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Panasonic kondigt nieuw expressP2-kaartstation met
Thunderbolt™3 aan op IBC 2016
Panasonic kondigt vandaag op de IBC 2016 een nieuw expressP2-kaartstation met
Thunderbolt™ 3 aan - de AU-XPD3. De AU-XPD3, die is uitgerust met Thunderbolt™ 3
voor

gegevensoverdracht

met

10

Gbps,

bereikt

opmerkelijk

hoge

overdrachtssnelheden, waardoor een supersnelle workflow mogelijk wordt. Dankzij de
kracht van Thunderbolt 3 kan de expressP2-kaart uit de B-serie een verbluffende
gegevensoverdrachtsnelheid bereiken.
De AU-XPD3 ondersteunt overdracht en bewerking van beelden met superhoge definitie,
waaronder de volgende generatie 4K, voor de uitzendworkflows van de toekomst. De kaarten
uit de B-serie zijn specifiek ontworpen voor opnames in hoge kwaliteit en met een hoge
framesnelheid bij 4K/120fps en HD/240fps en zijn aanzienlijk verbeterd om te kunnen voldoen
aan de eisen voor opnames met superhoge definitie.
"Binnen de productiesector bestaat de wens om over te stappen op 4K, maar tegelijkertijd
merken we weerstand vanwege de omvang van de gegevens, die de workflow kan
vertragen", aldus Guilhem Krier, Head of Product Marketing Europe & Business Development
Europe voor Broadcast&ProAV bij Panasonic. "Met onze compressietechnologie en deze
kaartlezer laten we zien dat we oplossingen leveren voor deze uitdagingen."
"Voor het eerst biedt één computerpoort aansluitingsmogelijkheden voor Thunderbolt™apparaten, elk beeldscherm en miljarden USB-apparaten", aldus Jason Ziller, Director of
Thunderbolt Marketing bij Intel. "Producten zoals de Panasonic AU-XPD3 voor ExpressP2
tonen aan dat Thunderbolt™ 3 de bandbreedte en snelheid levert die de uitzendsector nodig
heeft."
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Het station zelf komt naar verwachting uit tijdens het eerste kwartaal van 2017 en krijgt een
adviesprijs van minder dan € 2000.
Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en
andere landen.
*Andere namen en merken zijn mogelijk het eigendom van anderen.
Bezoek voor meer informatie over het assortiment Broadcast & ProAV-producten van
Panasonic Stand C45, Hall 11 op de IBC 2016, of klik hier:
http://nl.business.panasonic.be/professional-camera/producten-en-accessoires/welkom-bijons-proav-assortiment.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beeldmateriaal of bijkomende info is te verkrijgen op aanvraag:

Sam Claeys
PR Consultant
Sam@insticom.be
026 27 06 00

Cedric de Ruette
Marketing Manager Benelux
cedric.deruette@eu.panasonic.com
024 81 04 33

Over Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Panasonic System Communications Company Europe wil het professionele leven van werknemers
eenvoudiger maken en de efficiëntie en prestaties verbeteren van de bedrijven waarvoor ze werken door
wereldleidende technologie. Dat gebeurt door bedrijven te helpen bij het vastleggen, berekenen en
communiceren van allerhande informatie: van beeld over spraak tot tekst. Het productgamma omvat
beveiligingscamera’s, PBX telefoonswitches, documentprinters, professionele camera’s en IMV camera’s,
projectoren, grote professionele displays, robuuste mobiele computers en brandbeveiligingssystemen. PSCEU
is een expert in haar markten dankzij haar ongeveer 350 werknemers, haar expertise op het vlak van design
engineering, haar globaal projectbeheer en haar breed, Europees partnernetwerk.
PSCEU bestaat uit vijf divisies:
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•

Communication Solutions: omvat professionele scanners, multifunctionele printers, telefoniesystemen
en SIP-terminals.

•

Computer Product Solutions helpt mobiele professionals productiever te werken met haar gamma
robuuste Toughbook notebooks, professionele Toughpad tablets en elektronische Point-of-Sales
(EPOS)-systemen. Panasonic Toughbook had een marktaandeel van 70.1% op de Europese markt van
robuuste notebooks, en een marktaandeel van 57.1% op de Europese markt van robuuste, professionele
tablets (VDC Research, maart 2015).

•

Professional Camera Solutions omvat uitmuntende broadcasting apparatuur. Daarnaast biedt deze
divisie ook IMV (industrial medical vision)-technologie

•

Security Solutions omvat bewakingscamera’s en recorders,video intercomsystemen, toegangscontrole,
inbraakbeveiliging- en brandbeveiligingssystemen.

•

Visual System Solutions: omvat projectoren en professionele displays. Panasonic heeft het breedste
AV-aanbod en is de Europese marktleider in hoge helderheidsprojectoren met 43,9% marktaandeel
(Futuresource >5klm (Jan-Maart 2015) excl. D-Cinema).

Over Panasonic
Panasonic Corporation is wereldwijd leider in het ontwikkelen en produceren van elektronische producten en
oplossingen die beantwoorden aan de noden van consumenten, professionals, bedrijven en specifieke
industrieën. Sinds zijn oprichting in 1918 kende het bedrijf een wereldwijde groei. Vandaag omvat de
Panasonic Corporation meer dan 500 geconsolideerde bedrijven en voor het fiscaal jaar dat op 31 maart 2015
eindigde, noteerde het een geconsolideerde netto omzet van 55,5 miljard euro. Met haar gedrevenheid om via
grenzeloze innovatie nieuwe waarde te scheppen wil Panasonic een beter leven en een betere wereld maken
voor haar klanten. Voor meer informatie over Panasonic: http://panasonic.net/.
Intel, het Intel-logo, Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S.
en andere landen.
*Andere namen en merken zijn mogelijk het eigendom van anderen.
Avid, Avid Everywhere, Interplay, AirSpeed, MediaCentral en Media Composer zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Avid Technology, Inc. of zijn dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten
en/of andere landen. De naam Interplay is gebruikt met toestemming van Interplay Entertainment Corp., die niet
verantwoordelijk is voor producten van Avid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve
eigenaars.

Productkenmerken,

specificaties,

systeemvereisten

en

beschikbaarheid

kunnen

zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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