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PRZEDSTAWIA PIERWSZĄ
NA RYNKU ZINTEGROWANĄ
KAMERĘ PTZ 4K 50P
Firma Panasonic zaprezentowała nową kamerę PTZ, AW-UE150. Jest to pierwszy na rynku model umożliwiający
rejestrowanie obrazu w jakości 4K 50p w HDR.
Nowa kamera AW-UE150 pozwala uzyskać płynny, naturalny obraz za sprawą sensora 50p. Dzięki temu znakomicie
sprawdzi się podczas transmisji na żywo wydarzeń edukacyjnych, biznesowych czy też sportowych, gdzie trzeba uchwycić
dynamiczny ruch.
Integracja jest zapewniona dla różnych interfejsów 4K, w tym 12G-SDI, HDMI, światłowodu i IP, który obsługuje tryb HDR.
Ponadto kamera może jednocześnie przekazywać obraz w rozdzielczości 4K i Full HD. AW-UE150 jest pierwszą w swojej
klasie kamerą, która umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K 50p i zapewnia szeroki kąt widzenia 75,1° w poziomie,
a także 20-krotny zoom optyczny i 32-krotny inteligentny zoom (w trybie HD). Urządzenie pozwala wykadrować aż do trzech
ujęć Full HD z jednego obrazu 4K, co zapewnia dużą elastyczność w nagrywaniu. Dodatkowo dzięki niewielkim rozmiarom
model sprawdzi się w najbardziej wymagających zastosowaniach
Kolejne zalety modelu AW-UE150 to matryca MOS o wielkości 1 typu, duże światło tally, a także stabilizatory optyczne
i obsługa New Web UI.
Poza nową kamerą PTZ, Panasonic przedstawił również nowy kontroler AW-RP150. Został on znacząco ulepszony
w porównaniu do wcześniejszych modeli. Wyposażono go m.in. w joystick umożliwiający obsługę jedną ręką oraz duży ekran
dotykowy LCD ułatwiający monitorowanie oraz dostosowywanie ustawień menu.
Kontroler Panasonic AW-RP150 jest w pełni kompatybilny z kamerą AW-UE150, a także z poprzednimi modelami kamer
PTZ. Urządzenie dodaje również wejście SDI do panelu LCD w celu łatwiejszego monitorowania i może obsługiwać łącznie
do 200 kamer w 20 grupach.
- Kamera AW-UE150 jest punktem odniesienia dla wysokiej klasy produktów PTZ. W połączeniu z nowym kontrolerem AWUE150 zapewni operatorom najwyższą możliwą w zdalnych systemach kamer jakość nagrywania zarówno w przypadku
rejestrowania materiałów korporacyjnych czy transmisji wydarzeń na żywo - mówi Sivashankar Kuppusamy, Marketing
Manager EMEA w Panasonic.
Zarówno kamera AW-UE150 oraz kontroler AW-RP150 pojawią się na rynku w grudniu br.
Więcej informacji na temat profesjonalnych kamer Panasonic można znaleźć na stronie:
https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/.
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O Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Naszą misją jest sprawienie, aby technologie pomagały firmom odnosić sukcesy, działając w sposób dla nich nieodczuwalny.
Wierzymy, że urządzenia i systemy powinny po prostu działać. Przedsiębiorstwa osiągną sukces, jeśli tylko będą mogły
skoncentrować się na swoich klientach, mając pewność, że wszystkie technologie odpowiadające za funkcjonowanie firmy
współpracują ze sobą. Dlatego opracowujemy produkty i rozwiązania, które są tak zintegrowane z trybem pracy naszych
klientów, że są praktycznie niewidoczne - pracują w tle, napędzając sukces firmy.
PSCEU składa się z sześciu działów produktowych:


Broadcast & ProAV zapewnia swobodę opowiadania historii za pomocą wysokiej jakości produktów i rozwiązań, które
gwarantują płynną pracę i doskonały stosunek jakości do ceny; szerokie portfolio rozwiązań obejmuje kamery zdalne,
przełączniki, kamery studyjne i ENG P2HD. Oferta kamer filmowych zawiera modele VariCam i EVA1, które są w stanie
obsłużyć 4K i High Dynamic Range (HDR), dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do produkcji kinowych,
telewizyjnych, nagrywania filmów dokumentalnych i wydarzeń na żywo.



Communication Solutions oferuje wiodące na świecie systemy telefoniczne, terminale SIP i profesjonalne skanery
sieciowe umożliwiające swobodną komunikację.



Computer Product Solutions pomaga pracownikom mobilnym zwiększać produktywność dzięki wzmocnionym
notebookom i tabletom Toughbook, urządzeniom typu handheld i systemom EPOS (ang. Electronic Point of Sale). Jako
lider na europejskim rynku, Panasonic w 2017 r. miał 57% udziału w przychodach ze sprzedaży wytrzymałych
notebooków i tabletów (VDC Research, marzec 2018 r.).



Industrial Medical Vision (IMV) tworzy rozwiązania dla różnych branż, takich jak medycyna, nauki biologiczne,
profesjonalne rozwiązania audiowizualne i przemysł. Portfolio produktów obejmuje kompletne systemy kamer w wersji
OEM.



Security Solutions są oparte na wieloletnim doświadczeniu w produkcji urządzeń do monitoringu o jakości
umożliwiającej wykorzystanie nagrań w charakterze materiałów dowodowych. Gwarantują one najwyższą jakość obrazów
w dowolnym środowisku dzięki wykorzystaniu niezawodnych i zaawansowanych technologicznie kamer oraz systemów
rejestrowania obrazów.



Visual System Solutions oferuje najszerszą gamę profesjonalnych wyświetlaczy i projektorów, zapewniając
profesjonalistom branży AV swobodę tworzenia. Lider europejskiego rynku projektorów o wysokiej jasności z 39%
udziałem w rynku (Futuresource: w kategorii powyżej 5 tys. lumenów, dane za okres 04.2016-03.2017 z wyłączeniem
rozwiązań 4K i kina cyfrowego).

O Panasonic
Panasonic Corporation jest światowym liderem w opracowywaniu produktów i technologii w obszarze elektroniki
konsumenckiej, wyposażenia domów i rozwiązań dla motoryzacji, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak
i przedsiębiorstw. Firma, która w 2018 r. obchodzi 100-lecie istnienia, rozwinęła swoją działalność na całym świecie i obecnie
zarządza 591 filiami oraz 88 przedsiębiorstwami stowarzyszonymi. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r.
zanotowały one skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 61,4 miliarda euro. Więcej informacji o Panasonic znajduje się
pod adresem: http://panasonic.pl lub http://business.panasonic.pl.

