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MEŞHUR CASA BATLLÓ,
GAUDÍ'NİN YARATICI
EVRENİNİ PANASONIC İLE
YENİDEN OLUŞTURUYOR

Müze, Panasonic projektörlerden ve muhteşem görsel-işitsel görüntülerden ilham alıyor.
Modernist mimar Antoni Gaudí'nin Barcelona’daki ünlü mimari eseri Casa Batlló, ödüllü bir deneyim oluşturmak için
Panasonic projeksiyon teknolojisini öncü bir kültürel ziyaretle birleştirdi. Çok algılı bu müze, sanatsal bir sürükleyici deneyim
sağlayarak Katalan modernizminin en büyük temsilcisinin zihnine bir bakış açısı sunuyor.
Casa Batlló, Panasonic teknolojisini kullanarak bina genelinde çeşitli alanları yeniden yarattı. Gaudí Dome odası, genç
Gaudí'nin zihnini temsil etmek için 36 Panasonic projektör (PT-RZ660 ve PT-JS200 modelleri) ve 1.000'den fazla ekrana
sahip bir kubbeden yararlanıyor. Katalan mimara ilham veren doğal evren, hayat bularak ziyaretçilerin yaratıcı deneyimde
yer almasına olanak sağlıyor. Ultra kısa izdüşümlü lenslerle donatılan projektörler, videonun başka herhangi bir
teknolojiyle eşlenmesi zor yüzeylere yansıtılmasına olanak tanıyor ve ziyaretçilerin yansıtılan görüntüyü yanlışlıkla
engellemesinin önüne geçiyor.
Tavan arasındaki sanal gerçeklik projeksiyonları çamaşır yıkama, ütüleme gibi ev işlerini geçmişten gelen işçilerin
gözünden hayata geçiriyor. Geceleri avluda projeksiyonlarla yapılan eşlemeler, her biri 20.000 lümen parlaklığa sahip
canlı ve gerçeğe yakın görüntüler sunan ve Panasonic ET-D3LEF70 balıkgözü lensler kullanılarak konuma özel olarak
eşlenen 7 güçlü PT-RS20K lazer projektörle göz kamaştırıcı kesintisiz bir şelale oluşturuyor.
Casa Batlló CEO'su Gary Gautier, oluşturdukları deneyimi şu şekilde açıklıyor: "Antoni Gaudí'nin bize bıraktığı mirasın
büyüsünü güçlendirerek ziyaretçileri heyecanlandırmak istedik. Farklı alanları görünmez AV teknolojileriyle donattık ve
onları dünya mirası olan sit alanında büyük bir zorluk olan çevreye saygılı bir şekilde entegre ettik."
Panasonic Saha Pazarlama Müdürü Oriol Massague ise şunları ekledi: "Çoğu müze ve tarihi bina sürükleyici deneyimler
göz önünde bulundurularak inşa edilmedi ancak Panasonic projektörler ve lensler, her boyutta ya da şekildeki odalarda
mümkün olan en iyi sürükleyici deneyimi sunabiliyor. Ziyaretçilerin içeriğe etki etmeden yaklaşmasını sağlayarak
teknolojinin, sürükleyici deneyimden asla uzaklaşmamasını sağlıyor."
Daha fazla bilgi https://business.panasonic.com.tr/visual-system/casa-batllo-immersive-experience adresinde yer alıyor.
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Dünya çapında tüketici elektroniği, konut, otomotiv, sanayi, iletişim ve enerji sektörlerinde geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi
teknolojiler ve çözümler geliştirmede küresel bir lider olan Panasonic Group, 1 Nisan 2022'de Panasonic Holdings Corporation ile bir
işletme şirket sistemine geçmiştir ve Panasonic Holdings Corporation da çatısı altında konumlanmış sekiz şirket ile hizmet vermektedir.
1918 yılında kurulan Grup, kendini insanların ve toplumun refahını artırmaya adamıştır ve faaliyetlerini, günümüz dünyası için yeni
değerler üretmek ve sürdürülebilir çözümler sunmak için uygulanan kuruluş ilkelerine göre yürütmektedir. Grup 31 Mart 2021 tarihinde
sona eren mali yıl için 54,02 milyar Euro (6.698,8 yen) değerinde net satış açıklamıştır. Kendini insanların esenliğini iyileştirmeye
adamış Panasonic Grubu, En İyi Deneyimi Yaşatmak amacıyla üstün ürünler ve hizmetler sunmak için birleşmiştir. Panasonic Grubu
hakkında daha fazla bilgi için: https://holdings.panasonic/global/
Panasonic Connect Europe hakkında
Faaliyetlerine 1 Ekim 2021’de başlayan Panasonic Connect Europe, şirketler arası ticarete odaklanan ve çevik olan bir yapı oluşturdu.
400'den fazla çalışanı olan şirket, “Gemba Süreç İnovasyonu” adlı büyük yeni B2B çözümleri girişimi ile operasyonlara öncülük ediyor.
Genel merkezi Wiesbaden'de olacak Panasonic Connect Europe, aşağıdaki iş birimlerinden oluşacak:
•
•

•
•

Toughbook dayanıklı dizüstü bilgisayarlar, iş tabletleri ve el bilgisayarları yelpazesiyle mobil çalışanların üretkenliği
artırmalarına yardımcı olan Kurumsal Mobil Çözümler İş Birimi.
Yüksek kaliteli ekranların yanı sıra birçok parlaklığı yüksek ve güvenilir projektör sunan Görsel Sistem Çözümleri’nin yanı
sıra PTZ ve sistem kameraları, video kameralar, Kairos IT/IP platformu, anahtarlayıcılar ve canlı etkinlik çekimi, spor
prodüksiyonu, televizyon ve xR stüdyoları için yaygın olarak kullanılan robotik çözümlerden oluşan uçtan uca bir portföy ile
Akıllı Canlı Prodüksiyon çözümleri sunan Broadcast & ProAV’nin dahil olduğu Medya Eğlence İş Birimi.
Perakende, Lojistik ve İmalata odaklanan özel teknoloji çözümleri sunan Kurumsal ve Endüstriyel Çözümler. Operasyonel
verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için tasarlanıp şirketlerin her gün en iyi şekilde performans göstermesine
yardımcı olmaktadır.
Elektronik üretim çözümleri, robot ve kaynak sistemleri ve yazılım çözümleri mühendisliği dahil olmak üzere çok çeşitli akıllı
fabrika çözümleri satan Panasonic Avrupa Fabrika Çözümleri.

Kurumsal Mobil Çözümler birimi hakkında daha fazla bilgi için: www.toughbook.eu
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