Panasonics 4K-filmkameror ingår nu i Netflix PTAPprogram
Panasonics hela sortiment av 4K-filmkameror har utsetts till Production Technology
Alliance Products (PTAP) av Netflix, världens ledande underhållningsservice på internet.
Stockholm, 19 september 2018 - PTAP-logotypen försäkrar artister och anläggningsoperatörer
om att en produkt uppfyller leveransspecifikationerna från Netflix idag och att de kommer att
fortsätta att leva upp till utvecklingsbehoven hos produktions- och redigeringsbranschen i
framtiden.
PTAP-logotyper har tilldelats Panasonics VariCam 35, VariCam LT, VariCam Pure och EVA1.
Kamerorna har använts i många Netflix-originalserier som Ozark, 13 Reasons Why, Orange is the
New Black, Better Call Saul och Arrested Development.
Kamerorna uppfyller Netflix 4K UHD-specifikation och höga dynamikområde för att leverera bästa
möjliga bildmaterial. VariCam erbjuder en 35mm sensor för filmiskt skärpedjup, medan EVA1 ger
en upplösning på 5,7K.
För mer information om Panasonic Broadcast & ProAV, vänligen besök:
http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
Läs gärna mer i bifogat engelskt pressmeddelande.
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU är den Europeiska delen av Panasonic Systems Communications Company, Panasonics globala B2B division. PSCEU:s
mål är att förbättra arbetsvillkoren för yrkesfolk samt deras organisationers effektivitet och resultat via världsledande teknologi. Vi
hjälper organisationer samla in, beräkna och kommunicera många typer av information: bilder, röst- samt textdata. Med cirka 350
anställda, ingenjörsexpertis i design, global projektledningsförmåga och ett stort europeiskt partnernätverk
erbjuder PSCEU oöverträffad kompetens på sina marknader.
PSCEU är indelat i sex olika områden:
• Professional Camera Solutions inkluderar Broadcast-, ProAV- och Industrial Medical Vision (IMV)-teknologier. Panasonic är en av
de två ledande leverantörerna av professionell kamerautrustning i Europa.
• Communication Solutions inkluderar professionella skanners, multifunktionella skrivare, telefonsystem samt HDvideokonferenssystem.
• Computer Product Solutions omfattar Toughbooks robusta bärbara datorer, Toughpads tåliga datorplattor för företag och
elektroniska point-of-sales-system (EPOS). Som marknadsledande i Europa hade Panasonic
Toughbook en europeisk marknadsandel på 67 procent för robusta bärbara datorer och 56 procents
marknadsandel på tåliga datorplattor för företag 2016 (VDC, mars 2017).
• Industrial Medical Vision tillhandahåller applikationer för olika segment inom medicin, life science, ProAV eller industri.
Produktportföljen innehåller kompletta och OEM-mikrokameralösningar. Slutanvändare, systemintegratörer eller distributörer kan
välja mellan olika fullproduktlösningar och komponentvisionsteknologi.
• Security Solutions omfattar videoövervakningskameror och inspelningsenheter, video intercom system, access control, inbrottoch brandalarmsystem.
• Visual System Solutions inkluderar projektorer och professionella skärmar. Panasonic är marknadsledande inom
ljusstarka projektorer med 37,2 procent omsättningsandel (Futuresource >5klm (april 2015-mars 2016, exkl. D-Cinema och 4K)
Om Panasonic
Panasonic Corporation är världsledande inom utveckling och tillverkning av elektroniska

produkter för konsument- och företagsmarknad samt industri. Sedan starten 1918 har företaget expanderat globalt och driver nu
över 500 konsoliderade företag över hela världen. Företaget, som har sitt huvudkontor i Osaka i Japan, redovisade en
sammanlagd nettoförsäljning på 61,7 miljarder Euro för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2017. Panasonic arbetar för att
skapa nya värden genom sina innovationer och strävar efter att göra livet lättare och skapa en bättre värld för konsumenterna. För
mer information om Panasonic, besök företagets webbplats på http://panasonic.net.

