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Panasonic PT-LMZ460 ve PT-TMZ400 Serileri kısa mesafeli lens serilerinden hızlı açılma 
imkanı ve Full HD’den de iyi çözünürlük sunuyor.

Wiesbaden, Almanya. 10 Mayıs 2022 – Panasonic SOLID SHINE lazer ışık kaynağını kullanan ve okuldaki sınıflarda ve 
iş dünyasındaki konferans salonlarının aydınlık ortamlarında anında ve ilgi çekici iletişim için tasarlanmış iki yeni LCD 
projektör serisini tanıttı. Panasonic PT-LMZ460 Serisi, projeksiyonu bekleme modundan yalnızca bir saniyede etkin hale 
getiren Hızlı Açılma ile anında sunum yapma fırsatı sunuyor. Sunduğu esnek kullanım olanağı ve net görüntüler için Full 
HD’den de iyi çözünürlüğün yanı sıra Gerçek WUXGA’da 1,2 kat yakınlaştırma lensine ve 4.600 lm’ye kadar parlaklığa 
sahip. Bu sayede web sayfalarını ve elektronik tabloları görüntülerken ekstra ekran alanı sağlayarak görüntülerin orijinal 
en boy oranlarında çoğaltabiliyor. WUXGA’da 4000 lm’ye kadar parlaklığa sahip kısa mesafeli Panasonic PT-TMZ400 
Serisi, müze ve tabela uygulamaları için uygun maliyetli bir giriş çözümü olarak da hizmet verebiliyor. 

Her iki projektör serisinde de mevcut olan eşsiz optik tasarım ve etkili SOLID SHINE Lazer ışık kaynağı enerji tüketimini, 
israfı ve bakım gereksinimini azaltarak bu ürünleri çevre dostu bir yatırım haline getiriyor. Işık kaynağı ise değiştirme 
süresini 20.000 saate kadar uzatıyor, projeksiyonun kesintiye uğrama olasılığını azaltyor ve uzun süreler boyunca sabit 
parlaklığı koruyor. SOLID SHINE Lazer, 15.000 saate* kadar bakım gerektirmeyen ECO Filtre ile birlikte projektör 
yönetimini kolaylaştırıyor. Ayrıca verimli optik tasarım, güç tüketimini yalnızca 280 W’a* düşürüyor. 

Projektörler, Panasonic’in PressIT sunum sistemi gibi kolay iş birliği ve ücretsiz olarak kullanılabilen uygulamalarla ya da 
bir medya oynatıcıya içerik akışıyla içerik paylaşmak üzere tasarlandı. 4K giriş-sinyal uyumluluğu sayesinde zahmetsiz bir 
sistem entegrasyonu sunuyor. 

Yalnızca 4,5 kg (9,92 lb)* ağırlıktan başlayan, ekstra esneklik için 1,2 kat yakınlaştırma lensine (PT-LMZ460 Serisi) veya 
daha küçük odalar için ideal olan yalnızca 83 cm’den (32,68 inç) 80 inçlik bir görüntü yansıtmak için kısa mesafeli lense 
sahip (PT-TMZ400 Serisi) bir model arasından seçim yapılabiliyor. Dijital Yakınlaştırma Genişletici, lensin optik aralığının 
ötesine yerleştirildiklerinde bile mevcut tavan montajlarının kullanılmasına olanak tanıyor ve tüm modeller 360° ile 
herhangi bir açıda kurulabiliyor. 
 
PT-LMZ460 Serisi ve PT-TMZ400 Serisi LCD Projektörler, 2022 Eylül'de piyasaya sunulacak. Daha fazla bilgi için 
aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:  
https://business.panasonic.com.tr/visual-system/pt-lmz460-series-4000-lm-solid-shine-laser-projectors 
https://business.panasonic.com.tr/visual-system/pt-tmz400-series-wuxga-short-throw-projectors  
 
*Özellikler teyit edilecek. 
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Panasonic Group hakkında 
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 bir holding şirketi olarak hizmet veren 
Panasonic Holdings Corporation ve çatısı altında konumlanan sekiz şirket ile faaliyet gösteren bir şirket sistemine geçmiştir. 1918 
yılında kurulan Grup, kendini insanların ve toplumun refahını artırmaya adamış 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 tarihinde başlayan Panasonic Connect Europe, B2B odaklı ve çevik yeni bir organizasyon 
oluşturdu. 400'den fazla çalışanı olan şirket, geniş iş ürünleri yelpazesiyle desteklenen "Gemba Süreç İnovasyonu" adlı yeni B2B 
çözümleri girişimiyle faaliyetlere öncülük ediyor.  
  
Merkezi Wiesbaden'de bulunan Panasonic Connect Europe, aşağıdaki iş birimlerinden oluşmaktadır:  
  

• Toughbook dayanıklı dizüstü bilgisayarlar, iş tabletleri ve el bilgisayarları yelpazesiyle mobil çalışanların üretkenliği 
artırmalarına yardımcı olan Mobil Çözümler İş Birimi. 

• Yüksek parlaklık ve güvenilirlik özelliğine sahip bir dizi projektörün yanı sıra yüksek kaliteli ekranlar sunan Görsel Sistem 
Çözümleri ile canlı etkinlik çekimi, spor prodüksiyonu, televizyon ve xR stüdyoları için yaygın olarak kullanılan PTZ ve sistem 
kameraları, kayıt özelliği olan kameralar, Kairos IT/IP platformu, anahtarlayıcılar ve robotik çözümlerden oluşan uçtan uca bir 
portföyden Akıllı Canlı Prodüksiyon çözümleri sunan Broadcast & ProAV'yi bünyesinde barındıran Medya Eğlence İş Birimi. 

• Perakende, Lojistik ve İmalata odaklanan özel teknoloji çözümleri sunan İş ve Endüstri Çözümleri. Operasyonel verimliliği 
artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için tasarlanmış olup işletmelerin her gün en iyi performansı sergilemelerine 
yardımcı olur. 

• Elektronik üretim çözümleri, robot ve kaynak sistemleri ve yazılım çözümleri mühendisliği dâhil olmak üzere çok çeşitli akıllı 
fabrika çözümlerinin satışını yapan Panasonic Factory Solutions Europe. 

 
Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz: https://business.panasonic.co.uk/visual-system/panasonic-visual-
system-solutions/about-visual-system-solutions 
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