
Panasonic Business to preferowany 
dostawca firmy Alsim specjalizującej się w 
symulatorach lotu
Do swoich działających w oparciu o technologię wizualną 
symulatorów lotu francuski producent Alsim wybrał firmę 
Panasonic jako idealnego dostawcę projektorów wideo, 
spełniającego wymagania projektowe i produkcyjne.

Wykorzystane produkty - PT-EZ590
Wyzwanie
Znalezienie serii uniwersalnych, 
kompaktowych i lekkich projektorów.

Rozwiązanie
Fachowa wiedza firmy Panasonic 
Business oraz seria projektorów wideo 
PT-EZ590 pozwoliły zaoferować firmie 
Alsim rozwiązanie idealnie spełniające 
wszystkie jej wymagania.

Projektory wideo firmy 
Panasonic są kompaktowe i 
łatwe do zintegrowania z 
naszymi kompleksowymi 
rozwiązaniami z zakresu 
symulatorów lotu.

Arnaud Nogues, kierownik 
ds. projektowania sprzętu w 
firmie Alsim

Visual Solutions

https://business.panasonic.pl/systemy-wizualne/node/69533


Alsim to firma z siedzibą w Nantes, założona prawie 25 lat temu. Specjalizuje się w 
projektowaniu i produkcji symulatorów lotu. Projektory wideo, które są kluczowym 
komponentem rozwiązań firmy Alsim, odgrywają ważną rolę w kompleksowym szkoleniu 
przyszłych pilotów, zapewniając immersyjne doznania.

  Ḁ娀搀攀挀礀搀漀眀愀氀椁嬀洀礀  się na projektory Panasonic przede wszystkim dlatego, że używaliśmy 
produktów tej firmy w przeszłości i zawsze byliśmy pod wrażeniem efektów. Ponadto 
priorytetem było dla nas miejsce, a projektory wideo Panasonic są kompaktowe i łatwe do 
zintegrowania z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami z zakresu symulatorów lotu"  - 

mówi Arnaud Nogues, kierownik ds. projektowania sprzętu Alsim.

Projektory Panasonic pomagają nam zagwarantować, że 
podczas treningu praktycznego piloci ćwiczą w doskonale 
odwzorowanych warunkach.

Projektory Panasonic wykorzystywane podczas wstępnych, podstawowych szkoleń 
lotniczych (obejmujących symulacje lądowania, startowania, usterek, awarii itp.) 
zapewniają idealną projekcję obrazów symulatora lotu.

Dzięki wyjątkowej jakości obrazu projektory wideo firmy Panasonic Business pomagają 
zagwarantować podczas szkolenia pilotów maksymalny realizm.

Serię PT-EZ590 wyróżnia dynamiczny współczynnik kontrastu na poziomie 10 000:1 z 
przysłoną, wysoka rozdzielczość umożliwiająca uzyskanie szczegółowych obrazów w 
standardzie full HD, funkcja Daylight View Basic gwarantująca ostry i realistyczny obraz 
oraz funkcja regulacji koloru, a także uniwersalna, kompaktowa i lekka konstrukcja, 
która pozwala na zastosowanie w przeróżnych sytuacjach przy niskim koszcie 
eksploatacji.

Na przestrzeni jednego roku firma Alsim zakupiła 24 projektory wideo umożliwiające 
zrealizowanie niezbędnych rozwiązań oferowanych klientom, do których zaliczają się 
głównie centra szkoleniowe dla pilotów oraz uczelnie i kluby lotnicze. Instalacja 
projektorów zajęła jedynie kilka dni.

  Ḁ倀漀搀挀稀愀猀  podejmowania decyzji kluczowym kryterium była dla nas jakość systemu 
wizualnego. Projektory wideo odgrywają bardzo ważną rolę w szkoleniu pilotów, ponieważ 
umożliwiają realistyczne odwzorowanie rzeczywistych warunków. To podstawa dobrego 
szkolenia. Szczególne wrażenie wywarła na nas funkcja pionowego i poziomego obrotu 
obiektywu, która umożliwia obrót obrazu. To bardzo ułatwia usytuowanie projektorów"  - 
dodaje Arnaud Nogues, kierownik ds. projektowania sprzętu w firmie Alsim.


