Panasonic využil veletrh ISE 2016 k představení své první řady tříčipových laserfosforových projektorů PT-RZ31K se světelným tokem 28 000 lumenů, která je
speciálně určena k použití ve velkých prostorách.
Tyto projektory budou k dispozici od podzimu 2016 s rozlišeními WUXGA a SXGA+ a s
centrálním světelným tokem 28 000 lumenů. Tyto produkty přinesou nepřetržitý bezúdržbový
provoz, nízké celkové náklady na vlastnictví, ohromující kvalitu obrazu, a to vše v
kompaktním balení. Ke spolehlivosti a tichému provozu přispívá nový kapalinový chladicí
systém.
Řada je kompatibilní s existujícími objektivy Panasonic určenými pro tříčipové projektory
DLP. Díky tomu mohou provozovatelé sdílet objektivy se svými stávajícími projektory.
Katarzyna Kassner, manažerka marketingu projektorů ve společnosti Panasonic, říká:
„Společnost Panasonic je velmi silná ve výrobě projektorů s vysokým jasem určených pro
velké prostory, videomapping a venkovní akce. Představením laserového projektoru pro tento
segment přineseme pronajímatelům AV techniky skvělou alternativu díky technologii, která
má pro jejich potřeby dostatečný jas, dostatečně malou velikost a vysokou spolehlivost."
"Myslíme si, že model RZ31K může v podstatě odstranit nutnost držení záložních zařízení.
Produkční týmy to zcela jistě ocení, protože se to jistě promítne do časových i finančních
úspor."
V případě pevných instalací může dojít k posílení trendu trvalých projekcí 3D mappingu. O
vytvoření takových instalací má zájem celá řada zákazníků, ale kvůli neustálé nutnosti výměn
lamp a údržby projektorů bývá častým problémem rozpočet takové instalace. RZ31K
kombinuje koncept bezúdržbového provozu a nízkých provozních nákladů s vysokým jasem,
který je zapotřebí při instalacích ve velkých prostorách.
Tyto projektory disponují celou řadou technologií ke zvýšení kvality obrazu. Patří mezi ně
například procesor 120 Hz Real Motion pro plynulé promítání akčních sekvencí, kontrast 20
000:1, Detail Clarity Processor 5 zlepšující detailnost scény a System Daylight View 3
zvyšující kvalitu podání barev a jasu v mapingových aplikacích.
Řada RZ31K přináší instalaci v libovolném úhlu, přenos obrazových i řídicích signálů na
velké vzdálenosti po jediném kabelu DIGITAL LINK, přípravu na záložní vstup, vyhlazování
okrajů, vyrovnávání barev nebo řízení jasu a barev pomocí geometrických funkcí při
spojování více projektorů do jedné projekční plochy.
Představení produktů proběhne na stánku společnosti Panasonic 1-H20 na amsterdamském
veletrhu ISE 2016 ve dnech 9.–12. února. Více informací o řadě řešení Visual System
Solutions od společnosti Panasonic si můžete vyhledat na adrese
http://business.panasonic.eu/visual-system

