Visual Solutions

Het leven van ziekenhuispatiënten
verbeteren met Panasonic-projectoren
IVRSYSTEMS heeft een innovatieve oplossing met Panasonic PTEZ770-projectoren ontwikkeld. Met een mobiele video-unit
worden ontspannende films op het plafond geprojecteerd, wat
een rustgevende en persoonlijke beleving voor patiënten
oplevert.
Klant - IVRSYSTEMS
Locatie - Frankrijk
Geleverde Producten - PT-EZ770Z
Uitdaging
Projectoren vinden die ondanks de
afmetingen van het projectieoppervlak in
staat zijn om grote, full-HD
afbeeldingen/video's op een plafond te
projecteren.

Oplossing
Het model PT-EZ770 was de ideale
keuze vanwege het lage geluidsniveau en
de full-HD resolutie. Zelfs in krappe
ruimtes kunnen met de short-throw lens
vrij grote beelden worden geproduceerd,
waarin patiënten volledig
ondergedompeld kunnen worden.

De integratie van de
Panasonic-videoprojector in
onze mobiele box is een groot
succes gebleken. De
zorgverleners zijn altijd onder
de indruk van de projecties en
patiënten kunnen genieten van
films van prachtige
landschappen of rustige
scènes uit het dagelijks leven,
alsof ze er zelf echt zijn.

Michel Ganz, oprichter van
IVRSYSTEMS
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"Onze ervaring met Panasonic
Business is heel positief. Toen
we ons project met ze
bespraken, was Fabien meteen
geïnteresseerd. Hij wist onze
vragen efficiënt en heel
professioneel op te lossen",
zegt Michel Ganz.
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