
PANASONIC LANCERER SOFTWAREOPGRADERING TIL AG-
HPX600 P2-KAMERAET MED MULIGHED FOR LIVE-U
Panasonic Corporation lancerer nu en ny softwareopgradering til AG-HPX600 P2-kameraet, hvor man via AG-SFU603G-
opgraderingsnøglen får adgang til yderligere funktionalitet.*. Kombinationen af LiveUs live video uplink-teknologi og
Panasonics nyeste broadcastudstyr giver den første integrerede kameraløsning til livestreaming.

Med opgraderingsnøglen AG-SFU603G kan AG-HPX600-videokameraet integrere den lette, bærbare uplink-løsning med LiveU
LU40**. For at aktivere den udvidede funktion på AG-HPX600-kameraet skal du benytte softwarenøglen, når du har installeret den
gratis softwareopgradering, som kan hentes på Panasonics hjemmeside.

LiveU LU40 og AG-HPX600 er forbundet via SDI og USB. Direkte billeder　(HD/SD-signal) kan herved transmitteres over op til
seks forbindelser via LU40. Opgraderingen gør det muligt at kontrollere start og stop af uplinket fra AG-HPX600, og vise status for
LU40 i søgeren på AG-HPX600, så brugeren sikkert kan videresende de direkte billeder.

En valgfri opgradering til AG-HPX600 P2-kameraet er sendt på gaden, så de nødvendige funktioner som f.eks. internetforbindelse
(AG-SFU601G), VFR-optagelse (AG-SFU602G) og lignende er installeret. Med den seneste AG-SFU603G-opgradering bliver
yderligere innovative teknologier såsom "microP2 card," og "AVC-ULTRA codec," også understøttet.

Samarbejdet med LiveU vil styrke partnerskabet med forskellige firmaer, der arbejder med uplink-løsninger, så P2-
videokameraets netværksegenskaber kan give kunder nye anvendelsesmmuligheder.

AG-SFU603G-softwaren er tilgængelig i Europa fra slutningen af februar til en vejledende udsalgspris på 270 Euro + moms.

*:   Softwareopgraderingen skal installeres for at gøre brug af de udvidede funktioner. Softwaren kan hentes (gratis) på
Panasonics hjemmeside for AG-HPX600-kameraet. Softwareopgraderingsnøglen kan derefter købes og aktiveres.
Kontakt vores salgsteam eller benyt hjemmesiden for yderligere oplysninger: http://panasonic.biz/sav/

**:   Få flere oplysninger om LiveU’s LU40 på følgende hjemmeside hos Sanshin Electronics Co., Ltd.:
http://www.realmovietools.com/liveuhome.html eller http://www.liveu.tv/LU40i.html.

Om LiveU

LiveU er pionerer inden for video-til-mobiltelefon-løsninger, som kan sende direkte video i høj kvalitet (HD og SD) fra alle steder i
verden. LiveU’s løsninger bruges af topkunder i mere end 60 lande til vigtige nyheder og højprofilerede begivenheder, bl.a. den
amerikanske valgkamp i 2012, OL i London i 2012, orkanen Sandy, det britiske kronprinsebryllup i 2011, de amerikanske
GRAMMY Awards®, NBA og Super Bowl. Med alt fra rygsække til smartphones har LiveU en komplet serie af bærbare produkter
til direkte videodækning. LiveU’s løsninger inkluderer flere 4G LTE/3G, HSPA+, WiMAX og Wi-Fi-mobilforbindelser, der er
optimeret til at sikre maksimal billedkvalitet i forhold til dækningen.
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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.



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.


