
PANASONIC UDVIDER SORTIMENTET AF ROBUSTE
ERHVERVSTABLETS I TOUGHPAD-SERIEN FOR AT
TILFREDSSTILLE STIGENDE EFTERSPØRGSEL
Panasonic udvider nu sit sortiment af robuste erhvervstablets i Toughpad-serien med tilføjelsen af to nye enheder. De
helrobuste tablets på 10,1" (Windows 8 Pro) og 7'' (Android) er med deres tynde letvægtsdesign beregnet til at opfylde
virksomheders voksende efterspørgsel efter specialbyggede tablets, der anvender den nyeste funktionalitet til forbedring af
de ansattes produktivitet.

Pressen er velkommen til vores pressemøde d. 15/1-2013 kl. 9-10 (morgenmad fra kl. 8.30), hvor disse og andre nye Toughbook
og Toughpad produkter vil blive præsenteret. For spørgsmål samt registrering til pressemødet, se slutningen af denne
pressemeddelelse.

Robust og kompakt Windows 8 Toughpad

Toughpad FZ-G1 er Panasonics første helrobuste Windows 8 Pro-tablet. Den er beregnet til mobilt personel, der for det meste er
beskæftiget med udendørsarbejde. De virksomheder, der kan drage fordel af dette produkt, beskæftiger typisk en større
arbejdsstyrke af teknikere og vedligeholdelsespersonel i felten med aktiviteter inden for energiforsyning, transport og distribution
såvel som beredskabstjenester og forsikringsvaluarer.

Den tynde letvægtsenhed vejer kun 1,1 kg og er designet til at udnytte Windows 8 Pro-operativsystemets nye funktionaliteter til
fulde og er udstyret med Dual Touch Input med en højtydende 10-fingers multi-touch-skærm og digitizer-pen til f.eks.
underskriftsregistrering.

FZ-G1 er den første helrobuste enhed udviklet af Panasonic og Hitachi, der anvender den nyeste IPSα Display-teknologi og giver
brugerne adgang – også udendørs - til en tablet med en skærmkvalitet i særklasse. Skærmen på 10,1'' med fuld HD-opløsning
(1920 x 1200) er skræddersyet til at fungere under alle lysforhold, hvilket understøttes yderligere af ekstra brede
betragtningsvinkler, forstærket glas, højt kontrastforhold og høj lysstyrke på 800 cd/m2samt Panasonics anti-refleksionslag.

''Vi mener, at FZ-G1 sætter nye standarder for skærme med udendørs synlighed. Når dette kombineres med de nyeste Windows 8
Pro-funktioner og Panasonics ekspertise inden for produktionen af robuste enheder, som påviseligt giver lave samlede
omkostninger, vil de integrerede arbejdsgange give brugerne en helt ny fornemmelse af frihed'', siger Jan Kaempfer,
marketingdirektør hos Panasonic Computer Product Solutions.

Toughpad-serien er udviklet til at opfylde de samme skyhøje holdbarhedsstandarder som Panasonics bærbare computere i
Toughbook-produktlinjen. Toughpad FZ-G1 får en MIL-STD-810G-klassificering for fald på 120 cm og en IP65
indtrængningsbeskyttelse-klassificering for modstandsdygtighed over for støv og vand. Enheden bliver desuden godkendt til brug i
ekstreme temperaturer.

Toughpad FZ-G1-enhedens indbyggede batterispareteknologi (f.eks. sensoren til registrering af det omgivende lysniveau) sikrer
en driftstid på 8 timer med et 6-cellet standardbatteri og en driftstid på 16 timer med et 9-cellet batteri (ekstraudstyr). Batterier kan
også skiftes i felten for at sikre, at enheden har tilstrækkelig driftslevetid, og virksomheder opnår lavere samlede ejeromkostninger
end ved traditionelle tablets.*

FZ-G1 leveres som standard med et 1,3 MP HD 720p front-webkamera i topkvalitet og et valgfrit 3MP bagkamera med dobbelt
flash, der kan tage tydelige fotos under alle lysforhold.

Windowstaster og konfigurerbare applikationstaster foran på enheden gør det muligt for brugeren at aktivere vigtige apps og
værktøjer blot ved at trykke på en knap.

Ved at bruge enhedens fleksible konfigurationsporte kan den konfigureres nøjagtig til den enkelte virksomheds behov - med USB
2.0, Micro SD, seriel port, LAN-stik, GPS og valgfri integreret smartcardlæser. USB 3.0, Bluetooth® 4.0 og trådløse LAN-
funktioner fås som standard.

FZ-G1 hjælper personale i marken med at nem kontakt til kontoret via et dobbelt antennestik (ekstraudstyr), så bilmonterede
enheder kan tilsluttes en tagantenne og lettere kan oprette forbindelse i afsidesliggende områder.

Enheden drives af en Intel® Core™ i5-3437U vProTMprocessor med ultralavt strømforbrug, 3 MB cache, 1,9 GHz, op til 2,9 GHz
med Intel®Turbo Boost-teknologi og fås med 4 GB RAM og 128 GB SSD som standard og 256 GB SSD som tilvalg.

Toughpad-seriens første 7'' Android-tablet



Toughpad JT-B1 er Panasonics første helrobuste 7'' Android-tablet med ergonomisk design, der kan betjenes med én hånd. Den
er beregnet til mobilt personel beskæftiget inden for bl.a. energiforsyning, offentlig transport, logistik, aktivforvaltning, byggeri og
beredskab.

Denne nye enhed supplerer den første Toughpad FZ-A1 10'' Android-tablet og kombinerer Android 4.0-operativsystemets
effektivitet med Panasonics ekspertise inden for produktionen af robuste mobile computere. Android 4.0's brugervenlige
applikationskonfiguration og forbedrede brugeroplevelse suppleres af JT-BT-enhedens udvidede holdbarhed, sikkerhed på
virksomhedsniveau, tilslutningsmuligheder, displayteknologi og batterilevetid, der lever op til erhvervslivets krav, og som adskiller
Toughpad-serien fra forbrugertablets.

Denne letvægtstablet (544 g) omfatter højtydende 4-fingers multi-touch-skærm på 7'' med høj synlighed, lav refleksion og 500
cd/m² høj lysstyrke, WSGVA-opløsning (1024 x 600) og sensor til registrering af omgivelsernes lysniveau med henblik på optimal
skærmkvalitet og batteribesparelse.

JT-B1 har et ergonomisk design og er udstyret med en bulet og konkav overflade, der sammen med håndstroppen på bagsiden
gør den brugervenlig og nem at bruge med én hånd. Desuden er der tre konfigurerbare enkeltkliktaster, som giver brugeren
adgang til hurtigt at aktivere ønskede apps med et kort eller langt klik.

Enheden er også udstyret med et 1,3 MP frontwebkamera og et brancheførende 13 MP bagkamera med autofokus og LED-
lampe beregnet til detaljeret dokumentation og afbildning.

JT-B1 er en lille enhed, men den har fuldstændig samme robusthed, som kendetegner Toughpad-serien, og som professionelle
brugere forventer. Enheden har en MIL-STD-810G-klassificering for fald på 150 cm og en IP65 indtrængningsbeskyttelse-
klassificering for modstandsdygtighed over for støv og vand. Enheden er desuden godkendt til brug i ekstreme temperaturer fra -
100C til +500C.

JT-B1-enhedens batteri er let at komme til og let at udskifte, og den har en driftstid på 8 timer og tilslutningsmuligheder i topklasse
- herunder 3G, Bluetooth® 4.0, trådløst LAN og nærfeltskommunikation (NFC).

Enhedens åbne grænseflade gør det muligt for tredjepartsudviklere at designe skræddersyet tilbehør såsom stregkodelæsere,
betalingsanordninger og smartcard-læsere.

JT-B1 drives af den nyeste Texas Instruments Ti® OMAP™ 4460 1,5 GHz Dual Core ARM-processor og fås desuden med 1 GB
RAM og 16 GB Flash-lagring.

Toughpad økosystem af tilbehør

Panasonic har et økosystem af tilbehør og ekstraudstyr beregnet til at forbedre Toughpad-brugeres mobilitet og produktivitet samt
til at sikre, at enheder kan skræddersys til brugernes behov. De omfatter på nuværende tidspunkt:

Ergonomiske håndstropper, hylstre og tasker til enkelthånds- og langtidsbrug.
Robuste strømforsyninger.
Løsninger til montering i køretøjer.
Skrivebordsholdere.

Desuden tilbyder Panasonic sine Toughpad-kunder en lang række professionelle serviceydelser i forbindelse med
implementering, inkl. projektstyring og individuel tilpasning.

I Danmark fås Toughpad FZ-G1 fra officielle forhandlere og Panasonic-partnere fra februar 2013 med priser fra ca € 2050 - og JT-
B1 har en startpris på ca € 807.

‘* Batteri kan udskiftes af bruger. Enhed skal slås fra.

** Skal konfigureres ved køb af hovedenhed.

De heri nævnte specifikationer kan ændres til enhver tid og uden varsel

For yderligere spørgsmål samt registrering til Panasonics pressemøde d. 15/1-2013 kontakt:

Jeppe Nyrup

PR-manager, JustPR

Mail: jeppe.nyrup@justpr.dk

Tlf: +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
Toughbooks - 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.


