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NETFLIX BLÅSTEMPLER
PANASONICS KAMERAER
MED PTAP-LOGO

Netflix, som er verdens førende online underholdningstjeneste, udpeger Panasonics komplette udvalg
af 4K-filmkameraer som Post Technology Alliance Products (PTAP). Kameraerne er allerede blevet
anvendt til optagelserne af flere populære Netflix-originaler.
PTAP-logoet sikrer kunstnere og operatører, at produktet opfylder Netflix’ leveringsspecifikationer, og at det
også fremover vil fortsætte med at udvikle sig i tråd med fremtidige behov i produktions- og postproduktionsmiljøer.
De anerkendte PTAP-logoer er blevet givet til Panasonics VariCam 35, VariCam LT, VariCam Pure og EVA1.
Faktisk er kameraerne allerede blevet brugt til optagelserne af mange populære Netflix-originaler, herunder
Ozark, 13 Reasons Why, Orange is the New Black, Better Call Saul og Arrested Development.
Kameraerne opfylder Netflix’ 4K UHD-specifikation samt high dynamic range (HDR) og leverer dermed de bedst
mulige billeder. Kamerasortimentet indeholder en 35mm-sensorer til filmisk dybdeskarphed, mens EVA1 leverer
en opløsning på 5,7K.
"Hos Panasonic ønsker vi at imødekomme produktionsbranchens behov, både nu og i fremtiden. Vores
kameraer fremtidssikrer ikke kun filmkunst, de øger også effektiviteten – fra bedre farver til reducerede
filstørrelser og endda optagelser i udfordrende lys takket være vores unikke Dual Native ISO-funktion. Vi deler
Netflix’ forpligtelse til at udvikle funktionelle teknologier til kreative folk, så de kun skal koncentrere sig om at
fortælle historierne," siger Sivashankar Kuppusamy, Marketing Manager for Broadcast og ProAV EMEA hos
Panasonic.
Læs mere om Panasonic Broadcast & ProAV her: http://business.panasonic.dk/broadcast-and-proav
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Vores mission er at få teknologier til at arbejde usynligt sammen og få virksomheder til at lykkes. Vi tror på, at teknologi bare
skal virke, og på at virksomheder vil lykkes, hvis de får mulighed for at fokusere på deres kunder velvidende om, at alle
deres teknologier samarbejder, som de skal. Derfor er vi dedikerede til at udvikle produkter og løsninger, der er så
integrerede med vores kunders måde at arbejde på, at de er næsten usynlige – som en arbejdshest, der står i baggrunden
og skaber forretningssucces.
PSCEU er opdelt i seks forretningsområder:
•

Broadcast & ProAV giver dig frihed til at fortælle historier med produkter og løsninger af høj kvalitet, som sørger for
sikker drift og høj omkostningseffektivitet på tværs af fjernkameraer, switchers, studiekameraer og ENG P2HD. Cinemasortimentet med VariCam-serien og EVA1 er i stand til at levere ægte 4K og High Dynamic Range (HDR), hvilket gør
kameraerne ideelle til biograf-, tv-, dokumentar- og live-produktion.

•

Communication Solutions tilbyder verdensførende telefonsystemer, SIP-terminaler og professionelle
netværksscannere, der giver dig frihed til at fokusere på kommunikationen frem for forbindelsen.

•

Computer Product Solutions giver medarbejdere frihed til at arbejde hvor som helst med udvalget af robuste
Toughbook-laptops og Toughpad-tablets til erhvervslivet samt elektroniske point of sales (EPOS)-systemer. Som
europæisk markedsleder havde Panasonic en omsætningsandel på 57% af salget af robuste og slidstærke bærbare
computere og tablets til erhvervslivet i 2017 (VDC Research, marts 2018).

•

Industrial Medical Vision fremstiller applikationer til forskellige segmenter som medicinalbranchen, life science, ProAV
og industrien. Produktporteføljen omfatter OEM- og komplette kamerasystemer, der gør det muligt at se ting, der ellers
ikke kan ses.

•

Security Solutions sikrer CCTV-optagelser af dokumenteret høj kvalitet. Vores pålidelige og avancerede kameraer og
billedoptagelsessystemer giver knivskarpe billeder under alle miljøforhold, hvilket skaber øget sikkerhed.

•

Visual System Solutions tilbyder et bredt udvalg af skærme og projektorer til professionelle AV-eksperter. Panasonic er
førende på det europæiske high brightness-projektormarked med en markedsandel på 39% målt på omsætning
(Futuresource >5klm FY17 Q3, ekskl. 4K & digital cinema).

Om Panasonic
Panasonic Corporation er globalt førende inden for udvikling og fremstilling af elektroniske produkter til både forbruger- og
erhvervsmarkedet. Panasonic har hovedkvarter i Osaka, Japan, og fejrede sit 100-års jubilæum i 2018. På globalt plan
opererer Panasonic nu med 591 datterselskaber i 88 associerede selskaber på verdensplan. Selskabet rapporterede en total
nettoomsætning på 61,4 milliarder euro for regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2018. Panasonic har et mål om at
skabe værdi gennem innovation på tværs af forretningsområder og bruger derfor sine teknologier til at skabe bedre resultater
for sine kunder. Lær mere om Panasonic på: http://www.panasonic.com/global

