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NYE OG AVANCEREDE SKÆRM- OG PROJEKTORLØSNINGER TIL DIGITAL SKILTNING, UDLEJNING OG SCENEOPSÆTNING,
UDDANNELSE OG PROFESSIONEL AV OG IT

Senere på måneden vil Panasonic være repræsenteret på Integrated Systems Europe for at præsentere en række fornyelser inden for skærm-
og projektorløsninger. Messedeltagere fra hele verden får en enestående mulighed for at udforske Panasonics store sortiment af produkter og
løsninger sammen med Panasonics tekniske eksperter, der altid er klar til at demonstrere produkterne, diskutere løsninger og besvare
spørgsmål.

Panasonics nye TH-55LFV50-videovæg vil blive fremvist på ISE. LED LCD-skærmen er en perfekt løsning til digital skiltning, sceneopsætning
og udlejningsmarkedet. Den meget energieffektive videovæg har et solidt design, der minimerer risikoen for brud, samt branchens smalleste
rammekonstruktion med en tykkelse på kun 5,3 mm.[1].

Displayløsninger, der er perfekte til lobbyer, lufthavne, showrooms og detailbutikker vil også blive præsenteret på ISE. Panasonic fremviser nye
store LCD-skærme, TH-70LF50 (70 tommer) og TH-80LF50 (80 tommer) samt LCD-skærme til digital skiltning; TH-42LF5 (42 tommer) og TH-
47LF5 (47 tommer). Disse nye skærme er designet med stor fokus på detaljerne som eksempelvis smalle rammer og gengivelse i Full HD. Det
hårdføre design gør den optimal til udendørs brug, og skærmen giver den helt nye TH-47LFX6 (47 tommer) god synlighed, selv i direkte sollys.

Den nye serie af interaktive skærme fra Panasonic i form af TH-103PB1 (103 tommer), TH-85PB1 (85 tommer) og de seneste TH-65PB2 (65
tommer) og TH-50PB2 (50 tommer) vil også blive fremvist. De interaktive skærme er perfekte til både professionel brug i virksomheder og
moderne undervisning. Alle de interaktive skærme har ekstra tilslutningsmuligheder, og derudover byder TH-65PB2 (65 tommer) og TH-
50PB2-touchscreen-løsningerne også på integreret whiteboard-funktion, uden at der er behov for en computer.

Der vil også komme nye tilføjelser til Panasonics sortiment af projektorer med høj lysstyrke til markedet for udlejning og sceneopsætning i PT-
DZ13K-serien. Dette nye sortiment af 3 Chip-DLP-projektorer understøtter multiopløsning, har en lysstyrke på op til 12.000 lumen og
løsninger, der sikrer Panasonics velkendte pålidelighed. DZ13K-serien komplimenterer de allerede verdensberømte PT-DZ21K-projektorer med
20.000 lumen, som spillede en stor rolle under OL i London i 2012.

Fagfolk, der er på udkig efter lampefrie projektorer med fleksibel installation, vedligeholdelsesfri brug og fremragende investeringsafkast, bør
se nærmere på PT-RZ470/RZ370-serien. De LED-/laserkombinerede 1-chip DLP™-projektorer har 20.000 timers levetid og tilbyder Digital
Link-tilslutning baseret på HDBaseT™-teknologi. Med lanceringen af DZ870-serien bringer Panasonic også sine 1-Chip DLP-projektorer op på
lysstyrker på 10.000 lumen. Med billedkvalitet uden sidestykke og Digital Link-tilslutning er serien perfekt til anvendelse i kulturbranchen, som
f.eks. på museer, til digital skiltning og uddannelse.

Panasonic præsenterer også en ny type af Ultra Short Throw-projektorer i PT-CW330-serien specifikt til uddannelsesmarkedet. Med en
imponerende throw ratio på 0,35:1 (WXGA) og 0,44:1 (XGA) kan denne serie projektere give store billeder på meget tæt hold og er derfor
perfekt til at bruge med whiteboard, hvor det er vigtigt at undgå at blænde en taler eller kaste en skygge på projektionsområdet. Derudover
har PT-CW331R indbygget interaktivitet, hvilket kan reducere udgifterne i forbindelse med installation af interaktive whiteboards i
klasseværelset.

Jan Markus Jahn, leder af Visual Systems Solutions Business Unit i Panasonic Systems Communication Company, fortæller, hvad man kan
forvente at se hos Panasonic på ISE 2013: ”På ISE 2013 vil vi præsentere skærmløsninger, der er på forkant med den nyeste teknologiske
udvikling, og vise vores fokus på at tilfredsstille kravene fra meget specifikke slutbrugere og kunder med stor ekspertise.”

Panasonic medbringer også robuste mobile Toughbook-løsninger og de seneste versioner af deres HDVC (visuel kommunikation i høj
definition og videokonference) til messen. Kunder, der ønsker at udforske de visuelle fornyelser og diskutere løsninger med medlemmer af
Panasonics team, er meget velkomne til at besøge Panasonics ISE-stand, der er placeret på 1-H56 og 1-H74, fra den 29. til 31. januar 2013.

For yderligere oplysninger:

Jeppe Nyrup

PR-Manager, JustPR

jeppe.nyrup@justpr.dk    

+45 4088 7099

[1] Pr. december 2012

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.
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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.


