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Panasonic versterkt tv-assortiment met zijn grootste OLED TV tot nu toe en 
presenteert deze op de IFA 2017 

 
 
Berlijn, Duitsland (30 augustus 2017) – Op de IFA wordt de grootste OLED TV 
van Panasonic ooit, de schitterende 77-inch EZW1004, gepresenteerd. In nauwe 
samenwerking met Hollywood en ervaren geluidstechnici van Technics weet 
Panasonic de lat keer op keer hoger te leggen als het gaat om televisies met 
eersteklas beeld- en geluidskwaliteit. 
 
"Meer en meer consumenten willen een echte home cinema-beleving met de 
allerbeste beeldkwaliteit, maar ook met een overeenkomstig groot scherm", aldus 
Yasushi Murayama, hoofd van de Europese televisiedivisie van Panasonic. "Wij 
zijn daarom bijzonder trots dat wij in september het huidige assortiment kunnen 
uitbreiden met ons nieuwste topmodel, een 77-inch OLED TV." 
 
De nieuwste generatie LED-modellen, die ontwikkeld zijn in aanvulling op het 
nieuwe assortiment 4K PRO Ultra HD OLED TV's, is uitgerust met geavanceerde 
processors, verbeterde LED-verlichting en de nieuwste LCD-schermen. Het 
volledige 4K-assortiment van Panasonic biedt consumenten nu een uitzonderlijke 
HDR-beeldkwaliteit.  
 
 
De EZW1004 en EZW954 4K Pro HDR OLED TV's introduceren een nieuwe 
referentiestandaard voor televisies in 2017 
Panasonic heeft de meest nauwkeurige en geavanceerde videoprocessor ooit 
gecombineerd met de weergaloze contrast- en kleurmogelijkheden van OLED-
technologie, waardoor Hollywood naar de huiskamer wordt gehaald als nooit 
tevoren. De televisie is uitgerust met de nieuwe, geavanceerde Studio Colour 
HCX2-chipset, die ongekende zwartniveaus en de meest nauwkeurige kleuren ooit 
produceert. De beeldkwaliteit is daardoor verbluffend mooi. 
 
De beste coloristen, beeldwetenschappers en technici bij Company 3 van Deluxe, 
EFILM en Encore post-productiebedrijven werkten samen met Panasonic om de 
EZW1004 en EZW954 4K Pro OLED TV's af te stemmen en te testen. Ook 
keurden zij de EZW1004 goed als referentiemonitor voor kleurgradatiesessies voor 
blockbusters en kwalitatieve televisieseries bij hun eigen bedrijven. 
 
Bovendien werkte Technicolor, de toonaangevende technologische vernieuwer van 
Hollywood die zich richt op het wereldwijd bieden van de beste kijkervaring in 
kleur, nauw samen met Panasonic bij de ontwikkeling van de nieuwe OLED-
technologie. Mike Sowa, senior colorist bij Technicolor, zei hierover: "We kunnen 
niet genoeg waardering hebben voor de manier waarop Panasonic zich steeds 
weer inzet voor het verbeteren van de kijkervaring die de OLED TV's van dit merk 
bieden.  
 
Samen met ons team van ervaren coloristen en kleurwetenschappers die hun 
creatieve en technische input gaven, heeft Panasonic hard gewerkt om een 
uitzonderlijke beeldkwaliteit te bereiken met de allernauwkeurigste kleurweergave 
en het beste kleurbereik. Wij werken met veel plezier samen met een bedrijf dat 
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onze passie voor het belang van hoogwaardige kleuren deelt bij het bieden van 
digitale levenservaringen en het vertellen van aantrekkelijke verhalen." 
 
Het feit dat de EZW1004 en EZW954 volledig 4K-gecertificeerd zijn door THX, een 
befaamde onafhankelijke groep gericht op kwaliteitsgarantie, geeft aan hoe 
indrukwekkend beide modellen zijn. Het THX certificaat is een van de hoogste 
onderscheidingen die televisies kunnen krijgen voor beeldkwaliteit en 
nauwkeurigheid. 
 
Daarnaast voldoen de EZW1004 en EZW954 OLED TV's beide aan de strenge 
normen voor 'Ultra HD Premium', de nieuwe hoogste categorie (bijgewerkt voor 
2017

1
) van de UHD Alliance. De interindustriële UHD Alliance (UHDA) groep, die 

onder andere bestaat uit toonaangevende filmstudio's, fabrikanten van 
consumentenelektronica, contentdistributeurs en technologiebedrijven, heeft deze 
televisies deze onderscheiding gegeven na een strenge beoordeling. Hierbij werd 
alles gecontroleerd, van resolutie en High Dynamic Range (HDR) prestaties tot 
beeldnauwkeurigheid en Wide Colour Gamut (WCG). 
 
Panasonic heeft zich bij de EZW1004 niet alleen gericht op verbluffende beelden. 
Met het doel de OLED TV te voorzien van het beste geluid, is de EZW1004 ook 
uitgerust met een Dynamic Blade Speaker. Deze speaker werd afgesteld door de 
technici van het veelgeprezen audiomerk van het bedrijf, Technics. Hij bestaat uit 
een bedrieglijk slank audiosysteem met 14 meervoudige luidsprekereenheden 
(acht woofers, vier squawkers en twee tweeters en een viervoudige passieve 
radiator om de bastonen een boost te geven). 
 

 

Noot voor de redactie: 

Overzicht TV-assortiment van Panasonic: 

EZW1004: ultieme beeldkwaliteit – Hollywood in de huiskamer  
(77 en 65 inch) 

 Master HDR OLED – originele Panasonic technolgie in beeldverwerking en 
uniek zwartfilter om de voordelen van OLED optimaal te benutten 

 Studio Colour HCX2-processor – professionele 3D Look-up Tables 
produceren nauwkeurige kleuren die voldoen aan de Hollywood Cinema 
Experience-standaard 

 Extreme Brightness - maakt een levendige HDR-ervaring mogelijk met 
verbluffend mooie lichte partijen 

 Absolute Black - weergave van 100% zwart voor uiterst nauwkeurige 
zwartgradaties 

 Picture Tuned in Hollywood - afgesteld door kleurenexperts in Hollywood 
voor een nauwkeurige bioscoopervaring die overeenkomt met de visie van 
de filmmaker   
 

EZW954: authentieke bioscoopervaring - afgesteld in Hollywood  
(65 en 55 inch) 

 4K UHD OLED TV - nieuwe generatie TV-technologie voor ultieme 
nauwkeurigheid en optimaal contrast 

 Studio Colour HCX2-processor – professionele 3D Look-up Tables 
produceren nauwkeurige kleuren die voldoen aan de Hollywood Cinema 
Experience-standaard 
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 Gecertificeerde modellen zijn de 77EZW1004, 65EZW1004, 65EZW954 en 55EZW954. 



 

 Extreme Brightness - maakt een levendige HDR-ervaring mogelijk met 
verbluffend mooie lichte partijen 

 Meervoudige HDR-ondersteuning - ondersteuning van HDR10 en Hybrid 
Log Gamma voor Blu-Ray, streaming en televisie-uitzendingen 

 Picture Tuned in Hollywood - afgesteld door kleurenexpert in Hollywood 
voor een nauwkeurige bioscoopervaring die overeenkomt met de visie van 
de filmmaker 

 

EXW784: eersteklas beeldkwaliteit met Swivel & Lift-design  
(75, 65, 58 en 50 inch) 

 4K UHD LED TV met 2.400 Hz (BMR) – geavanceerd bioscoopscherm 
voor beelden en bewegingen van topkwaliteit 

 Studio Colour HCX2-processor – professionele 3D Look-up Tables 
produceren nauwkeurige kleuren die voldoen aan de Hollywood Cinema 
Experience-standaard 

 Super Bright Panel - scherm met een hoge lichtoverdracht en ultra-
efficiënte achtergrondverlichting produceert duidelijke, heldere beelden in 
HDR 

 Enhanced Local Dimming - rijke gradaties dankzij hoogwaardige 
aanpassing van de achtergrondverlichting en gerichte optimalisatie 

 Switch Design – biedt flexibiliteit en harmonie dankzij een uniek Swivel & 
Lift
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-voetstuk 

 

EXW734: uitstekende HDR-beelden gecombineerd met elegantie en 
flexibiliteit (65, 58, 50 en 40 inch) 

 4K UHD LED met 1.600 Hz (BMR) – hoogwaardig scherm zorgt voor 
vloeiende, duidelijke bewegingen en daardoor superieure beeldkwaliteit 

 Breed kleurenspectrum – een nog breder kleurbereik voor natuurlijkere 
beelden en een verbeterde kijkervaring 

 High Dynamic Range (HDR) - voor levensechte beelden die veel meer 
overeenkomen met hoe men de echte wereld ziet 

 Local Dimming - rijke gradaties dankzij hoogwaardige aanpassing van de 
achtergrondverlichting en optimalisatie 

 Switch Design – biedt flexibiliteit en harmonie, doordat het slimme voetstuk 
verstelbaar is
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EXW604: schitterende 4K HDR-beelden en flexibel Switch-design  
(65, 55, 49 en 43 inch) 

 4K UHD LED TV met 1.300 Hz (BMR) – geavanceerd 4K-scherm voor een 
uitstekende beeldkwaliteit en duidelijke bewegingen 

 High Dynamic Range (HDR) - voor levensechte beelden die veel meer 
overeenkomen met hoe men de echte wereld ziet 

 Adaptive Backlight Dimming – optimaliseert de achtergrondverlichting 
voortdurend, voor scherpe donkere scènes en een hoog contrast 

 Switch Design – biedt flexibiliteit en harmonie, doordat het slimme voetstuk 
verstelbaar is
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 My Home Screen 2.0 - gebruiksvriendelijk menu met krachtige media 
player 
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 Modellen met een schermformaat van 65 inch beschikken niet over de heffunctie, modellen met een 

schermformaat van 75 inch beschikken niet over de draai- en heffunctie. 
3
 Afhankelijk van het schermformaat, twee typen voor 40 inch 

4
 Afhankelijk van het schermformaat, twee typen voor 40 inch 



 

 

- EINDE - 

 

Over Panasonic  

Panasonic Corporation is een wereldwijde leider in de ontwikkeling van 

verschillende elektronische technologieën en oplossingen voor klanten op het 

gebied van consumentenelektronica, woningbouw, automotive-toepassingen en 

B2B-activiteiten. De onderneming viert in 2018 haar 100ste verjaardag en heeft 

zich sinds de oprichting internationaal uitgebreid. Inmiddels bestaat het bedrijf nu 

wereldwijd uit 495 dochterondernemingen en 91 gelieerde bedrijven, die samen 

een geconsolideerde netto omzet boekten van 7,343 triljoen yen voor het boekjaar 

dat werd afgesloten op 31 maart 2017. Door innovatie binnen de divisies streeft 

Panasonic ernaar een toegevoegde waarde te bieden bij het creëren van een beter 

leven en een betere wereld voor haar klanten.  

 

Ga voor meer informatie over Panasonic naar http://www.panasonic.com/global 

http://www.panasonic.com/global

