Press release
17 december 2018
Business solutions

Panasonic presenterar nya djärva och
ljusstarka lösningar på ISE-mässan 2019

Panasonic kommer att presentera flera nya
produkter på Freedom to Create-temat på ISEmässan 2019, med en lång rad pålitliga
teknologilösningar för ökad kreativ frihet för
företag som verkar i Visual och ProAVbranschen.

Bland ett antal nya teknologier som presenteras på ISA 2019 finns bl a en laserprojektor på 50 000 lumen, som kombinerar
branschledande ljusstyrka i förhållande till storlek med möjlighet att iscensätta större, ljusare och djärvare live-events.
I egenskap av Europas ledande leverantör av projektorer med hög ljusstyrka, både för uthyrning och fasta installationer, med en
marknadsandel på 36.02% (43.77% på laser), kommer Panasonic på ISE 2019 att presentera sitt fulla sortiment - från bärbara enheter
med 3 000 lumen till toppmodellen med en ultrahög ljusstyrka på 50 000 lumen. Panasonic kommer också att demonstrera ett helt
sortiment av 4K-displayer, från ingångsmodeller till high-end, med moderna, tunna kanter.
Företagets årliga “showstopper” kommer att använda Panasonics marknadsledande teknologi, som tidigare år varit t ex
projektionsmappade sportbilar, 4K-robotskärmar, magiska shower och dansshower som är projektionsmappade i realtid. I år
kombineras 3D-mapping på en gigantisk uppblåsbar yta med Panasonics nya fisheye-objektiv i form av en show som tar med
besökaren på en visuell global resa.
Företaget kommer även att presentera sin tolkning av en ny trend inom utbildning som kallas det uppskalade klassrummet och avslöja
hur den hjälper utbildningsinstituten att flytta studenterna tillbaka till lärandets kärna. Förutom en fullständig IP-integrerad
föreläsningslösning, kommer videoinspelning och touch-teknik att samarbeta för att producera några av de mest avancerade
samarbetsmijöerna hittills.
Besökare kommer också att uppmanas att ta en promenad längs en högteknologisk high-street som kombinerar de senaste interaktiva
teknologierna, såsom snygga 4K-pekskärmar eller genomskinliga butiksfönsterprojektioner som kan skapa fängslande köp- och
besöksupplevelser.
Panasonic kommer att ställa ut på sin vanliga position i Hall 1, monter H20 i på ISE mässan, RAI, Amsterdam från 5 till 8 februari. För
mer information, vänligen besök Panasonics website: https://www.iseurope.org/show-event/opening-address/
Läs gärna mer i bifogat engelskt pressmeddelande.
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU är den Europeiska delen av Panasonic Systems Communications Company, Panasonics globala B2B division. PSCEU:s mål är att förbättra
arbetsvillkoren för yrkesfolk samt deras organisationers effektivitet och resultat via världsledande teknologi. Vi hjälper organisationer samla in, beräkna
och kommunicera många typer av information: bilder, röst- samt textdata. Med ingenjörsexpertis i design, global projektledningsförmåga och ett stort
europeiskt partnernätverk erbjuder PSCEU oöverträffad kompetens på sina marknader.
PSCEU är indelat i sex olika områden:
• Professional Camera Solutions inkluderar Broadcast-, ProAV- och Industrial Medical Vision (IMV)-teknologier. Panasonic är en av de två ledande
leverantörerna av professionell kamerautrustning i Europa.
• Communication Solutions inkluderar professionella skanners, multifunktionella skrivare, telefonsystem samt HD-videokonferenssystem.
• Computer Product Solutions omfattar Toughbooks robusta bärbara datorer, Toughpads tåliga datorplattor för företag och elektroniska point-of-salessystem (EPOS). Som marknadsledande i Europa hade Panasonic Toughbook en europeisk marknadsandel på 57 procent för robusta bärbara datorer
och tåliga datorplattor för företag 2017 (VDC, mars 2018).
• Industrial Medical Vision tillhandahåller applikationer för olika segment inom medicin, life science, ProAV eller industri. Produktportföljen innehåller
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kompletta och OEM-mikrokameralösningar. Slutanvändare, systemintegratörer eller distributörer kan välja mellan olika fullproduktlösningar och
komponentvisionsteknologi.
• Security Solutions omfattar videoövervakningskameror och inspelningsenheter, video intercom system, access control, inbrott- och
brandalarmsystem.
• Visual System Solutions erbjuder det bredaste utbudet av professionella displayer och projektorer, möjliggör en skapandefrihet åt
yrkesverksamma inom AV och är en ledande aktör med en europeisk marknadsandel på 39 % för högljusprojektorer (Futuresource >5klm
FY17 Q3, exkl. 4K & digital cinema).
Om Panasonic
Panasonic Corporation är världsledande inom utveckling och tillverkning av elektroniska produkter för konsument-och företagsmarknad samt industri.
Sedan starten 1918 har företaget expanderat globalt och driver nu 591 dotterbolag och 88 associerade företag över hela världen. Företaget, som har sitt
huvudkontor i Osaka i Japan, redovisade en sammanlagd nettoförsäljning på 61,4 miljarder Euro för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2018.
Panasonic arbetar för att skapa nya värden genom sina innovationer och strävar efter att göra livet lättare och skapa en bättre värld för konsumenterna.
För mer information om Panasonic, besök företagets webbplats på http://www.panasonic.com/global.

