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Panasonic dünyanın en iyi yeni etkinlik
merkezini görüntüleme teknolojisiyle
donattı
Cubex Centre Prague, Prag'ın "Şehir" bölgesi Pankrác'ta yer
alan modern bir çok amaçlı merkezdir. İç mekanın benzersizliği
ve modüllerden oluşması, en son teknoloji ürünü video sunum
sistemiyle bir araya gelerek bu tesisi Orta ve Doğu Avrupa'nın
sektör lideri haline getiriyor.
Müşteri - Cubex Centre Prague
Lokasyon - Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00
Zorluk
Çok amaçlı bir tesisi tamamen
görüntüleme teknolojisiyle donatmak.

Çözüm
PT-RZ970 projektörler tüm projeksiyon
ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplantı odaları
84" EF1 ve LFE8 ekranlar barındırıyor.
Bilgi panelleri olarak 32" ve 48" LCD
ekranlar kullanılıyor. Ana resepsiyonun
video duvarı, 55" boyutunda sekiz
ekrandan oluşuyor. Kurulum, bir 47" dış
mekan bilgi paneliyle tamamlanıyor.

"Konferans alanının düzgün
tasarımına zarar vermeden en
iyi projeksiyon teknolojisini
bulmak istiyorduk. Panasonic,
tekdüze projeksiyonu bir
multimedya deneyimine
dönüştürebilen teknolojik ve
görsel olarak benzersiz alan
yaratan bir çözüm sağlayarak
gereksinimlerimizi karşıladı."

Ing. Dagmar Alexandra
Bernardová, Pazarlama
Müdürü, Cubex Centre
Prague

Cubex Centre Prague, Prag'ın Pankrác ilçesinin en son inşa edilen yapılarından biri olan
Trimaran'da bulunan yeni bir çok amaçlı merkezdir. Na Strži Sokak üzerinde, çok katlı City
Empiria ile Panorama Hotel arasında bulunan bu alan, ideal ulaşım bağlantılarına (tarihi
şehir merkezinden 2 metro durağı uzakta) ve birçok yemek, barınma ve otopark tesisi
sunan tamamen gelişmiş yerel alt yapıya sahip. Merkez, Panasonic tarafından tamamen
en son teknoloji ile donatılmıştır.
Cubex Centre Prague, 9'uncu Küresel Eventex Ödülleri'nde en iyi yeni mekan seçildi.
Etkinlik dünyasında en çok bilinen uluslararası yarışmalardan biri olan bu ödül
Ana salon

organizasyonu, sektörde yaratıcılığı, yeniliği ve yüksek kaliteyi ödüllendirmek için 2009
yılında kuruldu.

Cubex Centre Prague'ın girişinin önünde, 2000 cd/m2 yüksek parlaklıklı ve geniş görme
açılı IPS paneli sayesinde güneş ışığı parlaması veya ağır yağmur gibi kötü görüş
koşullarında bile ziyaretçilere kolay okunur bilgi sunan tümleşik TH-47LFX60W LED
ekranlı bir bilgi paneli bulunuyor. Şiddetli dış ortam sıcaklıklarına dayanıklı ekran, yıl
boyunca -20 °C'den +50 °C'ye kadar değişken sıcaklıklarda çalışabiliyor.
Ziyaretçiler ana resepsiyonda, parlamayı azaltmakla kalmayıp aynı zamanda sorunsuz
Medya Duvarı

projeksiyonu kolaylaştıran ve ziyaretçilerin video duvarı izleme rahatlığını arttıran yeni
parlama engelleme özelliğine sahip paneli nedeniyle giriş alanı için seçilen sekiz 55" TH55LFV70W ekran (2x4) barındıran video duvar tarafından esir alınacaklar.
Birinci kata, birlikte 50.000 lümenlik ışık çıkışı sağlayan beş PT-RZ970 dikey mod lazer
projektör içeren 102 m2'lik bir 4K Plus Medya Duvarı hükmediyor. Aynı projektörlerden
dört tanesi de 1.000 kişilik kapasiteye sahip olan çok amaçlı ana salonda kullanılıyor. Bu
alan, 325 m'lik LED ışıklandırma köprüsü bulunan olağanüstü tavanı sayesinde daha da
benzersiz bir görüntü sunuyor.
Etkinliklerin ambiyansı salon ve fuaye alanında kullanılan renklerin müşterinin ihtiyacı
doğrultusunda değiştiren "BUKALEMUN KONSEPTİ" gibi türünün tek örneği hizmetlerle

Dış ekran

arttırılıyor. Ziyaretçileri alanda daha kolay yönlendirebilmek için Cubex fuaye alanına 32"
EF ile 48" LFE ekranlar yerleştirilmiş.

Cubex Centre Prague ile ilgili bilgiler:
3.700 m2'lik konferans ve sergi alanı
Modüllere ayrılabilen toplantı odası
Cubex Centre Prague, 1.200 kişilik
kapasiteye sahiptir
Şehir Konferans Merkezi ile
birleştirilerek bu rakam 1.700'e
çıkarılabilir
102 m2'lik projeksiyon ekranlı Benzersiz
Medya Duvar

Son teknoloji ürünü projeksiyon teknolojisi ve kendi içinde modüllere ayrılma özelliği ile
Cubex Centre Prague, kurumsal sunumlar, kongreler, konferanslar, eğitim oturumları,
müzik ve film etkinlikleri, balo ve yemekler için idealdir. Müşteriler 8 salon ve bekleme
odasından dilediklerini seçebilir, 4 fuaye ile 2 bardan yararlanabilirler. Merkezin
özelliklerinden bir tanesi de, ana salon ve fuayede otomobil sergileme seçeneğidir. Ana
salonun ortasında her biri oldukça yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan 70 tavan
askı noktası, otomobilleri, diğer ağır ekipmanları ve müşterinin buraya kurmak
isteyebileceği diğer reklam aparatlarını bile taşıyabilecek niteliktedir.

1.000 kişi kapasiteli ana salon

Tesislerin tasarımında Çek Kübist mimarisinden esinlenilmiştir. Bu esinlenme, kendini

Haziran 2018'de açıldı

sadece başlı başına iç mekanda değil, prestijli Kırmızı Nokta Ödülünü kazanan
aksesuarlarda, ekipmanlarda ve mobilyalarda da gösteriyor.
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