
















































THX 4K ekranas: su VIERA ekranais, turinčiais „THX 4K Display“, galite būti tikri, kad matysite originalią filmo vaizdo kokybę, kokią 
suplanavo filmo kūrėjai –  neįtikėtina 4K raiška. Šie VIERA televizoriai atitinka 4K standartus, nustatytus THX® sertifikuotos ekrano 
programos.

„Local Dimming“: kad kiekvienas filmo žanras būtų rodomas su sodriausia juoda spalva ir subtiliais atspalviais, VIERA televizoriai turi 
įdiegtą lokalaus apšvietimo sistemą. Atspalvių įvairovė pasiekiama apjungiant foninio apšvietimo valdymą ir optimizuojant kiekvienos zonos 
ryškumo lygį. Tokiu būdu gaunama sodresnė juodos spalvos išraiška, todėl tamsiose scenose aiškiai matomos net ir menkiausios detalės.

„Adaptive Backlight Dimming“: „Adaptive Backlight Dimming“ dėka, mėgaukitės aiškiomis tamsiomis scenomis ir didelio kontrasto 
vaizdais su nuolat optimizuotu apšvietimu.

„Absolute Black“: siekiant išgauti vaizdo gylį ir pereinančius atspalvius, šis savaime apšviečiantis būdas apšviečia kiekvieną pikselį 
atskirai, leidžiant jiems kontroliuoti savo pačių skaistį absoliučiai juodos spalvos atkūrimui.

Itin (angl. Ultra) ryškus ekranas: LCD televizoriai paprastai nėra labai ryškūs, kai nustatomi jų geriausi parametrai, dėl naudojamų 
apšvietimo būdų ir poreikio sumažinti ryškumą didesniam kontrastingumui. Itin ryškus ekranas išsprendžia šią problemą, naudojant naują 
ekrano valdymo sistemos derinį, ekrano struktūrą, leidžiančią šviesai lengviau sklisti, bei ypatingai veiksmingą foninio apšvietimo sistemą.

Ypatingai (angl. Super)  ryškus  ekranas: net ir šviečiant saulei pro Jūsų svetainės langą, galėsite mėgautis ryškiu vaizdu savo VIERA 
televizoriaus ekrane, kuriame įdiegta ypatingai ryškaus ekrano technologija. Šis aukšto laidumo ekranas derinamas su itin veiksmingu LED 
foniniu apšvietimu, kad būtų rodomi aiškūs, ryškūs vaizdai ir HDR.

Ryškus ekranas: pradedant spalvų gyvybingumu bei natūralumu ir baigiant vaizdo ryškumu bei aiškumu – visa tai gaunama papildomo 
apšvietimo dėka. Ryškaus ekrano technologija vaizdams suteikia daugiau ryškumo, itin veiksmingas LED lempas pastatant už ypatingai 
laidžios LCD plokštės. 

„Studio Master HCX+/HCX*1“: „Studio Master HCX+/HCX* 4K“ procesorius yra visiškai nauja „Panasonic“ vaizdo apdorojimo mikroschema. 
Paremta spalvų, juodos spalvos lygio ir ryškumo techninėmis žiniomis, gautomis iš mūsų rekomenduojamų kokybiškų plazminių televizorių 
ir profesionalios transliavimo įrangos, ši sistema buvo suderinta „Panasonic Hollywood“ laboratorijoje, kad perteiktų vaizdo kokybę, 
atitinkančią filmų kūrėjų viziją.

Pažangi spalvų apdorojimo sistema: pažangi spalvų apdorojimo sistema naudoja „Panasonic“ vaizdų kokybės technologijos naujoves, 
perteikiant tikroviškus vaizdus ekrane.  Taigi, ji perteikia tikslias spalvas ir stengiasi sukurti sodresnę juodą spalvą, pasižyminčias didesniu 
detalumu net ir tamsiose scenose. 

Plati spalvų gama ar „Studio Master Colour“ (OLED): naudojant specialią įvairių spalvų švytalų technologiją arba OLED ekraną, galintį 
sukurti platesnį spalvų diapazoną, spalvų gama apima daugiau nei 90 % DCI standarto spalvų aprėpties. Plataus spalvų spektro televizoriai 
ar „Studio Master Colour“ televizoriai suteikia subtilesnę, natūralių tonų spalvų paletę, kuri, priešingai nei daugelyje LCD televizorių,  
vis dar atrodo autentiškai, kad ir kokią sceną žiūrėtumėte.

„Pure Direct“: signalo perdavimo į TV per HDMI metu, spalvos informacija yra šiek tiek pažeidžiama. Tai lemia prastesnį spalvų šešėliavimą 
ir atspalvių perėjimą. Su „Pure Direct” funkcija visa spalvos informacija bei skiriamoji geba yra perduodama į televizorių taip, kad vaizdas 
išsaugotų numatytąsias aiškias ir sodrias spalvas.

*1 HCX suteikia Holivudo kino pojūtį
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