
Mediatec Broadcast väljer Sony Professional

Sony levererar nya studiokameror och bildmixrar till Mediatec
Broadcast

Stockholm, 17 september, 2014 – Mediatec Broadcast har valt Sony Professional som ny leverantör av studiokameror för sin OB-
verksamhet (Outside Broadcast). Affären innefattar sammanlagt 27 nya studiokameror, tre nya bildmixrar, ett antal ENG-kameror samt ett
större antal robotkameror.

Mediatec är den största broadcast-aktören i Sverige och levererar liveproduktioner till bland annat C More, TV4, Viasat och SVT. Bolaget
tecknade nyligen ett nytt fyraårskontrakt med C More för ishockeyproduktion. För att möta den tunga efterfrågan krävdes en investering av ny
produktionsutrustning.

– En viktig anledning till varför vi valde Sony handlar om att vi ville ha en helhetslöning  för studio, ENG och remotestyrda kameror. Sonys
produkter är väldigt robusta och lämpar sig väl för OB-bruk och för den stora mängd innehåll vi producerar. Med ett tajt matchschema krävs
ständigt riggande och då behöver man kameror som klarar den typen av slitage, säger Jens Envall, teknikchef på Mediatec Broadcast.

Mediatec har samtidigt genomgått ett generationsskifte där man i princip all produktion övergått från SD (Standard Definition) till HD (High
Definition).

– Mediatec är ett av de största OB-företagen i Europa vilket gör detta till en stor och viktig affär för Sony. Tillsammans med vår teknik och
deras gedigna kunskap kan jag med säkerhet säga att tittarna hemma i TV-soffan kommer kunna njuta av mer sportsändningar i ännu bättre
kvalitet, säger Henrik Felixon, Key Account Manager för Broadcast i Norden & Baltikum på Sony.

För mer information, kontakta:
Henrik Felixon, Key Account Manager för Broadcast i Norden & Baltikum, telefon: 46 708 16 31 05, e-post: Henrik.Felixon@eu.sony.com

Jens Envall, teknikchef på Mediatec Broadcast. Telefon: 46 703 03 35 43, e-post: jens.envall@mediatecgroup.com

Om Sony Professional
Sony är den ledande leverantören av AV/IT-lösningar till företag inom en mängd olika branscher, inklusive, Media och Broadcast,
Videosäkerhet, Medicin, Digital Cinema och bildskärmar. De levererar produkter, system och applikationer för att möjliggöra skapande och
distribution av digitalt audiovisuellt innehåll som ger mervärde för företag och deras kunder. Med över 25 års erfarenhet av att leverera
innovativa marknadsledande produkter är Sony positionerat för att leverera enastående kvalitet och värde till sina kunder. Genom att
samarbeta med ett nätverk av etablerade teknikpartners levererar Sony helhetslösningar som tillgodoser kundens behov, integrerar mjukvara
och system för att uppnå varje organisations individuella affärsmål. För mer information besök www.pro.sony.eu

Följ oss på Twitter på @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope


