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PANASONIC
PRÆSENTERER VERDENS
MEST SØMLØSE OG
TYNDESTE VIDEOVÆG
Panasonic er nu klar med to professionelle high-end LCD videovæg-displays med avanceret farvehåndtering, der fra kant til
kant er verdens tyndeste på kun 0,88 mm.
De nye modeller (TH-55VF2H/TH-55VF2) gør det muligt at konfigurere ét stort billede på flere multiskærme uden mærkbar overgang
mellem skærmene. Når systemet bruges i en 2x2-konfiguration med daisy chain-tilslutning via displayporten, kan et 4K-signal fra en
eneste 4K-indgang vises punkt-til-punkt.
Desuden kommer en ny professionel LCD-skærm (TH-55LFV9) til at udvide LFV-serien. Skærmen er udstyret med en ultra tynd kant til
kant-bredde på blot 3,5 mm. Anvendelsen af meget holdbare komponenter i begge serier gør det muligt for Panasonic at garantere
kontinuerlig 24-timers drift og imødekomme behovet i kritiske applikationer.
Alle tre er 55 tommer med enten 700cd/m2 (TH-55VF2H) eller 500 cd/m2 (TH-55VF2/TH-55LFV9) lysstyrke, så brugerne kan vælge den
optimale model alt efter placeringen. Desuden har begge display ’In Plane Switching’, for at sikre høj synlighed fra alle vinkler, og
ydersiden af panelet er behandlet for at mindske reflekser og modvirke eksterne refleksioner.
Ensartethed er også en nøglefaktor for begge serier, fordi hver eneste væg-display på forhånd er kalibreret for at holde farveseparationen
på et minimum. En anden vigtig funktion er en tovejs systemindgangsopkobler, som sikrer indgangssignalet ved fail-over og fail-backfunktion, hvis dette kræves. Det garanterer en høj pålidelighed i displayene. Installationsprocessen er enkel ved hjælp af en
originalapplikation, der forenkler systemkonfigurationen.
LFV9-serien kommer i handlen til oktober 2019, mens VF2-serien er tilgængelig i begyndelsen af 2020.
Panasonic vil udstille fra sin sædvanlige plads i hal 1, stand H20. For mere information kan du besøge Panasonics
hjemmeside:https://business.panasonic.dk/visual-system/join-us-at-ISE-2019
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Vores mission er at få teknologier til at arbejde usynligt sammen og få virksomheder til at lykkes. Vi tror på, at teknologi bare
skal virke, og på at virksomheder vil lykkes, hvis de får mulighed for at fokusere på deres kunder velvindende om, at alle
deres teknologier samarbejder, som de skal. Derfor er vi dedikerede til at udvikle produkter og løsninger, der er så
integrerede med vores kunders måde at arbejde på, at de er næsten usynlige – som en arbejdshest, der står i baggrunden
og skaber forretningssucces.
PSCEU er opdelt i seks forretningsområder:
•

Broadcast & ProAV giver dig frihed til at fortælle historier med produkter og løsninger af høj kvalitet, som sørger for
sikker drift og høj omkostningseffektivitet på tværs af fjernkameraer, switchers, studiekameraer og ENG P2HD. Cinemasortimentet med VariCam-serien og EVA1 er i stand til at levere ægte 4K og High Dynamic Range (HDR), hvilket gør
kameraerne ideelle til biograf-, tv-, dokumentar- og live-produktion.

•

Communication Solutions tilbyder verdensførende telefonsystemer, SIP-terminaler og professionelle
netværksscannere, der giver dig frihed til at fokusere på kommunikationen frem for forbindelsen.

•

Computer Product Solutions giver medarbejdere frihed til at arbejde hvor som helst med udvalget af robuste
Toughbook-laptops og Toughpad-tablets til erhvervslivet samt elektroniske point of sales (EPOS)-systemer. Som
europæisk markedsleder havde Panasonic en omsætningsandel på 57% af salget af robuste og slidstærke bærbare
computere og en omsætningsandel på 56% af salget af tablets til erhvervslivet i 2017 (VDC Research, marts 2018).

•

Industrial Medical Vision fremstiller applikationer til forskellige segmenter som medicinalbranchen, life science, ProAV
og industrien. Produktporteføljen omfatter OEM- og komplette kamerasystemer, der gør det muligt at se ting, der ellers
ikke kan ses.

•

Security Solutions sikrer CCTV-optagelser af dokumenteret høj kvalitet. Vores pålidelige og avancerede kameraer og
billedoptagelsessystemer giver knivskarpe billeder under alle miljøforhold, hvilket skaber øget sikkerhed.

•

Visual System Solutions tilbyder et bredt udvalg af skærme og projektorer til professionelle AV-eksperter. Panasonic er
førende på det europæiske high brightness-projektormarked med en markedsandel på 39% målt på omsætning
(Futuresource >5klm FY17 Q3, excl. 4K & digital cinema).

Om Panasonic
Panasonic Corporation er globalt førende inden for udvikling og fremstilling af elektroniske produkter til både forbruger- og
erhvervsmarkedet. Panasonic fejrede sit 100-års jubilæum i 2018. På globalt plan opererer Panasonic nu med 591
datterselskaber i 88 associerede selskaber på verdensplan. Selskabet rapporterede en total nettoomsætning på 61,4
milliarder euro for regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2018. Panasonic har et mål om at skabe værdi gennem
innovation på tværs af forretningsområder og bruger derfor sine teknologier til at skabe bedre resultater for sine kunder. Lær
mere om Panasonic på: http://www.panasonic.com/global

