2-serie een Intel® SDM-slot (Smart Display Module), die
kan worden gebruikt met Panasonic's draadloze presentatiesysteem, PressIT. Er is ook een ingebouwde
whiteboard-functie om aantekeningen te maken op het beeldscherm en in/uit te zoomen met de computermuis.
De schermen zijn vanaf zomer 2022 verkrijgbaar.
"De mogelijkheid om in vrijheid samen te werken en te creëren, waar je ook bent, is nog nooit zo belangrijk
geweest," zegt Hartmut Kulessa, European Marketing Manager voor Panasonic Visual Solutions. "Als gevolg
daarvan richten we ons op het leveren van de meest meeslepende en collaboratieve 4K AV-oplossingen voor
bedrijven, onderwijs en entertainment. We zijn nu al de enige fabrikant ter wereld die een 4K-portfolio aanbiedt
met displays tot 98" en projectoren tot 50.000 lumen, en onze nieuwe, innovatieve producten die we vandaag
hebben aangekondigd, zullen onze reputatie als de 4K-leverancier bij uitstek alleen maar versterken."
Voor meer informatie over Panasonic product nieuws op ISE, bezoek:
PressIT: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/pressit360-camera-speakerphone
LMZ460: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/pt-lmz460-series-4000-lm-solid-shine-laser-projectors
TMW400: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/pt-tmz400-series-wuxga-short-throw-projectors
EQ2: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/eq2-series-4k-display-that-flexibly-support-diversifying-installationenvironments-and-system-configurations
RQ25: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/pt-rq25k-series-deliver-more-for-less-with-the-worlds-smallest-and-lightest20000-lm-3-chip-dlp-4k-laser-projector
MZ20: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/pt-mz20kl-meet-the-worlds-smallest-lightest-and-quietest-20000-lmprojector
EINDE

Panasonic Press contact:
Hans Karperien
hans@insticom.be
+32 2 627 06 00

Panasonic Press contact:
Karl Everaert
Karl.everaert@eu.panasonic.com
+32 2 481 04 33

Over Panasonic Group
Als wereldleider in het ontwikkelen van innovatieve technologieën en oplossingen voor uiteenlopende toepassingen in de sectoren
consumentenelektronica, huisvesting, automobiel, industrie, communicatie en energie, is de Panasonic Group op 1 april 2022
overgeschakeld op een werkmaatschappijensysteem met Panasonic Holdings Corporation als holdingmaatschappij en acht
ondernemingen die onder haar koepel zijn gepositioneerd. Opgericht in 1918 zet de Groep zich in voor het verbeteren van het welzijn
van mens en maatschappij en voert zij haar activiteiten uit op basis van haar oprichtingsprincipes die worden toegepast om nieuwe
waarde te genereren en duurzame oplossingen te bieden voor de wereld van vandaag. De Groep rapporteerde een geconsolideerde
netto-omzet van 54,02 miljard euro (6.698,8 miljard yen) voor het boekjaar 2020, dat eindigde op 31 maart 2021. Toegewijd aan het
verbeteren van het welzijn van mensen, is de Panasonic Group verenigd in het leveren van superieure producten en diensten om u te
helpen op uw best te leven. Voor meer informatie over de Panasonic Group, bezoek: https://holdings.panasonic/global/
Over Panasonic Connect Europe
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Panasonic Connect Europe is op 1 oktober 2021 van start gegaan als een nieuwe, wendbare organisatie met een Business-toBusiness focus. Onder leiding van CEO Hiroyuki Nishiuma wil het bedrijf, met meer dan 400 werknemers, bijdragen aan het succes van
zijn klanten door middel van innovatieve producten en geïntegreerde systemen en diensten. Het doel is een visie te bieden die een
revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop mensen werken, de samenleving vooruit zal helpen en mensen zal verbinden met de
wereld van morgen.
Panasonic Connect Europe heeft zijn hoofdkantoor in Wiesbaden, Duitsland en omvat de volgende businessunits:
•
•

•
•

De afdeling Mobile Solutions Business helpt mobiele werknemers hun productiviteit te verbeteren met een gamma robuuste
Toughbook-notebooks, zakelijke tablets en handhelds.
De afdeling Media Entertainment omvat Visual System Solutions, dat een gamma betrouwbare projectoren met hoge
helderheid en hoogwaardige beeldschermen aanbiedt, en Broadcast & ProAV, dat Smart Live Production-oplossingen
aanbiedt, met een end-to-end-portfolio bestaande uit PTZ- en systeemcamera's, camcorders, het Kairos IT/IP-platform,
switchers en robotoplossingen die op grote schaal worden ingezet voor het vastleggen van live-evenementen, sportproducties,
televisie en xR-studio's.
Business and Industry Solutions, dat technologieoplossingen op maat levert voor de retail-, logistiek- en productiesector.
Deze oplossingen zijn ontworpen om de operationele efficiëntie te verhogen en de klantervaring te verbeteren, zodat bedrijven
elke dag optimaal kunnen presteren.
Panasonic Factory Solutions Europe, dat een breed scala aan slimme fabrieksoplossingen verkoopt, waaronder
oplossingen voor elektronicaproductie, robot- en lassystemen en de ontwikkeling van softwareoplossingen.

Voor meer informatie: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/visual-system-solutions-1
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