PERSBERICHT
VISUAL SYSTEM SOLUTIONS

Panasonic vergroot assortiment netwerkschermen voor elektronische
informatieoverdracht
Met de introductie van de EF1-serie breidt Panasonic binnenkort het assortiment elektronische
informatieschermen uit. De LFE8-serie die vorig jaar op de ISE werd geïntroduceerd, wordt nu uitgebreid
met 84-, 75- en 32-inch schermen.
De EF1-serie is gericht op een hoge beeldkwaliteit, betrouwbaarheid en op zichzelf staande functionaliteit in
stijlvolle IPS-panelen. Elke display heeft een ingebouwde USB-mediaspeler, zodat geen settopbox of
aangesloten PC nodig is. Met de USB-mediaspeler is ook gesynchroniseerd afspelen op meerdere schermen
mogelijk; met aansluitingen via LAN en een hub.
European Marketing Manager van Panasonic, Enrique Robledo: "De EF1-serie beschikt over een efficiënte ledtechnologie, die garant staat voor een helderheid van 350 cd/m2 bij Full HD-resolutie. Daarnaast biedt het IPSpaneel van Panasonic een brede kijkhoek met kleuren die ook buiten de zichtas behouden blijven. Hierdoor is
de EF1 een indrukwekkende en tegelijkertijd kosteneffectieve oplossing voor digitale informatievoorziening of
gebruik op kantoor of in klaslokalen."
De EF1-serie beschikt over meerdere aansluitopties zoals twee HDMI-, DVI-D-, USB-, PC/component- en videoingangen, LAN-, RS-232C- en IR In/Out-aansluitingen. In totaal worden 59 PC-signaaltypen ondersteund. De
EF1-serie is verkrijgbaar in de afmetingen 75, 84 en 32 inch, als aanvulling op de huidige LFE8-serie, die bestaat
uit 43-, 48-, 55- en 65-inch uitvoeringen.
De EF1-serie is compatibel met de gratis Multi Monitoring & Control-software van Panasonic. Hiermee kan
content via een PC of een netwerk naar meerdere schermen worden verspreid en worden de mogelijkheden
van de schermen uitgebreid met automatisch aan-/uitzetten, schakelen naar USB-invoer en het afspelen van
content volgens een schema; hetgeen ideaal is voor onderwijs, showrooms, winkels en kantoren.
De EF1-serie is naar verwachting vanaf voorjaar 2016 verkrijgbaar
Bezoek van 9 tot en met 12 februari stand 1-H20 van Panasonic op de ISE 2016 voor een demonstratie of ga
voor meer informatie over het assortiment producten van Panasonic Visual System Solutions naar
http://business.panasonic.nl/visual-system/
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EF1 serie specificities (voorlopig)
Model
Grootte
Paneel/Verlichting
Helderheid
Contrast
Dimensies
(B x H x D) mm
Beschikbaarheid

TH-84EF1
84-inch

1400:1
1910 x 1102 x
78
Voorzien:
Zomer 2016

TH-75EF1
75-inch
IPS/LED
350 cd/m2
(TBD)
(TBD)
Voorzien:
Zomer
2016

TH-32EF1
32-inch

1400:1
727 x 426 x
64
Voorzien:
Lente 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u hier downloaden. Additionele informatie is verkrijgbaar op aanvraag:
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cedric.deruette@eu.panasonic.com
+32 (0) 24 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:
•

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
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•

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/.
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