
















































Displej THX 4K: U panelů VIERA s displejem THX 4K si můžete být jisti předvedením originální kvality filmového obrazu, jak si 
ho představovali tvůrci – v atraktivním 4K. Tyto televizory VIERA vyjasnily vysoké standardy pro 4K stanovené programem THX® 
Certified Display.

Lokální ztmavování: Některé řady televizorů VIERA využívají funkci lokálního ztmavování, aby dokázaly prezentovat robustní černou 
barvu a delikátní gradace ve filmech jakéhokoli žánru. Bohaté gradace se dosahuje řízením intenzity podsvícení a optimalizací jasu 
v jednotlivých částech obrazu. To umožňuje dosáhnout hlubší černé a zároveň zobrazit nejjemnější detaily v tmavých scénách čistě 
a ostře.

Adaptivní ztmavení podsvícení: Díky adaptivnímu ztmavení podsvícení si můžete vychutnat křehké tmavé scény a vysoký kontrast 
s průběžně optimalizovanou úrovní podsvícení.

Absolutní černá: Aby bylo možné prezentovat opravdové hloubky a gradace odstínů, tato metoda řídí svítivost jednotlivých pixelů, 
ty si ovládají vlastní luminanci a lze pak reprodukovat absolutně černou barvu.

Ultra jasný panel: LCD televizory obyčejně nejsou po nastavení optimálního zobrazení nijak zvlášť jasné. To je způsobeno typem 
použitého světla. Navíc musí jas limitovat, aby mohly zvýšit kontrast. Ultra Bright Panel tento problém řeší kombinací nového 
systému ovládání, strukturou panelu, která propouští více světla a systému podsvícení s vysokou účinností.

Super jasný panel: I když vám bude oknem do obývacího pokoje naplno svítit slunce, na televizoru VIERA si budete dál užívat 
jasný obraz díky technologii Super Bright Panel. Vysoká propustnost panelu spolu s účinným LED podsvícením produkuje svěží 
obraz a HDR.

Jasný panel: Z velmi vysokého jasu těží vše od zářivých barev a přirozeného vzhledu po ostrost a čistotu. Proto technologie Bright 
Panel vnáší do obrazu více jasu prostřednictvím výkonného LED podsvícení pod zvlášť transparentním LCD panelem. 

Studio Master HCX+/HCX*1: Procesor Studio Master HCX+/HCX* 4K je zcela nový čip firmy Panasonic na zpracování obrazu. 
Vychází z rozsáhlých zkušeností s barvou, úrovní černé a řízení jasu získaných z výroby našich referenčních plasmových televizorů a 
vysílacích zařízení. Systém byl ještě doladěn v Panasonic Hollywood Laboratory, aby podával obraz v kvalitě odpovídající představám 
tvůrců filmu.

Zdokonalené zpracování obrazu: Zdokonalené zpracování obrazu těží z know-how společnosti Panasonic v oboru kvality zobrazení 
a poskytuje věrný vizuální zážitek. Zvlášť přesně prezentuje barvy a produkuje hlubší tmavé odstíny, aby zůstal zachován každý detail 
i v tmavých partiích scény. 

Wide Colour Spectrum / Studio Master Colour (OLED): Užitím speciální technologie Wide Colour Phosphor nebo OLED panelu 
produkujícího širší rozpětí barev pokrývá spektrum barev více než 90% standardů DCI. Televizory Wide Colour Spectrum / Studio 
Master Colour prezentují jemnější, přirozeně tónovanou paletu barev, která má na rozdíl od většiny televizorů autentický vzhled  
ve všech typech scén.

Pure Direct: Při přenosu signálu do televizoru rozhraním HDMI se informace o barvě mírně redukuje. Důsledkem je, že tónování  
a gradace barev není zcela ideální. Pomocí technologie Pure Direct se do televizoru přenese úplná informace o barvě i rozlišení, takže 
si obraz zachová čistotu a bohaté barvy.

*1 HCX je zkratka pro Hollywood Cinema Experience
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