Basın Bülteni

PANASONIC’İN FİLM
KAMERASI SERİSİ
NETFLIX’E KATILDI

Panasonic'in tüm 4K sinematografi kameraları dünyanın önde gelen internet eğlence hizmeti Netflix
tarafından Production Technology Alliance Products (PTAP) olarak belirlendi.
Sanatçıların ve tesis operatörlerinin bir ürünün Netflix teslimat özelliklerini karşıladığını garanti eden
PTAP logosu, gelecekteki prodüksiyon ve prodüksiyon sonrası topluluklarının değişen ihtiyaçlarına
hizmet etmeye devam ediyor.
PTAP logoları Panasonic'in VariCam 35, VariCam LT, VariCam Pure ve EVA1 ürünlerine verildi.
Kameralar; Ozark, 13 Reasons Why, Orange is the New Black, Better Call Saul ve Arrested
Development dahil olmak üzere sayısız Netflix orijinal dizisinde kullanılıyor.
Kameralar mümkün olan en iyi görüntüyü sunmak için Netflix'in 4K UHD özelliğine ve yüksek dinamik
aralığına uygun bir yapıya sahip. Ürün serisi, sinematik alan derinliği için 35 mm'lik bir sensör
sunarken, EVA1 ise 5.7 K çözünürlük sağlıyor.
Panasonic EMEA Pazarlama Müdürü olan Sivashankar Kuppusam, konuyla ilgili “Panasonic'te şimdi
ve gelecekte prodüksiyon sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız. Kameralarımız yalnızca
geleceğe dönük sinematik çalışma yapmakla kalmıyor; eşsiz Dual Native ISO özelliğimiz sayesinde
daha iyi renkteki iş akışlarından, daha az dosya boyutuna ve hatta daha zorlu aydınlatma koşullarında
bile filme almaya kadar verimliliği de artırıyor. Netflix’in teknolojiyi yaratıcı insanlara sunma
konusundaki kararlılığını paylaşarak hikâyeyi kolaylıkla anlatmaya odaklanmalarını sağlıyoruz" diyor.
Panasonic Broadcast & ProAV ile ilgili daha fazla bilgi için
https://business.panasonic.com.tr/professional-camera adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hakkında
Panasonic Systems Communications Company Europe (PSCEU) dünyanın öncü teknolojileriyle profesyonellerin çalışma
hayatlarını geliştirmeyi ve kurumların verim ve performanslarını yükseltmelerine destek olmayı hedeflemektedir. PSCEU
kurumların görüntü, ses ve metinsel verilerden oluşan her tür bilgiyi elde etmelerine, işlemelerine ve iletişimlerini
sağlamalarına destek olmaktadır. PSCEU, yaklaşık 350 çalışanı, teknik tasarım deneyimi, küresel proje yönetim becerisi
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ve Avrupa çağındaki geniş iş ortağı ağıyla faaliyet gösterdiği pazarlarda benzersiz imkânlar sunmaktadır.
PSCEU altı ürün kategorisinden meydana geliyor:
•

Uzaktan kamera çözümleri, anahtarlayıcılar, stüdyo kamera çözümleri ve ENG P2 alanlarında kullanıcılara akıcı
çalışma ve mükemmel maliyet performansı sağlamak için yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sunan Yayın
&ProAV ürünleri. Profesyonel dijital video kameraların VariCam serisi, sinema, televizyon, belgesel ve canlı olay
çekimlerini onları ideal bir çözüm haline getiren gerçek 4K ve Yüksek Dinamik Aralık (HDR) kapasitesine sahip.

•

Profesyonel tarayıcılar, telefon sistemleri ve SIP terminal cihazlarından oluşan İletişim Çözümleri.

•

Mobil çalışanların üretkenliğini artıran Toughbook dayanıklı dizüstü bilgisayarlar, Toughpad kurumsal tabletler ve
elektronik satış noktası (EPOS) sistemlerinden oluşan Kurumsal Mobil Çözümler. Panasonic, 2016 yılında
dayanıklı ve uzun ömürlü dizüstü bilgisayar satışlarında Panasonic Toughbook ile %67 gelir payı, dayanıklı
kurumsal tablet satışlarında Panasonic Toughpad ile %56 gelir payı elde ederek Avrupa çapında pazar lideri
olmuştur (VDC Araştırma, Mart 2017).

•

Kullanıcılarına tıp, yaşam bilimleri, ProAV ya da endüstri uygulamaları sunan Endüstriyel Tıbbi Vizyon. Ürün
portföyü, tamamlanmış ve OEM mikro kamera çözümleri sunuyor. Son kullanıcılar, sistem entregratörleri ve
dağıtıcılar geniş ürün çözümleri ve bileşen vizyon teknolojisine sahip oluyor.

•

Video gözetim kameraları ve kaydediciler, video interkom sistemleri ve davetsiz misafir alarmları sistemlerinden
oluşan Güvenlik Çözümleri.

•

Projeksiyon cihazları ve profesyonel görüntüleyicilerden oluşan Görsel Sistem Çözümleri. En geniş Görsel ürün
çeşitliliğini sunan Panasonic, Avrupa projeksiyon cihazları pazarında %37,2'lik pazar payıyla lider konumdadır.
(Futuresource >5klm (FY16 Nisan 2015-Mart 2016 4k ve 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 495 yan kuruluşu ve 91 bağlı şirketiyle dünya çapında faaliyet göstermektedir. Şirket 31 Mart 2017 tarihinde
sona eren mali yıl için 61.711 milyar Euro değerinde net satış açıklamıştır. Bölgesel hatları boyunca inovasyonlarıyla yeni
değerlerin peşinde 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

