
















































Local Dimming (helyi fényerő-szabályozás): Annak érdekében, hogy erőteljes feketéket és finom árnyalatokat biztosítson a film 
mindenféle műfajában, a VIERA TV-k helyi fényerő-szabályozással rendelkeznek. A színgazdag árnyalatokról a háttérvilágítás-szabályozás 
körülményekhez igazítása és az egyes területek fényerőszintjének optimalizálása gondoskodik. Ezáltal a feketék sötétebbek, kifejezőbbek, 
és még a legapróbb részletek is tökéletes tisztasággal jelennek meg a sötét jelenetekben.

Adaptive Backlight Dimming (háttérvilágítás fényerő-szabályozó): A háttérvilágítás fényerő-szabályozó folyamatosan optimalizálja 
a háttérvilágítást, aminek köszönhetően élvezheti a kivételesen éles sötét jeleneteket és a nagy kontrasztok tökéletes megjelenítését.

Absolute Black (abszolút fekete): A valósághű mélység és árnyalatok biztosítása érdekében ez az „önmegvilágítási” módszer külön-
külön világít meg minden egyes képpontot, így lehetővé téve, hogy a képpontok saját fényerősségüket szabályozzák a fekete szín tökéletes 
visszaadásáért.

Ultra Bright Panel (ultra fényesrejű panel): Az LCD TV-k az általuk használt fény típusai és a kontrasztsegítés miatti fényerő-
korlátozás szükségessége miatt általában nem túl fényesek, ha úgy vannak beállítva, hogy a legjobb formájukat mutassák. Az ultra bright 
panel egy új panelmeghajtó rendszer, a fényt könnyebben átengedő panelszerkezet és a rendkívül hatékony háttér-világítási rendszer 
ötvözete révén oldja meg ezt a problémát.

Super Bright Panel (szuper fényerejű panel): Még akkor is tiszta képet élvezhetünk a super bright panel technológiát felvonultató 
VIERA TV-nk képernyőjén, amikor a nap teljes erővel süt be a nappalink ablakán. Ehhez a nagy fényáteresztő képességű panelhez nagy 
hatásfokú LED háttérvilágítás társul, hogy éles, telt képeket és nagy dinamikatartományt nyújtson.

Bright Panel (nagy fényerejű panel): Minden, a színek élénkségétől és természetességétől, a képek élességéig és tisztaságáig, 
a kiemelkedő fényerőnek köszönhető. A Bright Panel technológia a kiváló fényáteresztő képességű LCD panel mögé helyezett 
nagyhatékonyságú LED megvilágítással további fényerőt ad a képeknek.

Studio Master HCX+/HCX*1: A Studio Master HCX+/HCX* 4K processzor a Panasonic vadonatúj képfeldolgozó chipje. A színek, a 
fekete szintje és a fényerő terén a referencia minőségű plazmatévéinkből és professzionális műsorszolgáltató berendezéseinkből nyert 
technikai tudásra épülő rendszert a Panasonic Hollywood Laboratóriuma is finomhangolta, hogy a rendező elképzelése szerinti tökéletes 
képminőséget nyújtson.

Advanced Colour Processing (továbbfejlesztett színfeldolgozás): A továbbfejlesztett színfeldolgozás által a Panasonic képminősége 
valósághű a képernyőkön. Különösen kiemelkedő a színek pontosságának, és a mélyebb feketék visszaadása, melyek részletgazdagok még 
a sötét jeleneteknél is.

Wide Colour Spectrum (széles színskála) / Studio Master Colour (Studio Master szín) (OLED): A különleges széles színskálájú 
foszfor technológia vagy a szélesebb színválasztékot megjeleníteni képes OLED panel használata révén a színskála a DCI normák több 
mint 90%-át lefedi. A Wide Colour Spectrum TV-k / Studio Master Colour TV-k lágyabb, természetesebb árnyalatú színskálát biztosítanak, 
ami – a legtöbb LCD TV-vel szemben – ezzel együtt is hitelesnek tűnik bármely jelenetben.

Pure Direct: A HDMI kábelen a TV felé történő jeltovábbítás során a színinformációk kis mértékben csorbulnak, ami ideálisnak nem 
mondható színárnyalást és árnyalatokat eredményez. A Pure Directtel minden színinformáció és a teljes felbontás továbbításra kerül a 
tévére, hogy a kép megtartsa az eredeti szándék szerinti, telített, gazdag színeit.

*1 A HCX a Hollywood Cinema Experience (hollywoodi moziélmény) rövidítése
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