PANASONIC FORSTERKER
4K DISPLAY-SORTIMENTET
MED TI NYE SKJERMER
Panasonic utvider premium produkt-serien SQ1 og lanserer samtidig CQ1-serien. Dette vil styrke og komplementere
selskapets sortiment av 4K signage-løsninger, slik at de kan møte alle behov i markedet.
SQ1-serien utvides med fire mindre skjermer fra 43 til 65 tommer (TH-655SQ1 / TH-55SQ1 / TH49SQ1 / TH43SQ1). Skjermene er
utstyrt med de samme kvalitetsegenskapene som de eksisterende skjermene i serien på 98 og 86-tommer. Med et slankt og elegant
design, er serien godt egnet for digital signage i butikker, konferanserom, broadcast-studioer og kontrollrom.
Serien kan driftes døgnet rundt og har en lysstyrke på 500 cd / m2, In-Plane Switching Technology (IPS). I tillegg er den behandlet for å
unngå gjenskinn og blending, slik at synligheten er bra fra alle vinkler. SQ1-serien er HDR-kompatibel og har 12-akset fargestyring for å
sikre perfekt fargegjengivelse.
I tillegg er serien enkel å sette opp siden den får hjelp av Panasonics egen 4K DIGITAL LINK. Systemet er basert på HDBaseTTMstandarden, som kobler video-, lyd- og kontrollsignaler til eksterne enheter med én enkelt LAN-kabel. En innebygd 4K USB-mediespiller
gjør at det heller ikke er behov for en ekstern mediespiller. Monitorene kan også integreres i en daisy chain-videovegg-konfigurasjon.
– Vi er blant de første som introduserer en Intel SDM (Smart Display Module)-åpning i SQ1-serien. SDM-kort kan romme enten Intel
CPU eller grensesnitt som SDI, NDI eller VoIP. Dette betyr at det er mulig å tilpasse skjermen og tilkoblingene til programmet. Når det
kombineres med ITU-R BT.2020s brede fargerom, HDR og aktiv fargestyring, er disse displayene uslåelige på synlighet og tilkobling,
sier Hartmut Kulessa, Marketing Manager i Panasonic.
Panasonic lanserer i tillegg den kommersielle kvalitetsserien CQ1. Serien består av seks nye modeller med 400 cd / m2 lysstyrke, 4K
oppløsning (3840 x 2160) og støtte for 4K / 60p signaler. Som i SQ1-serien er de to største skjermene på 86 og 75 tommer utstyrt med
In Plane Switching-teknologi (TH-86CQ1 / TH-75CQ1). De mindre skjermene på 43, 50, 55 og 65 tommer har vertikal
justeringsteknologi (TH-65CQ1 / TH-55CQ1 / TH-50CQ1 / TH-43CQ1).
CQ1-serien er designet for 16 timers kontinuerlig drift og er fullt utstyrt med de vanligste tilkoblingsmulighetene som støtter HDMI CEC.
Dette gjør display-serien ideell for bruk i møterom og klasserom.
CQ- og SQ1-serien er en del av Panasonics eksisterende profesjonelle inngangserie? EQ1, og dermed består 4K-serien nå av 18
modeller.

Besøk Panasonic på stand 1-H20 i Hall 1 under ISE 2019 i Amsterdam RAI, 5.- 8. februar.
For mer info om skjermer og andre Panasonic Visual Solutions, se: https://business.panasonic.no/visual-system/
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Vårt mål er å få teknologi til å fungere sømløst sammen og få virksomheter til å lykkes. Vi tror på at teknologi bare skal
fungere, og at virksomheter vil lykkes dersom de kun behøver å fokusere på kundene sine – velvitende om at teknologien
virker som den skal. Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle produkter og løsninger som er så integrerte med våre kunders
arbeidsform, at de virker nesten usynlige der de jobber i bakgrunnen og skaper suksess for virksomheten.

PSCEU er inndelt i seks ulike områder:
•

Broadcast & ProAV gir deg frihet til å fortelle historier med produkter og løsninger av høy kvalitet, som sørger for sikker
drift og god kostnadseffektivitet, både med fjernkameraer, switchere, studiokameraer og ENG P2HD. Cinema-serien
VariCam og EVA1 har 4K og High Dynamic Range (HDR), hvilket gjør kameraene ideelle for kino, tv, dokumentar og livearrangement.

•

Communication Solutions inkluderer verdensledende telefonsystemer, SIP-terminaler og profesjonelle
nettverksskannere som gir deg frihet til å fokusere på kommunikasjon og ikke tilkobling.

•

Computer Product Solutions gir medarbeidere på farten friheten til å jobbe hvor som helst med sitt utvalg av robuste
Toughbook PC-er, Toughpad- businessnettbrett og elektroniske Point-Of-Sales-systemer (EPOS). Som markedsledende
i Europa hadde Panasonic en markedsandel på 57 prosent for salg av robuste og slitesterke pc-er og nettbrett i 2017
(VDC Research, mars 2018).

•

Industrial Medical Vision produserer produkter for ulike segmenter innenfor områdene medisin, livsvitenskap, ProAV og
industri. Produktporteføljen inkluderer komplette OEM-kamerasystemer som viser det som vanligvis ikke kan sees.

•

Security Solutions inkluderer videoovervåkningskameraer med den høyeste bildekvaliteten under alle miljøforhold.
Dette ved hjelp av våre svært pålitelige og avanserte teknologikameraer og bildeopptakssystemer.

•

Visual System Solutions inkluderer et bredt spekter av profesjonelle skjermer og projektorer som gir AV-fagfolk full
kreativ frihet. Panasonic er markedsledende i Europa innen lyssterke projektorer med en markedsandel på 39 prosent
(Futuresource> 5klm FY17 Q3, ekskl. 4K og digital kino).

Om Panasonic
Panasonic Corporation er verdensledende innen utvikling og produksjon av ulike elektroniske produkter og løsninger til forbruker-,
bedrifts- og industrimarkedet. Selskapet har siden det ble etablert ekspandert globalt, og driver i dag 591 datterselskaper og 88
tilknyttede selskaper over hele verden. Ved regnskapsårets slutt 31. mars 2018, noterte de en nettoomsetning på 61,4 milliarder euro.
Panasonic jobber for å skape verdier gjennom innovasjon med ønske om å forenkle hverdagen og skape en bedre tilværelse for
forbrukerne. Les mer om Panasonic på: http://www.panasonic.com/global.

