Panasonic PT-RZ660 projektör
rekabete son veriyor
Söz konusu rekabet olduğunda beklenen kriterlere uymak oldukça önemlidir ve yakın
zamanda gerçekleştirilen "lazerli projektör savaşları" bizim bu kriterlere fazlasıyla
uyduğumuzu gösteriyor.
İngiltere'nin lider sistem entegratörlerinden birinin organize ettiği "markasız (blind)
testte", Panasonic ve diğer markaların 6,000 lümen lazer projektörleri; eğitim, sağlık ve
Victoria Warehouse, Manchester'daki şirketin de dahil olduğu sektörlerden oluşan endüstri
profesyonellerince değerlendirilmiştir.
Adeta savaş niteliğinde olan bu karşılaşmada genel izlenimin yanı sıra bütünlük, parlaklık,
kontrast, renk üretimi ve gri tonlamaya da puan verildi. 1 çipli DLP™ Panasonic PT-RZ660,
50 üzerinden 41.2'lik etkileyici bir skora ulaşarak "En İyi Performans" olarak belirlendi.

Projektör Savaşları nasıl gerçekleşti
Teste yönelik sunum videosu, 5 dakikalık bir döngüde oynatılması için görseller, deneme
desenleri ve video birleşimi kullanılarak oluşturuldu.
Tüm üreticilerin standart lens kullanması şart koşuldu ve içerik tek bir dizüstü bilgisayardan,
aynı boydaki HDMI kabloları ile dağıtıldı. Temsilcilerden gri tonlama, kontrast, renk
yansıması, bütünlük ve genel izlenim karşısında görselin kalitesini değerlendirmeleri
ve her birini 1-10 aralığında puanlamaları istendi.
Testin "markasız"(blind) olduğunu kanıtlamak için yapılan son işlem, projektörleri, markaları
görünmeyecek şekilde kaplamak oldu.

“

Panasonic, pazardaki geniş ürün yelpazesiyle lazer projeksiyonu alanında lider konuma
geldi. “Lazer konusunda öncüler arasındaydık ve sonuç olarak performans ve güvenilirlik
söz konusu olduğunda lider konumdayız. Projektör savaşlarının bu sonucu bizim lider
konumumuzu vurguluyor.
Birleşik Krallık Sistem Grup Müdürü, Gareth Day

”

Tüm önemli sonuçlar
Canlı karşılaşma sonrasında Panasonic PT-RZ660 projektör açık ara
galip. Aşağıda verilen örnek sonuçların da gösterdiği gibi fark yaratıp
bir kere daha projeksiyon teknoloji kalitemizi kanıtlayarak en yakın
rakiplerimizi bile gölgede bıraktık.
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LCD ürünleriyle karşılaştırıldığında DLP motorların performansı test
sonuçlarında göze çarpan bir başka detay oldu. DLP motorları renk
yansıması ve bütünlük açısından, LCD projektörlere kıyasla daha iyi
puan aldı.
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Ödülü kazanan projektör
Eğitimde, müzelerde, sergilerde ve dijital imza uygulamalarında yoğun
kullanım ve uzun ömürlü parlaklık için tasarlanmış olan Panasonic
PT-RZ660, Panasonic'in, gölge efektlerini azaltırken renk derinliğini
arttırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Tüm bunlara ek olarak,
6.000 lm (ANSI)'ye kadar yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunuyor.
Çift lazer modül, toza karşı dayanıklı optik blok ve uzun ömürlü lazer
motor ile donatılan projektör, 20.000 saate kadar bakım gerektirmeden
çalışmak üzere tasarlandı.

PT-RZ660 deneyimi için hazır mısınız?
Projektör savaşlarının tüm detayları için
www.pureav.co.uk/laser-showcase sitesini ziyaret edin
Panasonic temsilcileriyle konuşmak için lütfen +90 2127055338 numarasını
arayın veya info@business.panasonic.tr adresine e-posta gönderin ya da sitemizi
ziyaret edin business.panasonic.com.tr/visual-system/solid-shine-gelecek-nesil

