
















































THX 4K Display:  Pri paneloch VIERA s certifikáciou THX 4K Display si môžete byť istí, že zažijete kvalitu obrazu pôvodného filmu 
presne podľa zámerov filmárov – vo veľkolepom 4K. Tieto televízory VIERA vyhoveli vysokým štandardom pre 4K určeným programom 
THX® Certified Display Programme.

Local Dimming: Pre zaistenie kvalitného podania čiernej a jemnej gradácie farieb pri akomkoľvek filmovom žánri je sortiment 
televízorov VIERA vybavený funkciou lokálneho stmavenia. Bohatá gradácia sa dosahuje zosúladením ovládania podsvietenia  
a optimalizácie úrovne jasu pre každú oblasť. To umožňuje vyjadrenie hlbšej čiernej a krištáľovo jasné zobrazenie jemných detailov 
v tmavých scénach.

Adaptive Backlight Dimming: Vďaka technológii Adaptive Backlight Dimming si môžete vychutnať zreteľné tmavé scény a vysoko 
kontrastný obraz s nepretržite optimalizovaným podsvietením.

Absolute Black: Pre zabezpečenie skutočnej hĺbky a gradácie táto samoosvetľujúca metóda osvetľuje každý pixel jednotlivo,  
čím umožňuje pixelom ovládať svoj vlastný jas pre reprodukciu absolútnej čiernej.

Ultra Bright Panel: LCD televízory zvyčajne nemajú veľký jas ani pri najlepšom nastavení, a to kvôli typom svetla, ktoré používajú, 
a potrebe obmedziť jas, aby podporili kontrast. Ultra Bright Panel rieši tento problém kombináciou nového systému riadenia panela, 
štruktúry panela, ktorá ľahšie prepúšťa svetlo, a vysoko účinného systému podsvietenia.

Super Bright Panel: Aj keď vám slnko svieti priamo do okna obývačky, budete si môcť vychutnať jasný obraz na obrazovke televízora 
VIERA, vybavenej technológiou Super Bright Panel. Tento vysoko priepustný panel s spojení s vysoko účinným LED podsvietením 
prináša ostrý, zreteľný obraz a HDR.

Bright Panel: Vyšší jas umožňuje všetko od živých farieb a prirodzeného zobrazenia až po ostrý a zreteľný obraz. Preto technológia 
Bright Panel vnáša do obrazu viac jasu umiestnením vysokoúčinných LED svetiel za výnimočne priepustný LCD panel.

Studio Master HCX+/HCX*1: 4K procesor Studio Master HCX+/HCX* je úplne nový čip na spracovanie obrazu od spoločnosti 
Panasonic. Tento systém, vybudovaný na know-how o farbách, úrovni čiernej a jase, získanom z našich špičkových plazmových 
televízorov a profesionálnych vysielacích zariadení, bol ešte vyladený v Panasonic Hollywood Laboratory, aby poskytoval obrazovú 
kvalitu verne zodpovedajúcu vízii filmárov.

Advanced Colour Processing: Technológia Advanced Colour Processing využíva know-how kvality obrazu spoločnosti Panasonic 
a prináša obraz verne zobrazujúci skutočný svet. Prináša najmä presné farby a hlbšiu čiernu, ktorá zachováva detaily aj v tmavých 
scénach. 

Wide Colour Spectrum / Studio Master Colour (OLED):  Vďaka použitiu špeciálnej technológie Wide Colour Phosphor 
alebo panela OLED, schopného zobrazovať širší rozsah farieb, pokrýva spektrum farieb viac ako 90 % štandardov DCI. Televízory  
s Wide Colour Spectrum/Studio Master Colour vám poskytujú paletu jemnejšie, prirodzenejšie tónovaných farieb, ktoré, na rozdiel  
od väčšiny LCD televízorov, stále vyzerajú autenticky v ľubovoľnej scéne.

Pure Direct: Počas prenosu signálu do televízora prostredníctvom HDMI sa informácie o farbách mierne zhoršia, čo vedie k nie 
úplne ideálnemu tieňovaniu a gradácii farieb. Pri Pure Direct sa do televízora prenášajú všetky informácie o farbách a plné rozlíšenie, 
takže obraz si zachová svoje ostré, sýte farby podľa zámerov tvorcov.

*1 HCX znamená Hollywood Cinema Experience
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