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Řada projektorů Panasonic rozsvítí veletrh
ISE 2017
Dnes (v úterý 7. února 2017) společnost Panasonic oznámila uvedení nového 20
000lumenového laserového projektoru, nástupce modelu PT-DZ21K, který se stal
celoevropsky nejprodávanějším projektorem s vysokou svítivostí.
Uvedení modelu PT-RZ21K spadajícího do 3čipové DLP™ laserové řady SOLID SHINE,
která cílí na segment pronájmů AV techniky, větších akcí a veletrhů, bylo jedním z mnoha
oznámení, které japonský výrobce na amsterdamském veletrhu učinil.
Společnost Panasonic navíc doplnila svou řadu projektorů pro vzdělávání a firmy o šest
nových, lehkých přenosných projektorů s vysokou svítivostí. Řada 3LCD PT-VZ580 obsahuje
tři bezdrátové a tři síťové modely o svítivosti 5 000 lm s rozlišením WUXGA, 5 300 lm s
rozlišením WXGA a 5 500 lm s rozlišením XGA.
Stánek Panasonic (hala 1, H20) je rozdělen na sektory věnované audiovizuálním řešením
pro vzdělávání, korporace, výstavy a živé akce. Je na něm k vidění živý „trhák“, který v sobě
snoubí živou, pohyblivou, 30 000lumenovou laserovou projekci na obří létající objekty.
Společnost Panasonic na tomto konceptu spolupracovala se čtyřmi partnerskými
společnostmi. Lidé z Painting with Light vytvořili celou show a obsah, který se promítá na
pohyblivé, heliem plněné koule AirOrbs od společnosti Airstage, lidé z d3 Technologies
zajistili přehrávání obsahu, mapování v reálném čase a kompletní integraci všech
partnerských technologií, a společnost Blacktrax se postarala o systém sledování, který
umožňuje přesnou projekci na pohyblivé objekty.
Show navíc využívá oficiálně představenou technologii LinkRay. Koncept tohoto
marketingového 1-2-1 řešení byl představen na veletrhu ISE 2016 a jeho podstata přenosu
digitálních dat spočívá ve využívání individuálních kódů ve světelných LED zdrojích.
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Návštěvníci našeho stánku si tedy budou moci informace o produktech zobrazit přímo ve
svých chytrých telefonech, a to ze světelných tabulí a displejů, které jsou rozmístěny po
celém stánku.
V oblasti digital signage společnost Panasonic poprvé představí řadu SF2. Jde o novou řadu
displejů Full HD E-LED, která bude k dispozici ve čtyřech velikostech, s širokoúhlou
technologií panelů IPS a jasem 450 cd/m2. Podsvícení řady E-LED je vysoce úsporné, takže
non-stop provoz těchto displejů bude velmi hospodárný.
Společnost Panasonic dále uvedla na trh dva nové interaktvní displeje s
10bodovýmdotykem, které slibují lepší cenovou dostupnost pro firmy a segment vzdělávání.
Stávající řadu interaktivních displejů doplňují 75" 4K Direct LED panel (TH-75BQE1) a 65"
Full HD Direct LED panel (TH-65BFE1).Při připojení k počítači přes USB, HDMI nebo VGA
jsou kompatibilní se softwarem Panasonic Whiteboard software, který je bezplatně ke
stažení na stránkách Panasonic.
Jan Markus Jahn, ředitel evropské divize Panasonic Visual Systems, řekl: „Společnost
Panasonic se na veletrhu ISE prezentuje rok od roku lépe a letos se na naši výstavu pro živé
akce obzvlášť těšíme. Nižší náklady na provoz a pronájem laserových technologií
znamenají, že živé akce s projekcí budou mnohem praktičtější. A uvedení modelu RZ21K,
tedy laserové verze nejoblíbenějšího projektoru s vysokou svítivostí, růst této části trhu jen
urychlí.
„Naše řada doprovodných přenosových a audiovizuálních produktů nás navíc na tomto poli
staví do ideální pozice lídrů.“
Aktuality o společnosti Panasonic na ISE 2017 najdete na:
http://business.panasonic.eu/ISE2017
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Kontakt pro novináře:
Stanislav Přibyl
stanislav.pribyl@pram.cz
m: +420 736 684 268
O skupině Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU je evropskou pobočkou Panasonic System Communications Company, globální B2B divize
společnosti Panasonic. PSCEU si klade za cíl zlepšovat pracovní prostředí firemních profesionálů
a zvyšovat efektivitu a výkonnost jejich organizací. Pomáhá společnostem získávat, zpracovávat
a přenášet všechny druhy informací, jako jsou hlasová, textová a obrazová data. Produktové portfolio
zahrnuje PBX telekomunikační systémy, tiskárny, profesionální kamerové systémy, projektory,
profesionální displeje, odolné mobilní počítače a řešení pro požární bezpečnost. S přibližně 400
zaměstnanci, se zkušenými experty, se schopnostmi řízení globálních projektů a s rozsáhlou
evropskou partnerskou sítí nabízí PSCEU bezkonkurenční výhody na daném trhu.
PCSEU tvoří čtyř produktové kategorie:






Communication Solutions zahrnuje profesionální scannery, multifunkční tiskárny,
telekomunikační systémy, SIP koncová telefonní zařízení.
Visual System Solutions zahrnuje projektory a profesionální displeje. Společnost Panasonic
nabízí nejširší řadu vizuálních produktů a s 28% podílem je evropským lídrem. (Futuresource
B2B market tracking, Q1/2014)
Professional Camera Solutions zahrnuje vysílací profesionální audio a video systémy,
bezpečnostní kamerové systémy CCVE, systémy pro požární bezpečnost a technologie pro
průmyslové snímání obrazu používané ve zdravotnictví (Integrated Machine Vision – IMV).
Společnost Panasonic je jedním ze dvou hlavních výrobců profesionálních kamer v Evropě.
Computer Product Solutions pomáhá mobilním pracovníkům zvýšit produktivitu se svou řadou
plně odolných notebooků Toughbook, firemních tabletů Toughpad a elektronických prodejních
systémů (EPOS). Panasonic Toughbook je evropským lídrem trhu odolných notebooků s tržním
podílem 66,4 % a Panasonic Toughpad na trhu odolných tabletů s podílem 50,4 % v roce 2013
(VDC Research, March 2014).

O společnosti Panasonic
Společnost Panasonic je světovým lídrem ve vývoji a výrobě elektronických produktů pro širokou
škálu spotřebitelských, firemních i průmyslových požadavků. Od svého založení v roce 1918 se
společnost globálně rozšířila a nyní řídí přes 500 firem po celém světě, které vykázali konsolidované
příjmy přes 71,5 miliard euro ve fiskálním roce končícím 31. března 2014. Se závazkem sledovat nové
hodnoty prostřednictvím inovací napříč všemi divizemi, se společnost se snaží vytvořit lepší život
a lepší svět pro své zákazníky. Pro více informací o Panasonic najdete na webových stránkách
společnosti http://panasonic.net/
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