
1

1 Wymagany jest sprzedawany oddzielnie klucz oprogramowania AW-SFU60 (wydany w tym samym czasie co AW-UE160).

Do użytku w pomieszczeniach4K K a m e r a  z i n t e g r o w a n a

Łatwość użytkowania i wszechstronność zmniejszają stres związany z produkcją reality w plenerze.
Obsługa różnych I/F i protokołów zmniejsza obciążenie związane z wprowadzeniem kamery do istniejących systemów. Obsługa plików scen, 
sterowanie matrycą kolorów i bezpłatne oprogramowanie firmy Panasonic oraz panel zdalnego sterowania (ROP) 
do zarządzania wieloma kamerami sprawiają, że praca mieszana z kamerami systemowymi jest jeszcze łatwiejsza.

Kamera PTZ 4K dla zwiększonej kreatywności 
i poprawy wizualnej ekspresji.
Bezkompromisowa funkcjonalność i elastyczność zastosowań.
Oprócz wysokiej czułości F14/2000 lux i najnowszej generacji technologii przetwarzania obrazu (technologia LUMIX), AW-UE160 jest

wyposażona w autofokus z detekcją fazową (PDAF). Nowa kamera PTZ ma wiele funkcji, które umożliwiają wykonywanie bardzo 

precyzyjnej i wymagającej produkcji telewizyjnej.

Odkryj nową generację produkcji wideo z różnymi metodami i funkcjami nagrywania.
AW-UE160 obsługuje wejście zwrotnej wizji i szybki tryb pracy (100 kl/s), co umożliwia pracę w zaawansowanym systemie kamer studyjnych. 

Ta kamera jako pierwsza obsługuje standard SMPTE ST21101 i router mobilny 5G (zgodny z tetheringiem USB) - standard transmisji IP w zasięgu transmisji.
1 Wymagana jest aktywacja za pomocą sprzedawanego oddzielnie klucza oprogramowania AW-SFU60 (wydanego w tym samym czasie co AW-UE160).

AW-UE160K
AW-UE160W [Jasny]

[Czarny]



Obsługuje standard SMPTE 
ST21101 oraz różne I/F i 
protokoły. Jednoczesne wyjście 
z wielu złącz
(praca symultaniczna).

Wysoka czułość F14/2000 lx1 Poprawiona skalowalność

Użyj jako narzędzie pozwalające na monitorowanie 
sygnału wyjściowego, aby wykonawcy mogli przejrzeć 
wideo / transmisję na miejscu.
1 Dostępne tylko podczas pracy z SMPTE ST2110.

Twórz obrazy wysokiej jakości nawet w trudnych warunkach 
z wysoką czułością na poziomie kamery systemowej.
1 F11/2000 lx w trybie normalnym. Minimalne oświetlenie 2 lx 
(warunki: f/2,8, 59,94 p, 50 IRE, +42 dB, bez akumulacji)

Funkcja wejścia zwrotnej wizji1

Najnowsze funkcje do produkcji 
telewizyjnej nowej generacji.

Dzięki temu samemu procesorowi, który jest 
używany w aparatach LUMIX, ulepszony S/N 
umożliwia przetwarzanie obrazu w wysokiej 
rozdzielczości.

Nowo opracowany procesor 
przetwarzania obrazu

Kamera wykrywa różnice faz i skupia się na 
poruszających się obiektach z dużą szybkością i 
precyzją.

Cicha praca1 i wysoka dokładność statyczna 
przyczyniają się do wysokiej jakości produkcji.
1 NC25 lub mniej, gdy obracanie/przechylanie zatrzymuje się

Nowy autofokus z detekcją 
fazową (PDAF)

Kompaktowy korpus z niezawodnym  
mechanizmem PTZ

Pozwala nagrywać płynne i piękne filmy w 
zwolnionym tempie z naciskiem na szczegóły, 
idealne dla obrazów dynamicznych i e-sportu.

2x szybkie nagrywanie wideo

• Funkcja CROP w jakości HD (+ Zoom)
• Redukcja mory (z optycznym filtrem 

dolnoprzepustowym)
• HDR/SDR (kompatybilny z HLG/BT.2020, 

kompatybilny z SDR/BT.709)
• Hybrydowa stabilizacja obrazu z 2-osiową 

O.I.S. i korekcja kierunku przechyłu (E.I.S.)
• Zaktualizowane funkcje plików scen
• Odnowiona kontrola matrycy kolorów
• Funkcja wyświetlania wskaźnika poziomu 

oraz przebiegów WFM itp.

Inne funkcje

Panasonic Connect Co., Ltd.
2-15 Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571 -8503 JapanSP-UE160WEB 202210SP

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Panasonic
https://pro-av.panasonic.net/en/products/ptz_camera_systems.html

AW-UE160W/K Specyfikacje1

Wymagania dotyczące zasilania 12VDC±10% (10,8V do 13,2V)
PoE++ Standard IEEE802.3bt: DC 42 V do 57 V (wejście kamery) 2

(Obsługiwane jest uwierzytelnianie oprogramowania (LLDP)).
Pobór prądu 5,0 A (wejście XLR), 1,5 A (zasilanie PoE++)
Masa Około. 4,6 kg (10,14 funta) (bez wspornika montażowego)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 213,0 mm × 277,0 mm × 240,0 mm (8,39 cala × 10,91 cala × 9,45 cala) 

[bez wystających elementów, wspornika do montażu na suficie]

Kamera
Czujniki obrazu 1 typ (1”) 4K MOS×1 (typ efektywny) Efektywna 

liczba pikseli: około 9 620 000 pikseli

Obiektyw Zmotoryzowany zoom optyczny 20x F2,8 do F4,5
f=8,8 mm (11/32 cala) do 176,0 mm (6-15/16 cala), odpowiednik 35 mm (1-3/8 cala): 
24,5 mm (31/32 cala) do 490,0 mm (19-9/ 32 cale)
i.Zoom, D.Extender

Zakres kątów widzenia Poziomo: 75,1°(szeroki) - 4,0°(tele) Pionowo: 
46,7°(szeroki) - 2,3°(tele) Przekątna: 
82,8°(szeroki) - 4,6°(tele)

Rozdzielczość pozioma 1600 TV Typ (obszar centralny, tryb UHD, szeroki)

Format wyjściowy 4K4

(UHD/FHD SDI oraz HDMI,
Fiber (tylko wideo), ST21103) H D

2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p (Native), 2160/25p (Native), 2160/24p(Native),
2160/23.98p (Native)
1080/119.88p (SDI i HDMI tylko)5, 1080/100p (SDI i HDMI tylko)5, 1080/60p,
1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p (Native), 1080/25p (Native), 1080/24p
(Native), 1080/23.98 p(Native), 1080/59.94i (SDI i Fiber, ST2110 tylko),
1080/50i (SDI i Fiber, ST2110 tylko), 720/59.94p, 720/50p

Wejścia
G/L IN BBS (Black Burst Sync) i kompatybilność z 3-wartościową synchronizacją.

AUDIO INPUT1/2 Kompatybilny z XLR (2 kanały) lub wejściem Mic/Line 
(SDI/HDMI/IP) Kompatybilny z AAC (tylko IP)

Wyjścia
12G SDI OUT6 SMPTE2082-1, SMPTE424M/SMPTE292M/75Q(BNC×1)

3G SDI OUT1/2/PM6 SMPTE424M/SMPTE292M/75Q(BNC×1)

SFP+ SFP+ compliant (Single Fiber)7

USB USB3.0 HOST(5G router mobilny (Obsługa tetheringu przez USB))8

Wejścia / wyjścia
LAN LAN złącze do sterowania IP（RJ-45）

RS -422 CONTROL IN RS422A（RJ-45）

SFP+(ST21103)
Zgodny protokół: -ST2110-10/-20/-21/-30, -PTP ST2059-2, -NMOS IS-04/IS-05
Liczba wyjść: Video x 3 (Main line, Crop, Monitor), audio x 2
Liczba wejść: Video x1 (RETURN), Format wideo: FHD9

JPEG (MJPEG), H.264, H.265
Rozdzielczość obrazu 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360

Częstotliwość wyświetlania klatek 60(50)fps, 30(25)fps, 24fps

Ustawienia dystrybucji Unicast/Multicast

NDI|HX Wersja 2 (high bandwidth NDI)
Rozdzielczość obrazu 3840x216010, 1920x1080, 1280x720

Częstotliwość wyświetlania klatek 60(50)fps, 30(25)fps, 24fps10

Ustawienia dystrybucji RUDP/UDP/TCP, Unicast/Multicast

1 Te oceny są tymczasowe i mogą ulec zmianie w momencie wydania. Oceny te są tylko częściową listą, szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie 
internetowej.
2 Ograniczona funkcjonalność podczas korzystania z PoE.
3 Wymagany jest sprzedawany oddzielnie klucz oprogramowania AW-SFU60G (wydany w tym samym czasie co AW-UE160).
4 ST2110 nie generuje 4K.
5 1080/119.88p i 1080/100p używają dwóch systemów 3G/SDI OUTPUT1/2. Brak wyjścia z 12G/SDI.
6 Kompatybilny z poziomami A/poziomem B. 7 Wejście sygnału optycznego nie jest obsługiwane. 8 Ograniczone zasilanie routera mobilnego 5G. 9 Zgodny z 
formatem systemu.
10 Tylko NDI o dużej przepustowości.

I/F: Światłowód (SFP+), 12G-SDI, 2 x 3G-SDI, HDMI, 2 x gniazdo XLR, USB 
3.0 (router mobilny 5G z obsługą tetheringu przez USB), G/L IN 

Protokoły: NDI® 1,2 NDI®|HX1,2 SRT, FreeD, RTMP/RTMPS itp. 
1 NDI® to nowy protokół obsługi przepływu pracy do produkcji wideo na żywo
opracowany przez NewTek, Inc. 

2 NDI® jest zastrzeżonym znakiem towarowym NewTek, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.vvv

Szybko sprawdzisz stan kamery 
zarówno od strony obiektywu 
jak i z tyłu.

1 Wymagany jest sprzedawany oddzielnie klucz oprogramowania 
AW-SFU60 (wydany w tym samym czasie co AW-UE160).

Szczegółowe informacje

Lampki sygnalizacyjne umieszczone 
z przodu i z tyłu

https://pro-av.panasonic.net/en/products/ptz_camera_systems.html
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