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PANASONIC HDR
ÖZELLİKLİ HABER
TOPLAMA KAMERASINI
TANITTI
Panasonic daha fazla bağlanabilirlik, işletilebilirlik ve netlik sunan yeni ENG kamerayı tanıtmak için Amsterdam'da
düzenlenen IBC 2018'i seçti.
Şirketin başarılı PX5000 serisini bir üst seviyeye çıkaran B4 omuz tipi bir P2HD video kamerası AJ-PX5100, geniş kayıt
seçenekleri ve olağanüstü görüntü kalitesine sahip. Kamera, üst düzey kurumsal ve spor prodüksiyonunun yanı sıra kiralama
pazarına da hitap ediyor.
Full HD 2/3 tipi 3 MOS sensörünü 3,4 kg'lık bir gövdede muhafaza eden yeni kamera, bir Panasonic ENG kamerasında ilk
kez HDR (HLG) içeriği ve 1080/50p kayıt imkânı sunuyor.
Ayrıca Panasonic, yeni kameranın bağlanabilirliğini standart olarak RTMP düşük gecikmeli iletişim ile geliştiriyor. Bu sayede
kameranın sorunsuz akışlar sunabildiği, kamera ile haber odası arasındaki bilgileri önceden olduğundan daha hızlı iletebiliyor
ve haber iş akışlarını hızlandırabiliyor. AJ-PX5100 ayrıca Wi-Fi, USB ve Gigabit Ethernet'in yanı sıra LiveU ve TVU ağları ile
kablosuz ve kablolu bağlanabilirliğe de sahip. AJ-PX5100’de aynı zamanda Panasonic'in bulut tabanlı haber düzenleme
sistemi olan P2 Cast desteği bulunuyor.
Kamerada iyileştirilmiş görünürlük ve standart çözünürlüklü monitörlerin dört katı piksel sayısına sahip bir Quad HD LCD
ekran bulunuyor.
Panasonic Video Sistemleri Kurumsal Satış Mühendisliği Müdürü Stefan Hofmann, konuyla ilgili “Panasonic, kaizen
mühendisliği kültürüne sahip. Bu da sürekli artan gelişim anlamına geliyor. AJ-PX5100’ü oluştururken çok başarılı bir ürünü
aldık ve bunu, daha iyi kullanılabilirlik, daha iyi görüntü ve iş akışları için iyileştirdik" diyor.
IBC'de Panasonic hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://business.panasonic.co.uk/professionalcamera/ibc-2018
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hakkında
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.
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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

