Persbericht

Kabels van Nexans schitteren in Pinewood Studios
Brussel, 17 december 2013 – Pinewood Studios is dankzij een upgrade naar Nexans’ oplossingen
voor LAN-bekabeling vlot overgeschakeld naar film- en tv-producties in High Definition (HD). De
upgrade van de netwerkinfrastructuur zorgde voor een toename van de bandbreedte – nodig voor
HD-producties – en komt zo tegemoet aan de HD-vereiste voor alle DTT-kanalen (Digital Terrestrial
Television) in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zijn de kabels afgeschermd om interferentie te
voorkomen.
Met 34 sets, 5 tv-studio's en ca. 46.000 m2 aan studiovloer is de wereldberoemde Pinewood Studios
de grootste filmstudio van Europa. In de studio werden megaproducties opgenomen, waaronder
Skyfall en talrijke andere James Bond-films, alsook Snow White and the Huntsman.
De Pinewood Group investeert voortdurend in zijn studiofaciliteiten en koos voor Cheyne Link,
specialist op het gebied van design en installatie van bekabelingsinfrastructuur, om de upgrade te
realiseren. Cheyne Link is al sinds jaar en dag een Certified Solution Partner van Nexans en deed
beroep op deze laatste als leverancier van een Categorie 6A-bekabelingsysteem. Deze kabels zijn
afgeschermd voor interferentie, bieden een uitstekende bandbreedte, zijn robuust en beschermen
het signaal. In de centrale controlekamer en andere ruimtes werden ook LANmark-OM3 Gigaliteglasvezelkabels geïnstalleerd.
De kabelupgrade is uitgevoerd in de licht-, geluid- en productieruimtes tussen de twee studio's en de
studiovloer. Sinds de voltooiing van de installatie in 2012 hebben de kabels signalen doorgegeven bij
grote internationale film- en tv-producties, waaronder Kick-Ass 2 en Fast & Furious 6.
Paul Darbyshire, Director of Broadcast van Pinewood Studios, licht toe: “Dankzij Nexans’ vernieuwing
van onze installatie is een hogere bandbreedte voortaan mogelijk, waardoor we op alle kanalen in full
HD kunnen uitzenden. Ook naar de toekomst toe wil de Pinewood Group blijven investeren in
televisie. Zo hebben we al plannen voor een nieuwe televisiestudio, waarvoor we op zoek gaan naar
partners zoals Nexans en Cheyne Link.”
Bekijk het volledige interview met Paul Darbyshire op http://www.nexans.co.uk/pinewood.
Over Nexans:
Met energie aan de basis van haar ontwikkeling biedt Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, een
uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen. De Groep is een wereldspeler in de energietransmissie en distributie, de industrie en de bouw. De oplossingen van Nexans dienen tal van marktsegmenten: van energieen telecomnetwerken, over energiebronnen (zonne- & windenergie, petrochemie en mijnbouw), tot de
transportsector (scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, de automobielsector en automatisering).
Als verantwoord industrieel bedrijf integreert Nexans duurzame ontwikkeling in haar wereldwijde en
operationele strategie. Zij verbetert voortdurend producten, oplossingen en diensten, stimuleert de
ontwikkeling, betrokkenheid en klantgerichtheid van haar medewerkers en introduceert veilige industriële
processen met beperkte milieubelasting. Dergelijke initiatieven plaatsen Nexans in het middelpunt van een
duurzame toekomst.

Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
25.000 mensen en realiseerde in 2012 een omzet van bijna 7,2 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs
van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.be
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