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Kurumsal Çözümler

PANASONIC SEKTÖRÜN
İLK 4K 50P ENTEGRE PTZ
KAMERASINI TANITIYOR

Panasonic, sektörünün ilk 4K 50p HDR entegre PTZ kamerasını Amsterdam'daki IBC 2018'de tanıttı.
AW-UE150, 50p sensörü sayesinde görünümleri sorunsuz ve doğal olan görüntüler oluşturuyor. Bu sayede hızlı hareketler
ve yayıncılık, kurumsal, eğitim, kiralama ve sahneleme alanlarında yüksek teknoloji gerektiren uygulamalar için uygun hale
geliyor.
Entegrasyon, HDR modunu destekleyen 12G-SDI, HDMI, Optik Fiber ve IP de dahil olmak üzere çeşitli 4K ara yüzlerinde
sağlanıyor. Buna ek olarak kamera aynı anda hem 4K hem de Full HD çıkış sağlayabiliyor.
Bu yeni amiral gemisi kamera, 4K 50p ve 20x optik yakınlaştırma ve 32x akıllı yakınlaştırma (HD modunda) ile birlikte yatay
olarak 75,1 derece geniş görüş açısı sunan sınıfının ilk modeli. Kamera, tek 4K görüntü tuvalinden en fazla üç Full HD
kırpma olanağı sağlıyor; bu, daha fazla esneklik kompakt boyut sunmanın yanında daha zorlu kamera konumları için de
ideal.
Diğer özellikler arasında 1 tipi MOS sensör, büyük boyutlu takograf, çeşitli optik stabilizatörler ve Yeni Web UI desteği
bulunuyor.
Kameranın piyasaya sürülmesine ek olarak izleme ve menü ayarları için geniş bir LCD ekran sunan yepyeni AWRP150 uzaktan kumanda ünitesi de gösteride yer aldı. Kontrol cihazı, muhteşem bir kullanılabilirlik sunuyor ve tüm kontrol
işlemlerini yöneten geleneksel iki elle çalıştırmaya ek olarak bir kumanda kolu ile tek elle de çalıştırılabiliyor.
Kontrol cihazı, UE150 ve Panasonic'in önceki kamera modelleriyle de uyumlu. RP150 aynı zamanda kontrol izleme için LCD
paneline bir SDI girişi sağlıyor. Ayrıca 20 grupta 200'e varan kamerayı destekleyebiliyor.
Panasonic EMEA’da Pazarlama Müdürü olan Sivashankar Kuppusamy, "UE150, gerçekten de yüksek kaliteli PTZ ürünleri
içinde referans modeldir. Son derece eşsiz ve gelişmiş. Cihazımız aynı zamanda piyasadaki en iyi kullanılabilirliğe sahip. Ek
olarak hem kameraları hem de kırpma özelliğini kontrol edebiliyor ve kullanıcıların her bir kameradan birden çok video akışını
yönetmelerine olanak tanıyor. Yeni kamera kontrol ünitesi ile birleştirildiğinde, operatörlerin şirket kurulumlarından çok zorlu
realite TV kullanımına kadar her çeşit piyasa için uzak kamera sistemlerinde elde edilebilecek en iyi kaliteyi sunan bir
uzaktan kamera çözümüne kavuşacağından eminiz" diyor
AW-UE150 ve AW-RP150, Aralık 2018'de AW-UE150 için 11.000 ve AW-RP150 için fiyatı 4.500 Euro olarak belirlendi.
Panasonic Broadcast & ProAV hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
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Panasonic Systems Communications Company Europe (PSCEU) teknolojinin arka planda uyum içinde çalışmasını ve
şirketlerin özgürce çalışarak başarıya ulaşmalarını kendisine görev edinmektedir. PSCEU’ya göre teknoloji her şeyden önce
kusursuz bir işlev göstermelidir. Teknolojik yeteneklerinin arka planda uyum içinde çalıştığına güvenerek sadece
müşterilerine odaklanan şirketler başarılı olabilirler. Bu yüzden PSCEU, kurumsal başarı için itici güç olarak, kendisini,
müşterilerinin çalışma şekilleriyle son derece uyumlu ve neredeyse görünmez bir şekilde çalışan ürün ve çözümleri
geliştirmeye adamaktadır.

PSCEU altı ürün kategorisinden oluşmaktadır:


Uzaktan kamera, stüdyo kamera ve ENG P2HD’lerde mükemmel bir fiyat-performans ve sorunsuz işlem sağlayan Yayın
& ProAV, hikâyeyi en yüksek kaliteli ürün ve çözümlerle anlatma özgürlüğü sunar. VariCam’in sinema kamera modelleri
ve EVA1’in gerçek 4K ve Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteğiyle olan uyumu; bu ürünleri sinema, televizyon, belgesel
ve canlı etkinlik prodüksiyonu için en uygun çözüm yapmaktadır.



Dünyanın önde gelen telefon sistemleri, SIP terminal cihazları ve profesyonel ağ tarayıcılarını sunan İletişim Çözümleri,
bağlantı yerine iletişime odaklanma özgürlüğü sunmaktadır.



Toughbook dayanıklı dizüstü bilgisayar, kurumsal tablet, el terminalleri ve elektronik satış noktası (EPOS) sistemleriyle
mobil çalışanların verimliliklerini artırmasına yardımcı olan Kurumsal Mobil Çözümler. Avrupa’da pazar lideri olarak
Panasonic’in 2017 yılında dayanıklı dizüstü bilgisayar satışlarında yüzde 57, dayanıklı kurumsal tablet satışlarında ise
yüzde 56’lık pazar payı bulunmaktadır (VDC Research, Mart 2018).



Kullanıcılarına tıp, yaşam bilimleri, ProAV ve endüstri uygulamaları üreten Endüstriyel Tıbbi Vizyon. Ürün portföyü,
tamamlanmış ve OEM kamera çözümleri sunarak; kullanıcılarına görülemeyeni görme özgürlüğünü sunmaktadır.



Kanıtlanmış bir kalite sunan CCTV görüntüsü mirası üzerine kurulan Güvenlik Çözümleri. Son derece güvenilir, gelişmiş
teknolojik kamera ve görüntü kaydetme sistemlerini kullanan çözümler, tüm çevresel şartlarda en yüksek görüntü kalitesi
sunarak kullanıcılarına güvende hissetme özgürlüğü sunmaktadır.



Profesyonel görüntü ve projektör yelpazesi sunan ve Görsel İşitsel profesyonellerine yaratma özgürlüğü sağlayan Görsel
Sistem Çözümleri. Pazarda yüzde 39 pazar payı ile Avrupa’nın yüksek parlaklık projektörü pazarına liderlik etmektedir
(Futuresource >5klm FY17 Q3. 4K & dijital kamera hariç).

Panasonic hakkında
Panasonic Corporation, tüketici elektroniği, konut, otomotiv ve B2B işletmelerindeki müşteriler için çeşitli elektronik
teknolojileri ve çözümleriyle bir dünya lideridir. 2018 yılında 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan şirket, dünya çapında
yaygınlaşarak 591 yan kuruluşu ve 88 bağlı şirketiyle dünya çapında faaliyet göstermektedir. Şirket 31 Mart 2018 tarihinde
sona eren mali yıl için 61,4 milyar Euro değerinde net satış açıklamıştır. Bölgesel hatları boyunca inovasyonlarıyla yeni
değerlerin peşinden gitme kararlılığına sahip olan Panasonic, müşterileri için daha iyi bir hayat ve daha iyi bir dünya yaratma
çabası içerisindedir. Daha fazla bilgi için: http://www.panasonic.com/global

