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PRESS RELEASE 

VISUAL SYSTEM SOLUTIONS 

MANDAG 22. FEBRUAR 2016 

Panasonic viser netværkets magt på MWC 
 
Panasonic bruger Mobile World Congress i Barcelona til at fremvise en række 
netværksforbundne produkter for første gang i Europa. 
  
Panasonic introducerede sin Smart Connectivity-modul til biler gennem sin partner Ficosa. Modulet 
integrerer antenner, tunere og en lokal server og viser vejen for næste generation af online-biler.  
 
Desuden fremvistes V2X-enheden, som er et kompakt og omkostningseffektivt modul, der tillader 
bil-til-bil- og bil-til-infrastruktur-kommunikation. 
 
Panasonic havde også premiere på platformen OneConnect, som danner grundlag for 
indholdsservicen på Panasonics Personal Radio leveret af AUPEO!. OneConnect tillader yderligere 
kommunikation mellem føreren og bilfirmaet og andre services, når der er brug for dette. 
 
Til det offentlige rum bygger Panasonics Light Id-teknologi bro mellem digital skiltning og 
mobiltelefoner. Systemet gør brug af en app, der gør det muligt at modtage informationer direkte fra 
Light Id-sendere fra fx displays og LED-skilte til din smartphone. 
 
Inden for personlig sikkerhed annoncerede Panasonic salg af Nubo: Verdens første 3G/4G mobile 
videokamera, som virker uden tilkobling til WI-FI.  
 
Panasonic fremviste også verdens letteste, fuldt robuste, håndholdte tablets til professionelt brug. 
De hidtil mindste Toughpad-enheder på 4,7 tommer FZ-F1 (Windows) og FZ-N1 (Android) 
 
Og sidst men ikke mindst havde Panasonic premiere på Green Tower, som er en omfattende 
Energy-as-a-service-løsning til ICT. Den kombinerer Panasonics stærke Lithium-Ion-batteri og 
solenergi med PowerOasis’ industriledende strømstyringsværktøj til telekommunikation. 
 
For mere information om alle Panasonics produkter besøg Panasonics stand på Mobile World 
Congress i Hal 6 stand H31. 
 
Læs mere om Panasonics Visual Systems løsninger her: http://business.panasonic.dk/visual-system 
 
For yderligere information 
 

Torbjörn Mähler, Panasonic 
Telefon: +46 (0)8 680 26 00              

E-mail: torbjorn.mahler@eu.panasonic.com 
 

 
 
Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
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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. 

 

 


