
IFSEC 2013: Sony Professionals G6-kameror sätter standarden för
videoövervakning

-       Presenterar spännande uppdateringar på årets största säkerhetsmässa och förlänger garantitiden för videoövervakningsprodukter med
ytterligare två år

Stockholm, 15 april, 2013: Inför årets säkerhetsmässa IFSEC International, meddelar Sony Professional att 2013 kommer att vara ett år
starkt präglat av teknisk utveckling och viktiga milstolpar. Sony Professional lanserar bland annat en ny produktlinje av HD-baserade
säkerhetsprodukter och tjänster. Man implementerar även en ny treårsgaranti för alla videövervakningsprodukter, inhandlade efter den första
april 2013.

Under 2012 gjorde Sony Professional ett flertal banbrytande lanseringar. Bland dessa fanns den prisbelönta integrerade
signalprocesstekniken IPELA Engine, som van pris under fjolårets Detektor International Award. Sony visade även upp sin första produktlinje
av IPELA Engine-baserade videoövervakningskameror och lanserade sjätte generationens (G6) övervakningskameror.

Under IFSEC 2013 ägnar Sony Professional stort fokus åt G6-kamerorna och presenterar en rad spännande G6-uppdateringar. Kamerorna
fortsätter att sätta standarden inom videoövervakning tack vare förmågan att visa klara bilder i svåra ljusförhållanden genom en förbättrad
känslighet och branschens bredaste dynamiska omfång (View-DR).

– IFSEC är en viktig händelse för oss och årets upplaga är inget undantag. Våra G6-kameror fortsätter att vara branschledande och vi har
stora förhoppningar om att våra kunder kommer att se ett stort värde i de nyheter vi presenterar på årets mässa. Det är också en fantastisk
möjlighet för oss att kommunicera direkt med våra kunder och diskutera de utmaningar de står inför, säger Björn Adméus, Försäljningschef för
norra Europa på Sony Professional.

Sony Professionals nya treårsgaranti innebär en ökning på två år och kompletteras därtill med en branschledande utbytesservice. Om ett
problem inte kan lösas via företagets support, ordnas en ersättningsenhet som levereras till en överenskommen adress. Sony Professional
erbjuder denna utbytespolicy till alla återförsäljare som en del i sitt partnerprogram Sony Video Security Partner Programme.
Partnerprogrammet erbjuder även en mängd andra förmåner såsom rabatter, teknisk support och produktträning.

Besök gärna Sony Professional på IFSEC 2013 i monter 4/J10.
 

För mer information, kontakta:
Jonathan Stara, Spotlight PR, telefon: 076-545 40 14, e-post: jonathan.stara@spotlightpr.se

Om Sony Professional
Sony Professional, en division inom Sony Europe, är den ledande leverantören av AV/IT-lösningar till verksamheter inom en rad
områden som media och broadcast, videoövervakning och retail, transportsektorn och arenor. Divisionen levererar produkter,
system och tillämpningar som gör det möjligt att skapa, hantera och distribuera digitalt audiovisuellt innehåll som ger företagen och
deras kunder ett mervärde. Med över 25 års erfarenhet av att leverera innovativa, marknadsledande produkter är Sony
Professional i en idealisk position för att kunna leverera hög kvalitet och mervärde till sina kunder.  Sonys Professional Services
division, dess systemintegrationsdivision, ger sina kunder tillgång till experter och lokal kompetens hos välutbildade yrkesmän över
hela Europa. Sony samarbetar med ett nätverk av kända teknikpartners och kan därmed leverera en färdig lösning som motsvarar
kundens behov med integrerad mjukvara och system för att uppnå varje organisations individuella affärsmål.  För mer information
vänligen gå in på www.pro.sony.eu

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/sonyproeurope


