
Panasonic lancerer AG-AF101A-videokamera med Micro 4/3”
sensor med progressiv optagelse i fuld HD og 10 bit 4:2:2-
livestreaming via sdi-terminalen.
Nyt videokamera i serien af professionelle avc-kameraer. Panasonic Corporation lancerer et nyt videokamera i AG-
AF101A-serien med hukommelseskort i november 2012.

AG-AF101A-serien omfatter professionelle HD-videokameraer med montering af Micro 3/4"-optikker. Ligesom de traditionelle
modeller i AG-AF101-serien, kan der til videokameraer i AG-AF101A-serien anvendes en række forskellige objektiver*, bl.a.
DSLR-objektiver (Digital Single Lens Reflex), som er kompatible med Micro 4/3”-systemet, og Cinema-objektiver med
monteringsadapter. AG-AF101A-serien har også XLR-lydindgangsstik med to kanaler og flere funktioner, som lever op til
professionelle fotografers behov.

Ud over den professionelle PH-tilstand i førsteklasses kvalitet (gennemsnitligt ca. 21 Mbps, maks. 24 Mbps) overholder AG-
AF101A-serien standarden AVCHD ver. 2.0 (progressiv AVCHD) i den nye PS-tilstand (gennemsnitligt ca. 25 Mbps, maks. 28
Mbps) i forbindelse med optagelse, afspilning og udgang (kun via HDMI) af progressive billeder i fuld HD (1080/59,94p,
1080/50p). Tilstandene PS/PH understøtter ukomprimeret LPCM-lydoptagelse i 16 bit med to kanaler.

Som noget nyt kan AG-AF101A-serien livestreame HD-signaler i 10 bit 4:2:2-kvalitet, via kameraets SDI-terminal til eksterne
enheder, f.eks. en P2 Recorder, der er kompatibel med førsteklasses optagelse via SDI i 10 bit. P2 Recorderen synkroniserer
også start/stop af optagelse med udløseren i AG-AF101A-serien.

AG-AF101A-serien er også udstyret med en hjælpefunktion til udvidelse af fokus, som forstørrer midten af det viste billede, samt
markør til sikkerhedszone i 2.39:1 (biografstørrelse).

AG-AF101A-serien bliver tilgængelig i november 2012 til en vejledende udsalgspris på EUR 4.150,- eksklusiv moms.

AG-AF101A-serien bliver udstillet på International Broadcast Equipment Exhibition 2012 "Inter BEE 2012", som afholdes i
Makuhari Messe i Chiba, Japan fra onsdag den 14. november til fredag den 16. november.

*Panasonic stiller ingen garanti for kompatibiliteten eller ydelsen af objektiver, som kan monteres på videokameraer i AG-
AF101A-serien. Du skal bruge ekstra støtte, når du monterer et objektiv, der vejer mere end 1 kg.

Billeder af kameraet kan hentes i høj opløsning her.

Pressekontakt:
Jeppe Nyrup
PR-manager, JustPR
PR-bureau for Panasonic PSCEU
jeppe.nyrup@justpr.dk

Tel: +45 4088 7099

Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

PSCEU er den europæiske filial af Panasonic Systems Communications Company, Panasonics globale B2B-afdeling. PSCEU's mål er at forbedre
arbejdslivet for professionelle specialister og øge deres organisations effektivitet og resultater. Vi hjælper virksomheder med at indhente, behandle og
kommunikere alle typer information: billed-, tale- og tekstdata. Produkterne omfatter PBX-telefonomstillingssystemer, dokumentprintere, professionelle
kameraer, projektorer, store visuelle displays og robuste mobile pc'ere. Med ca. 500 ansatte, ekspertise i teknisk design, kapacitet til global projektstyring
og et stort netværk af europæiske partnere tilbyder PSCEU uovertruffen kompetence på sine markeder.

Den nye PSCEU består af fire forretningsafdelinger:

- Communication Solutions, der omfatter scannere til erhvervsbrug, multifunktionsprintere, telefonisystemer og HD-videokonferencesystemer.

- Visual System Solutions, der omfatter projektorer, interaktive whiteboards samt skærme og hjælpemidler til præsentationer. Panasonic har en
markedsandel på 28 % på det europæiske marked for projektorer.

- Professional Camera Solutions, der omfatter audiovisuel sikkerhedsteknologi samt teknologi til industriel medicinsk kamerateknik (IMV). Panasonic er en
af de to førende leverandører af erhvervskameraer i Europa.

- Computer Product Solutions, der omfatter udvalget af Toughbook computere - Panasonics robuste notebooks, Toughpads-tablets til professionel brug og
elektroniske betalingssystemer (EPOS). Panasonic Toughbook havde en markedsandel på 65,8 % i 2011 (VDC, marts 2012).



Panasonic Corporation er blandt verdens førende virksomheder inden for udvikling og produktion af elektroniske produkter, som dækker en lang række
forbruger-, virksomheds- og industribehov. Virksomheden, som ligger i Osaka, Japan, havde en nettoomsætning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) i
regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2012. Virksomhedens aktier er noteret på børserne i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE:PC). Du kan
finde flere oplysninger om virksomheden og Panasonic-brandet på virksomhedens hjemmeside: http://panasonic.net.


