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PERSBERICHT 

 

IFA 2022:  Toekomstgerichte producten  
voor een betere toekomst  

 

Panasonic toont nieuwste op welzijnsverbetering gerichte 

producten en innovaties en laat zien hoe particulieren en 

bedrijven hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen en een 

groene impact kunnen creëren 

 

‘s-Hertogenbosch, Nederland, 31 augustus 2022 - Op de IFA 2022 

presenteert Panasonic zijn nieuwste consumentenproducten uit onder 

andere de volgende categorieën: tv, home entertainment, kleine 

keukenapparaten, persoonlijke verzorging en digital imaging. Daarnaast 

laat Panasonic de uitgebreide en concrete oplossingen zien die het heeft 

ontwikkeld om een van de grootste maatschappelijke problemen van nu te 

bestrijden, klimaatverandering. Om die reden exposeert Panasonic dit jaar 

voor het eerst in hal HUB27 met een stand van meer dan 5.000 m² waarvan 

het ontwerp heeft geresulteerd in een totale verlaging van de CO2-uitstoot 

van 140 ton ten opzichte van de Panasonic IFA stand van 2019. Dit staat 

gelijk aan een verlaging van 71%. 

In lijn met de nieuwe tagline van het merk, 'Create Today. Enrich 

Tomorrow.', die Panasonic voor het eerst onthult aan het publiek op de IFA 

2022 in Berlijn, en de ondernemingsvisie gefocust op welzijn, richt 

Panasonic zijn aandacht nog meer op de levensstijl van klanten en op de 

wereldwijde bescherming van milieu en klimaat. Een bijdrage leveren aan 

de maatschappij is al sinds de oprichting meer dan 100 jaar geleden de 

missie van het bedrijf.  

Panasonic heeft haar producten ondergebracht in drie segmenten met elk 

een eigen zone op de stand:  

1.  Ruimtelijk welzijn (tv, home entertainment en binnenklimaat), 
2.  Uiterlijk welzijn (persoonlijke verzorging) en  
3.  Innerlijk welzijn (kleine keukenapparaten).  

 

Daarnaast is er een ‘Centrale zone’ waar Panasonic toekomstige producten 

en technologieën op het gebied van welzijn zal tonen. Tevens is er 

aandacht voor de duurzaamheidsactiviteiten van Panasonic op het gebied 
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van koolstofneutraliteit en circulaire economie. En natuurlijk is er ook plaats 

op de stand voor de nieuwste LUMIX- en Technics-producten.  

 

"Na bijna drie jaar te maken hebben gehad met de mondiale Corona-

pandemie, kijken we ernaar uit om onze klanten en consumenten weer te 

begroeten en kennis te laten maken met onze producten. Nu de beurs weer 

fysiek plaatsvindt, willen we dit graag op een nieuwe manier aanpakken. 

We zullen ons presenteren in een nieuwe hal met een volledig nieuw 

standontwerp, waarbij duurzaamheid grote prioriteit heeft. Door de 

pandemie en alle stressfactoren die deze met zich meebracht zijn de 

meesten van ons zich veel meer gaan richten op onze gezondheid, 

gemoedsrust en algehele welzijn. Als fabrikant van consumptiegoederen is 

het daarom onze visie nog meer bij te dragen aan het geluk van de 

consument. Bij Panasonic denken we na over de balans tussen innerlijk, 

uiterlijk en ruimtelijk welzijn", aldus Hideki Katayama, managing director 

van Panasonic Marketing Europe GmbH.  

"Daarnaast zijn we bijzonder blij dat er sprake is van een enorme groei in 

onze groene energieoplossingen, zoals onze lucht-naar-water 

warmtepompen en andere producten die we in Europa en wereldwijd 

aanbieden. Op die manier dragen we bij aan en creëren we een groene 

impact ten gunste van onze doelstelling netto CO2-neutraal te zijn in 2030 

binnen ons eigen bedrijf en in 2050 in onze totale toeleveringsketen 

inclusief maatschappelijke impact." 

 

Ruimtelijk welzijn: tv, home entertainment en binnenklimaat voor de 

aangenaamste leefomgeving  

Op de IFA 2022 zal de nadruk voornamelijk liggen op het huidige kern- en 

premium televisieassortiment met geavanceerde OLED- en Core-LED-

series met schermgroottes variërend van 77 tot 42 inch. Het nieuwe 

Panasonic OLED-assortiment bestaat uit de series LZW2004, LZW1004 en 

LZW984. De series LXW944 en LXW834 vormen het Core-LED-

assortiment. Het absolute hoogtepunt is de LZW2004. Het Master OLED 

Pro-scherm van deze premium televisies bepaalt de norm in de markt als 

het gaat om helderheid en getrouwe kleurweergave. Het werd speciaal 

geselecteerd en geoptimaliseerd door de R&D-teams, wat leidde tot een 

nog betere controle over de individuele beeldparameters. De nieuwe 

OLED-modellen zijn afgesteld door de befaamde filmcolorist uit Hollywood, 

Stefan Sonnenfeld. Daarnaast bieden de modellen voor 2022 nieuwe 

functies voor gamers. Voorbeelden hiervan zijn het Game Control Board, 

de aanzienlijk lagere latency voor 60Hz-games en HDMI 2.1 met 

uitgebreide gamingopties voor het hele OLED-assortiment van 2022.  

https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/007-fy2022-tv-lzw2004-lzw1004-lzw944-lxw834.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/007-fy2022-tv-lzw2004-lzw1004-lzw944-lxw834.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/054-fy2021-panasonic-oled-tv-lzw2004.html
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Panasonic wil de gamingprestaties van zijn producten blijven verbeteren en 

breidt daarom de samenwerking met de gamingcommunity uit. Naast het 

partnerschap dat werd aangegaan in de zomer van 2019 met TaKeTV, 

experts op gebied van gaming en e-sportevents, is Panasonic sinds maart 

2020 eFootball-partner van FC St. Pauli. Gamingfans kunnen zich ook 

verheugen op de FINAL FANTASY® XIV Online-editie van de SC-GN01 

nekspeaker van Panasonic, die op de CES 2022 in Las Vegas de 

Innovation Award in de wacht sleepte voor niet één maar twee categorieën: 

Hoofdtelefoons & persoonlijke audio, en Gaming. Het is een uitbreiding op 

het gamingspeakerassortiment van Panasonic rond de ”SoundSlayer” 

(HTB01), die werd ontwikkeld in samenwerking met SQUARE ENIX® 

Co.,Ltd., om gamers een betere gamingbeleving te bieden en ze mee te 

slepen in hun favoriete games. 

Een aangenaam en schoon binnenklimaat draagt ook bij aan het ultieme 

gevoel van welzijn. De Etherea kamerairco's zijn uitgerust met de nanoe™ 

X-technologie ontwikkeld door Panasonic, die  nano-grote vernevelde 

waterdeeltjes produceert. NanoeX-technologie is in staat om vijf soorten 

verontreinigende stoffen te remmen, inclusief bepaalde virussen en 

bacteriën in de lucht en binnenskamers, op harde oppervlakken en zachte 

stoffen, enm is effectief tegen minder prettige luchtjes en geuren. Op die 

manier zuiveren deze airco's de lucht en het is ook al in laboratoriumtests 

aangetoond dat ze de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) via 

oppervlakken afremmen. Etherea heeft de hoogste energiescore van A+++ 

voor verwarming en koeling en werkt extreem stil met slechts 19dB(A). Het 

stijlvolle design van de units past in elk interieur en is verkrijgbaar in drie 

kleuren: Graphite Grey, Matt White en Silver. Etherea met nanoe™ X 

beschikt over intelligente bediening die kan worden geïntegreerd in 

gestandaardiseerde smart home-systemen met toonaangevende 

spraakassistenten op de markt.  

 

Uiterlijk welzijn: Persoonlijke verzorging en gezondheid, goed voor lijf 

en leden 

Met het innovatieve MultiShape modulaire persoonlijke 

verzorgingssysteem verduurzaamt Panasonic mannenverzorging en wordt 

ruimte bespaard in de badkamer en reistas. Dit is de eerste keer dat 

gebruikers hun eigen persoonlijke verzorgingsapparaat zelf kunnen 

samenstellen. Met een handvat met oplaadbare batterij als uitgangspunt 

kunnen apart verkrijgbare, hoogwaardige hulpstukken worden aangeschaft 

voor het knippen van haar en baarden, scheren, trimmen van 

lichaamshaar, modelleren van oor-, neus- en wenkbrauwhaar en zelfs het 

borstelen van de tanden. 

https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/053-fy2021-panasonic-gaming-nacken-lautsprecher-sc-gn01ff.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/053-fy2021-panasonic-gaming-nacken-lautsprecher-sc-gn01ff.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/053-fy2020-panasonic-sound-slayer-ces-innovation-award.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/053-fy2020-panasonic-sound-slayer-ces-innovation-award.html
https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/news/new/panasonic-etherea-raumklimagerate-mit-nanoe-x-in-der-3-generation/
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/009-fy2022-panasonic-multishape.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/009-fy2022-panasonic-multishape.html
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Met het nieuwe, eerder in 2022 introduceerde Serie 900+ wet/dry-

scheerapparaat van Panasonic scheert men zich in één keer glad en 

schoon. Dit dankzij de combinatie van de eerste door het bedrijf 

ontwikkelde 6-messige scheerkop met een ultra snelle lineaire motor en 

Japanse messentechnologie. Tot 80% van de baardharen wordt hierdoor 

direct de eerste keer meegenomen1, inclusief vier keer zoveel2 'lastige 

stoppels' zoals lange of platliggende haren.  

De nieuwe haardroger EH-NA9J biedt styling en verzorging in één. Door 

een combinatie van nanoe™ en dubbele mineraaltechnologie wordt het 

haar al tijdens het föhnen intensief verzorgd en wordt de haarstructuur 

versterkt. Met de meegeleverde diffuser is deze premium haardroger de 

ideale keus voor krullend haar en iedereen die meer volume wil.  

Mondverzorging onderweg met ultrasone technologie: de EW-DJ4B 

reismonddouche spoelt met een ultrasone waterstraal etensresten weg die 

zich bevinden op en tussen de tanden en in tandvleespockets. Hij is 

krachtig en compact: wanneer de hoofdunit in het waterreservoir wordt 

geduwd, is de reismonddouche maar 15,4 cm lang en gemakkelijk mee te 

nemen in de reisbagage. Al deze persoonlijke verzorgingsapparaten zullen 

te zien zijn en worden gedemonstreerd op de IFA 2022. 

 

Innerlijk welzijn: Keukenapparaten voor een gezonde voeding 

Het ondersteunen van een gezonde levensstijl vol culinaire variatie was de 

reden voor het ontwikkelen van de nieuwe NN-DS59 stoomoven die zelfs 

in de kleinste keuken perfect op zijn plaats is. Deze allrounder combineert 

vier kookmethoden in een compact apparaat: stoom, oven met boven- en 

onderwarmte, vlakgrill en invertermagnetron. Dit geeft foodies en 

beginnende koks talloze opties om snel en gezond nieuwe recepten en 

favoriete gerechten te bereiden. Met de NN-DS59 worden niet alleen door 

gebruik van stoom vitamines behouden, hij biedt ook de mogelijkheid om 

vetarm eten te bereiden.  

 

Digital imaging: Geweldige spiegelloze fotocamera's voor het maken 

van professionele video's 

De Panasonic LUMIX G1 was de eerste digitale spiegelloze camera met 

verwisselbare lens ter wereld. Sinds de introductie van deze camera in 

2008 wordt Panasonic gezien als de pionier van de spiegelloze 

systeemcamera's.  

 

 

https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/001-fy2022-panasonic-6-klingen-rasierer-series-900.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/010-fy2022-panasonic-haartrockner-na9j.html
https://www.panasonic.com/de/consumer/koerperpflege-gesundheit/mundpflege/mundduschen/ew-dj4b.html
https://www.panasonic.com/de/consumer/koerperpflege-gesundheit/mundpflege/mundduschen/ew-dj4b.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/059-fy2021-panasonic-dampfbackofen-nn-ds59.html
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Vandaag de dag is Panasonic één van de toonaangevende bedrijven op 

de markt voor full-frame en MicroFourThirds (MFT) spiegelloze camera's. 

Gebaseerd op het L-Mount systeem, dat momenteel de snelst groeiende 

full-frame spiegelloze standaard is, zet Panasonic nieuwe maatstaven in 

compactheid en functionaliteit, vooral met de LUMIX S5. Dankzij zijn 

mobiliteit is de LUMIX S5 de perfecte keus voor het produceren van 

professionele video's en andere content.  

Bovendien zijn de camera's uit de GH serie sinds de introductie van de GH1 

in 2009 de favoriete keus van creatives wereldwijd dankzij hun prestaties, 

compactheid en robuuste ontwerp. De uitstekende prestaties van het 

huidige topmodel uit de LUMIX GH serie, de LUMIX GH6, worden 

onderschreven door de internationale vakjury van de Technical Image 

Press Association (TIPA). De jury riep de LUMIX GH6 onlangs uit tot de 

'Beste professionele 4K hybride camera', waarmee het doel van Panasonic 

om de beste spiegelloze fotocamera's voor professionele videoproducties 

te bieden werd onderstreept. 

 

Technics: Audioproducten van hoge kwaliteit dankzij meer dan 50 jaar 

audio-ervaring 

De nieuwste producten van Technics zullen ook te zien zijn op de IFA 2022. 

Dat zijn onder andere twee nieuwe true wireless hoofdtelefoons, de EAH-

AZ60 en EAH-AZ40, die beide een adembenemende geluidskwaliteit 

bieden dankzij innovatieve technologie. Waarmee Technics maar weer 

eens aantoont een expert te zijn in het ontwikkelen van hoogwaardige 

audioproducten dankzij de audio-ervaring die meer dan 50 jaar teruggaat. 

Met de nieuwe JustMyVoiceTM-technologie maken ze spraak optimaal 

verstaanbaar doordat wind en omgevingsgeluid worden onderdrukt. Deze 

hoofdtelefoons zijn hierdoor ideaal voor dagelijks gebruik in het 

thuiskantoor en voor videoconferenties en telefoongesprekken. De nieuwe 

EAH-A800 draadloze noise-cancelling hoofdtelefoon maakt nu ook deel uit 

van dit assortiment. Deze over-ear hoofdtelefoons vallen op door hun 

uitstekende geluidskwaliteit.  

Nog een Technics hoogtepunt op de IFA 2022 is de nieuwe compacte SA-

C600 netwerk cd-receiver, die behoort tot de nieuwe Premium C600 serie 

en perfect aansluit bij de krachtige en compacte SB-C600 luidspreker als 

het gaat om geluid en uiterlijk. De nieuwe SA-C600 zal zeker indruk maken 

met zijn bewezen en gesofistikeerde volledig digitale versterkertechnologie 

gebaseerd op de voor Technics kenmerkende JENO engine, de basis voor 

een zeer dynamische muziekweergave. Vooral vinylliefhebbers en fans van 

de dj-cultuur zullen uitkijken naar de special edition van de SL-1200M7L dj-

draaitafel, waarvan er wereldwijd maar 12.000 worden geproduceerd.  

https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/036_fy2020_panasonic_lumix_s5.html
https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/056-fy2021-lumix-gh6.html
https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/023-fy2021-technics-eah-az60-und-eah-az40.html
https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/023-fy2021-technics-eah-az60-und-eah-az40.html
https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/052-fy2021-technics-eah-a800.html
https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/024-fy2021-technics-sa-c600.html
https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/024-fy2021-technics-sa-c600.html
https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/004-fy2022-technics-plattenspieler-sl-1200m7l.html
https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/004-fy2022-technics-plattenspieler-sl-1200m7l.html
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Deze draaitafel is verkrijgbaar in zeven stijlvolle kleuren als verwijzing naar 

de street art-roots van de dj-cultuur.  

 

Centrale zone: Hoe Panasonic zich inzet voor duurzaamheid 

In het midden van de stand zullen speciale hoogtepunten uit de groene 

impact- en welzijnszones van Panasonic te zien zijn in de vorm van 

energieproducten en oplossingen, zoals de innovatieve en geavanceerde 

zuivere waterstof-brandstofcelgenerator en de nieuwe Aquarea EcoFleX 

lucht-naar-water warmtepomp van Panasonic. Daarnaast worden ook 

toekomstige producten en technologieën op het gebied van welzijn 

getoond. 

 

Ga voor meer informatie over Panasonic op de IFA 2022 naar 

www.panasonic.com/IFA2022   

 

1 Op basis van eigen laboratoriumtests 

2 Eigen vergelijkende tests met het huidige Panasonic ES-LV97 scheerapparaat met vijf 
messen 

3 Laboratoriumtests, Duitsland 2018, op model EH-NA98 met nanoe™ en dubbele 
mineraaltechnologie 

 

 

 

https://news.panasonic.com/global/press/data/2021/10/en211001-4/en211001-4.html
https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/news/new/luftwasser-warmepumpe-klimaanlage-und-brauchwarmwasser-in-einem-system/
https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/news/new/luftwasser-warmepumpe-klimaanlage-und-brauchwarmwasser-in-einem-system/
http://www.panasonic.com/IFA2022
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Over de Panasonic Group 

Als wereldleider in het ontwikkelen van innovatieve 

technologieën en oplossingen voor uiteenlopende 

toepassingen in de sectoren consumentenelektronica, 

woningbouw, automotive, industrie, communicatie en 

energie is de Panasonic Group op 1 april 2022 overgestapt 

op een systeem met werkmaatschappijen, waarbij 

Panasonic Holdings Corporation dienst doet als holding met 

daaronder acht bedrijven. De Group, die in 1918 werd 

opgericht, zet zich in voor het welzijn van mens en 

maatschappij en voert zijn activiteiten uit op basis van 

grondbeginselen die worden toegepast om nieuwe waarde 

te creëren en duurzame oplossingen te bieden voor de 

wereld van nu. De Group rapporteerde een geconsolideerde 

netto-omzet van 56,40 miljard euro (7.388,8 miljard yen) 

voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2022. De 

Panasonic Group is toegewijd aan het verbeteren van het 

welzijn van mensen en richt zich daarom als groep op het 

leveren van superieure producten en diensten onder het 

motto 'Live Your Best'.  

Ga voor meer informatie over de Panasonic Group naar: 

https://holdings.panasonic/global/.  

 

Trademark Notice 

FINAL FANTASY XIV © 2010 - 2022 SQUARE ENIX CO., 

LTD. All Rights Reserved.  

FINAL FANTASY, FFXIV, SQUARE ENIX and the SQUARE 

ENIX logo are registered trademarks or  trademarks of 

Square Enix Holdings Co., Ltd.   

 

 

Contactpersoon voor de pers: 
Mr. Michael Langbehn 
Tel.: +49 40 85490  
E-mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com 

https://holdings.panasonic/global/

