
















































Ekrany THX 4K: W przypadku telewizorów Panasonic 4K wyposażonych w ekrany THX 4K masz pewność, że oglądasz obraz filmowy  
o oryginalnej jakości, dokładnie odpowiadającej intencjom jego twórców – w spektakularnej rozdzielczości 4K. Te telewizory 
spełniają wysokie standardy dla obrazu 4K ustanowione przez Program certyfikacji ekranów THX®.

Local Dimming: Dla zapewnienia głębokich czerni i płynnych gradacji obrazu pochodzącego z dowolnego gatunku filmowego wiele 
modeli telewizorów Panasonic wykorzystuje funkcję lokalnego ściemniania podświetlenia ekranu. Bogate gradacje uzyskiwane 
są dzięki połączeniu sterowania podświetleniem z optymalizacją poziomu jasności w każdym z obszarów. Umożliwia to uzyskanie 
głębszej ekspresji czerni i w pełni klarowne wyświetlanie nawet drobnych detali w ciemnych scenach.

Adaptive Backlight Dimming: Dzięki adaptacyjnemu ściemnianiu podświetlenia możesz cieszyć się wyraźnymi ciemnymi scenami 
oraz obrazem o wysokim kontraście, uzyskiwanym poprzez ciągłą optymalizację jasności podświetlenia ekranu.

Absolute Black:  Dla dostarczenia realistycznej głębi i gradacji obrazu w technologii tej każdy piksel podświetlany jest 
indywidualnie, co umożliwia niezależną kontolę luminancji, pozwalającą na reprodukcję absolutnej czerni.

Ultra Bright Panel:  Telewizory LCD skonfigurowane pod kątem najlepszej jakości obrazu zazwyczaj nie są bardzo jasne, co wynika 
z typów światła, które wykorzystują oraz konieczności ograniczenia jasności dla uzyskania poprawy kontrastu. Ultra jasny ekran 
rozwiązuje ten problem za pośrednictwem kombinacji nowego systemu sterowania panelem wyświetlacza, struktury przepuszczającej 
więcej światła oraz wysoko wydajnego systemu podświetlenia.

Super Bright Panel: Nawet gdy światło słoneczne z pełną mocą wpada przez okna Twojego salonu nadal możesz cieszyć się 
wyraźnym obrazem na ekranie swojego telewizora VIERA wyposażonego w technologię Superjasnego ekranu. Wysokoprzepuszczalny 
dla światła wyświetlacz współpracuje w niej z wysokowydajnym podświetleniem LED zapewniając ostry, wyraźny obraz oraz szeroki 
zakres dynamiki (HDR).

Bright Panel:  Wszystkie cechy, począwszy od żywości i naturalności kolorów po ostrość i czystość obrazu, zyskują  
na zwiększeniu jasności. W związku z tym technologia Jasnego ekranu wtłacza w obraz więcej światła dzięki umieszczeniu  
za ekranem wysokowydajnego podświetlenia LED oraz zastosowaniu wyjątkowo przepuszczalnych dla światła wyświetlaczy LCD.

Studio Master HCX+/HCX*1: Procesory obrazu Studio Master HCX+/HCX są całkowicie nowymi układami opracowanymi przez 
Panasonic. Zbudowane zostały w oparciu o wiedzę i doświadczenia dotyczące koloru, poziomów czerni i jasności zdobyte podczas 
prac nad naszymi referencyjnej jakości telewizorami plazmowymi oraz nad profesjonalnym sprzętem studyjnym. Systemy te zostały 
także dostrojone przez Hollywoodzkie laboratorium Panasonic pod kątem dostarczania obrazu o jakości odpowiadającej intencjom 
twórców filmowych.

Zaawansowane przetwarzanie koloru: Technologia Zaawansowanego przetwarzania koloru wykorzystuje wiedzę i doświadczenie 
firmy Panasonic w zakresie dostarczania realistycznego obrazu na ekranie. W szczególności nawet w ciemnych scenach zapewnia 
ona wierność kolorów i generowanie głębszych czerni z zachowaniem detali obrazu. 

Wide Colour Spectrum / Studio Master Colour (OLED): Dzięki zastosowaniu w naszych wyświetlaczach OLED specjalnej 
technologii Wide Colour Phosphor, umożliwiającej uzyskanie szerszego zakresu wyświetlanych barw, uzyskane spektrum pokrywa 
ponad 90% przestrzeni kolorów ustanowionej w standardach DCI. Telewizory z technologią Wide Colour Spectrum / Studio Master 
Colour oferują bardziej subtelną, naturalnie stonowaną paletę barw, która w odróżnieniu od większości telewizorów LCD, stale 
prezentuje się autentycznie, niezależnie od wyświetlanej sceny.

Pure Direct: Podczas przesyłania sygnału do telewizora za pośrednictwem HDMI informacje o kolorze są w pewnym stopniu tracone, 
co owocuje niecałkiem idealnymi cieniowaniem barw i gradacją. W przypadku funkcji Pure Direct wszystkie informacje o kolorze oraz 
pełna rozdzielczość są przesyłane do telewizora, dzięki czemu obraz zachowuje swoją zamierzoną wyrazistość i bogactwo kolorów.

*1 HCX jest skrótem od Hollywood Cinema Experience
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