
Panasonic udvider linjen af overvågningskameraer med WV-
CF/CW300-Serien - fem nye sikkerhedsløsninger til både dag og
nat
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) kan nu præsentere fem nye fastmonterede analoge
kameraer og Dome-kameraer. De har høj opløsning (650 tv-linjer), høj følsomhed med ægte dag-/natfunktion og en
matrix-farvekompensationsfunktion med 16 akser, der giver et bredt spektrum af naturlige farvejusteringer.

Dome-kameraerne i WV-CF-/CW300-serien har avancerede funktioner med dag-/natfunktionen en høj lysfølsomhed. Der kan
optages farvebilleder ved kun 0,08 lx på WV-CF314L/WV-CW324L-kameraerne og 0,15 lx på WV-CF304L/WV-CW304L. Det
lader sig gøre på grund af WV-CF314L-kameraets IR LED-stråle på 20 m, WV-CF304L rækker 10 m, WV-CW324L-kameraet har
en IR distance på 50 m, og WV-CW304L har en rækkevidde på 20 m.

Desuden har alle fem modeller et infrarødt (IR) cut filter, der slår til og fra for at opnå større lysfølsomhed i sort/hvid-mode, så der
kan optages i fuldstændig mørke ved 0 lx. Det infrarøde lys bruges til at oplyse billederne, så der opnås den ”ægte dag-
/natfunktion”, og ABF-funktionen (auto back focus) giver en hurtig installation og skarpere billeder*.

Den ægte dag-/natfunktion og det IP66 godkendte kamerahus gør WV-CW300-serien perfekt til udendørs installationer.

WV-CF300- og WV-CW300-serien kan optage, selvom solen er gået ned, og lyset er slukket. Serien er derfor den oplagte
analoge løsning til overvågning 24/7. Der findes en model til enhver udfordring og installation med den ægte dag-/natfunktion, de
infrarøde egenskaber samt mulighederne for at installere kameraerne udendørs.

Besøg business.panasonic.eu for at få flere oplysninger.
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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.


