Visual Solutions

Videomapping in historisch erfgoed
Het is de kunst om in het restaurant- en barwezen in Praag iets
te verzinnen dat de stad nog nooit eerder heeft gezien, een idee
dat de mensen eenvoudigweg imponeert. Dit is precies hetgeen
dat werd bereikt dankzij Panasonic-projectie in de Crazy Daisy
cocktailbar.
Klant - Crazy Daisy - Unieke bar en de kunst van het mixen
Locatie - Praag, Tsjechië
Geleverde Producten - PT-JW130 Space Player
Uitdaging
Wat is de juiste manier om een
entertainende videomapping-ervaring te
creëren in het interieur van een erfgoed?

Oplossing
Acht Space Player™ laserprojectoren
zorgen voor hoogwaardige videomapping
in een compact en modern ontwerp met
spots.

Dankzij de laserprojectoren
zijn de totale gebruikskosten
sterk verminderd. De
projectoren hebben geen
filters of vervangbare
lichtbronnen. Met een
levensduur van 20.000 uur
kunnen ze naar verwachting
vijf jaar werken zonder extra
kosten.
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