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PERSBERICHT  
 

Alle 2019 Panasonic OLED TV’s en diverse 

4K UHD-LED TV’s gecertificeerd als Netflix 

Recommended TV’s 

 

Wiesbaden, Duitsland, 31 juli 2019 - Panasonic heeft 

aangekondigd dat alle 2019 OLED TV’s en verschillende 4K UHD 

LED TV’s zijn gecertificeerd als ‘Netflix Recommended TV’s’. 

Het Netflix Recommended TV programma helpt de consument een 

keuze te maken voor een televisie die een betere Netflix beleving 

geeft. Dit doet Netflix door strenge testen uit te voeren op het gebied 

van de prestaties, gebruikersvriendelijkheid en andere kenmerken 

van de TV’s. 

De Netflix Recommended TV certificering betekent dat Panasonic 

TV’s een must zijn voor film- en serie liefhebbers, aangezien slechts 

enkele TV modellen deze certificering hebben bemachtigd. Deze 

Panasonic TV’s ondersteunen naast deze certificering ook de ‘Netflix 

Calibrated Mode’. Deze beeldmodus configureert de TV op dezelfde 

manier als videomakers hun monitoren kalibreren in postproductie, 

waardoor mastering van studiokwaliteit de woonkamer bereikt. 

Eerder deze maand werd al onthuld dat de GXW804 en GXW904 4K 

UHD LED TV toestellen de certificering Netflix Recommended TV’s 

hadden gekregen. 

 

Panasonic Netflix Recommended TV’s certificering 2019 

OLED TV’s    4K UHD LED TV’s 

GZW2004 serie   GXW804 serie 
GZT1506 serie   GXW904 serie 
GZW1004 serie 
GZW954 serie 
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www.netflix.com/nl/recommendedtv/2019 

 

Over Panasonic 

Panasonic Corporation is een wereldwijde leider in de ontwikkeling van 

verschillende elektronische technologieën en oplossingen voor klanten op het 

gebied van consumentenelektronica, woningbouw, automotive-toepassingen en 

B2B-activiteiten. De onderneming die in 2018 haar 100e verjaardag vierde, heeft 

zich sinds haar oprichting internationaal uitgebreid. Ze bestaat nu wereldwijd uit 591 

dochterondernemingen en 88 gelieerde bedrijven, die samen een geconsolideerde 

netto-omzet boekten van 61,4 miljard euro voor het boekjaar dat werd afgesloten op 

31 maart 2018. Door innovatie binnen de divisies streeft het bedrijf ernaar 

toegevoegde waarde te bieden en past het zijn technologieën toe om een beter 

leven en een betere wereld te creëren voor haar klanten. Ga voor meer informatie 

over Panasonic naar http://www.panasonic.com/global.  
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