
















































THX 4K ekrāns: Viera televizori ar THX 4K ekrānu garantē, ka jūs varēsit baudīt filmu tieši tādā attēla kvalitātē, kādu to iecerējuši 
filmas autori - krāšņajā 4K režīmā.  Šiem VIERA televizoriem ir piešķirts sertifikāts par atbilstību augstajiem THX® Certified Display 
Programme standartiem.

Vietējā aptumšošana: Lai nodrošinātu ikvienam filmu žanram atbilstošu pilnasinīgu tumšo laukumu un izsmalcinātu gaismas 
pāreju kvalitāti, daudzi VIERA televizori aprīkoti ar vietējās aptumšošanas tehnoloģiju. Daudzveidīgo pāreju iespēja ir sasniegta, 
uzlabojot pretgaismas kontroli un precizējot katram laukumam atbilstošo spilgtuma līmeni. Tas ļauj attēlot piesātinātākus melnos 
laukumus un pat vissīkākās detaļas ataino ekrānā ar nepārprotamu precizitāti.

Adaptive Backlight Dimming: Pateicoties pielāgojamās pretgaismas aptumšošanas iespējai, jūs varat baudīt precīzi konturētos 
tumšos attēlus un augstu attēla kontrastu ar pastāvīgi pielāgotu pretgaismu.

Absolute Black: Lai nodrošinātu vajadzīgo piesātinājumu un pārejas, šī pašizgaismošanas metode izgaismo katru pikseli atsevišķi, 
ļaujot pikseļiem kontrolēt pašiem savu izgaismojuma līmeni un attēlot arī galēji melno krāsu.

Ultra Bright Panel: LCD televizori parasti neizceļas ar augsta līmeņa ekrāna spilgtumu, jo tos ierobežo to izmantotais gaismas 
veids un vajadzība mazināt spilgtumu kontrasta nodrošināšanas vārdā. Ultra Bright Panel tehnoloģija atrisina šo problēmu, 
savienojot jaunu ekrāna programmatūras sistēmu ar tādu ekrāna uzbūves principu, kas nodrošina labāku gaismas caurlaidību,  
kā arī ar nepārspējami efektīvu pretgaismas sistēmu.

Super Bright Panel: pat tajos gadījumos, kad pa jūsu mājokļa logu netraucēti spīd saules gaisma, pateicoties Super Bright Panel 
tehnoloģijai, VIERA televizora ekrānā jums būs nodrošināts nemainīgi skaidrs attēls. Šis augstas caurlaidības ekrāns ir papildināts 
ar augstas efektivitātes LED pretgaismu un rada asus un vienlaikus piesātinātus attēlus.

Bright Panel: No krāsu piesātinātības un dabiskuma līdz asumam un skaidrībai - tas viss tikai iegūst no papildu spilgtuma. Tādēļ 
Bright Panel tehnoloģija nodrošina papildu spilgtumu attēliem, aiz nepārspējami caurlaidīga LCD ekrāna novietojot paaugstinātas 
efektivitātes LED gaismas.

Studio Master HCX+/HCX*1: Studio Master HCX+/HCX* 4K procesors ir pilnīgi jaunā Panasonic attēla apstrādes mikroshēma. 
Šī sistēma balstās krāsu, melnās krāsas līmeņa un spilgtuma zinātībā, kas pārņemta no mūsu nepārspētas kvalitātes plazmas 
televizoriem un profesionālajām pārraides ierīcēm; tā veidota Panasonic Holivudas laboratorijā un nodrošina tādu attēla kvalitāti, 
kas atbilst filmu veidotāju iecerei. 

Advanced Colour Processing: Uzlabotā krāsu apstrādes sistēma pārvērš Panasonic attēlu kvalitātes zinātību nevainojamos 
ekrāna attēlos. Tā nodrošina īpašu krāsu precizitāti un tiecas sasniegt lielāku tumšo krāsu intensitāti, lai nezaudētu detaļu 
precizitāti arī tumšākās ainās.

Plašs krāsu spektrs / Studio Master Colour (OLED): Wide Colour Phosphor tehnoloģijas jeb OLED ekrāna nodrošinātās plašāka 
krāsu spektra iespējas izmantojums ļauj aptvert vairāk nekā 90% no DCI standartā noteiktā krāsu spektra. Plaša krāsu spektra 
televizori / Studio Master Colour televizori piedāvā jums daudz izsmalcinātāku, dabiskos toņos izturētu krāsu paleti, kas atšķirībā  
no LCD televizoriem nezaudē savu autentiskumu nevienā ainā.

Pure Direct: Translējot signālu uz televizoru, izmantojot HDMI, krāsu dati tiek nedaudz bojāti un tas mazina krāsu toņu un pāreju 
kvalitāti. Ar Pure Direct iespēju līdz televizoram nonāk visi krāsu dati un pilna izšķirtspēja, tādējādi attēls nezaudē neko no savas 
iecerētās piesātinātības, krāsu bagātības.

*1 HCX (Hollywood Cinema Experience) nozīmē Holivudas līmeņa kino pieredzējumu.
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