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Nieuwe OLED TV HZW2004 serie van 
Panasonic maakt Hollywood-beeldkwaliteit 

mogelijk in helder verlichte woonkamers 
 
 
- Het in Hollywood afgestelde Master HDR OLED Professional 
Edition scherm produceert een maximaal helderheidsniveau dat 20% 
hoger ligt dan dat van conventionele OLED TV's; 
- Zorgt dat er zowel in donkere als helder verlichte woonkamers 
genoten kan worden van HDR-beeldkwaliteit op Hollywood-niveau dankzij 
Filmmaker Mode met Intelligent Sensing en Dolby Vision IQ; 
- 's Werelds eerste TV die Dolby Vision IQ en Filmmaker Mode 
ondersteunt naast Dolby Vision®, HDR10+ en HLG Photo; 
- Ingebouwde, omhoog gerichte luidsprekers die compatibel zijn met 
Dolby Atmos®; 
- Luidsprekers afgestemd door Technics met JENO Engine-
technologie; 
- HCX Pro Intelligent processor produceert op basis van 
geavanceerde Japanse technologische knowhow ongekende details en 
accuratesse. 
 
Las Vegas, Verenigde Staten, 6 januari 2020 – Panasonic heeft 
vandaag de introductie aangekondigd van de HZW2004. Deze nieuwe 
OLED TV is verkrijgbaar in 65 en 55 inch en heeft een speciaal Master 
HDR OLED Professional Edition scherm met door Panasonic ontwikkelde 
verbeteringen in de hardware. De HZW2004 werd geoptimaliseerd door 
een gerenommeerde colorist in Hollywood en biedt een ongeëvenaarde 
kleurnauwkeurigheid en aanzienlijk betere maximale en gemiddelde 
helderheidsniveaus.  
 
De HZW2004 is de eerste OLED TV ter wereld die zowel Dolby Vision IQ 
als Filmmaker Mode ondersteunt naast Dolby Vision, HDR10+ en HLG 
Photo, het formaat waarmee foto's in HDR kunnen worden weergegeven. 
 
Bovendien ondersteunt deze TV niet alleen Filmmaker Mode maar ook het 
door Panasonic ontwikkelde Intelligent Sensing, dat het beeld automatisch 
aanpast op basis van de hoeveelheid omgevingslicht. Deze functie werd 
afgesteld in samenwerking met studio's in Hollywood om de kleuren en 
het beeld overeen te laten komen met de oorspronkelijke creatieve visie. 
Kijkers kunnen hierdoor zowel in donkere als helder verlichte kamers 
genieten van HDR-beeldkwaliteit op Hollywood-niveau. 



 

 
Dolby Vision IQ laat de voordelen van Dolby Vision verder reiken dan 
HDR. Op een slimme manier optimaliseert het de beleving van de 
beeldkwaliteit ongeacht het omgevingslicht of het type content. En dat 
allemaal zonder dat de kijker naar de afstandsbediening hoeft te grijpen. 
 
Voor echte filmliefhebbers en post-productiebedrijven heeft Panasonic ook 
de kalibratiemogelijkheden uitgebreid met twee extra kalibratiepunten bij, 
en dat is voor het eerst binnen de branche, een luminantie van 0,5% en 
1,3%. Hierdoor kunnen kijkers de transitie vanuit zwart nog nauwkeuriger 
regelen. Kijkers kunnen nu ook voor het eerst op een TV van Panasonic 
Dolby Vision-content kalibreren. 
 
De HZW2004 heeft ingebouwde, omhoog gerichte luidsprekers die een 
volwaardige Dolby Atmos-ervaring kunnen leveren. Het volledige 
audiosysteem is ook afgestemd door technici van Technics. 
Met ondersteuning voor spraakbediening integreert de HZW2004naadloos 
met een Smart Home installatie. 
 
Yasushi Murayama, hoofd productstrategie van de Visual and Sound 
Business Unit van Panasonic, vertelt: "Met de HZW2004 kunnen kijkers in 
nog meer omgevingen genieten van echte Hollywood-beeldkwaliteit. 
Dankzij Dolby Vision IQ en Filmmaker Mode met de unieke Intelligent 
Sensing-functie van Panasonic kunnen kijkers alle details en kleuren zien 
die de makers willen dat ze zien, zelfs als ze TV kijken in een helder 
verlichte ruimte. Vorig jaar heeft Panasonic de beeldkwaliteit op 
Hollywood-niveau uitgebreid naar het kernassortiment met Dolby Vision 
en HDR10+. Dit jaar gaan we nog een stap verder door de Hollywood-
kwaliteit uit te breiden naar meer kijkomgevingen." 
 
 
Top OLED TV van Panasonic afgestemd door toonaangevende 
Hollywood-colorist 
 
Stefan Sonnenfeld werkt samen met Panasonic om de bedoeling van de filmmaker 
volledig tot zijn recht te laten komen 

 
De nieuwe HZW2004 OLED combineert de technische precisie van 
Panasonic, mogelijk gemaakt door de Japanse knowhow en techniek, met 
de kleurenexpertise van Stefan Sonnenfeld.  
 
Stefan Sonnenfeld, oprichter en CEO van Company 3, is voor enkele van 
de beste cineasten ter wereld een vertrouwde medewerker. Sonnenfeld 
behoort tot het handjevol gerenommeerde kunstenaars die de kracht van 
kleurgradaties meester is voor het vertellen van verhalen en het 
communiceren van emotie. Sonnenfeld, door NPR omschreven als een 
‘da Vinci van de film’, heeft zijn vaardigheden als colorist toegepast op 



 

vele van de meest bejubelde en populaire speelfilms van de afgelopen 
tien jaar: A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Beauty and the 
Beast, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300 en nog veel 
meer. Net zoals veel andere toonaangevende coloristen maakt hij in zijn 
dagelijkse workflow gebruik van de OLED-schermen van Panasonic als 
grote referentiemonitoren. 
 
Het Master HDR OLED Professional Edition scherm is niet zomaar een 
OLED-scherm. Het werd speciaal ontwikkeld door R&D-technici van 
Panasonic. Daardoor ontstond een nog grotere controle over de 
parameters die van invloed zijn op de beeldkwaliteit. De maximale 
helderheid is met 20% verbeterd en de gemiddelde helderheidsniveaus 
liggen ook aanzienlijk hoger. Daarnaast is het contrast verbeterd, met een 
groter dynamisch bereik tot gevolg. HDR-content ziet er nu zelfs nog 
indrukwekkender uit. De HZW2004 is namelijk moeiteloos in staat tot het 
weergeven van lastige scènes met variabele helderheid en contrast, die 
vaak voorkomen in films en sportbeelden. Als gevolg van dit 
maatwerkniveau, gecombineerd met de uitzonderlijke vaardigheden van 
Sonnenfeld ten aanzien van kleuroptimalisatie, heeft Panasonic enkele 
van de meest nauwkeurige, filmische beelden gecreëerd die ooit werden 
vertoond op een televisie. 
 
De OLED TV's van Panasonic worden wereldwijd gebruikt door studio's en 
post-productiebedrijven. Met de HZW2004 introduceert Panasonic nieuwe 
functies waar zowel filmliefhebbers als studio's heel blij mee zullen zijn. 
 
Ten eerste heeft Panasonic het bereik verder vergroot en de intervallen 
tussen de kalibratiestappen aan de donkere kant van de RGB- en 
gammaschalen verkleind door nu ook als eerste ter wereld 
kalibratiepunten bij 0,5% en 1,3% te ondersteunen.  
 
Ten tweede, en op verzoek van Hollywood-studio's en 
postproductiebedrijven, kunnen professionele gebruikers met de 
HZW2004 voor het eerst de tone-mapping uitschakelen. Dit maakt 'hard 
clipping' mogelijk - een essentiële functie voor creatief gebruik. 
 
Tot slot ondersteunt de HZW2004 CalMAN PatternGen-testpatronen uit de 
CalMAN®-software van Portrait Displays® en AutoCal-functionaliteit. Ook 
de kalibratie-instellingen van de Imaging Science Foundation (isf) worden 
ondersteund. Tot slot kan ook Dolby Vision-content worden gekalibreerd. 
 
  



 

Zoals bedoeld door filmmakers in zowel donkere als helder verlichte 
huiskamers 
 
Filmmaker Mode met Intelligent Sensing en Dolby Vision IQ tonen alle details in 
iedere omgeving  

 
De HZW2004 is een van de weinige TV 's uit 2020 die zowel de 
Filmmaker Mode als Dolby Vision IQ ondersteunen. De Filmmaker Mode 
werd ontwikkeld door de UHD Alliance en stelt gebruikers in staat met 
slechts één druk op de knop van de afstandsbediening te genieten van 
filmbeelden zoals ze werden bedoeld door de makers. Als Filmmaker 
Mode is geactiveerd, worden de framesnelheid, de beeldverhouding, de 
kleuren en het contrast van de content aangehouden en worden de 
ruisvermindering en verscherping uitgeschakeld. De modus wordt 
ondersteund door een keur van Hollywood-regisseurs, waaronder 
Christopher Nolan, Martin Scorsese, Patty Jenkins, Ryan Coogler, Paul 
Thomas Anderson en nog vele anderen. 
 
Daarnaast bouwt Panasonic bij de HZW2004 voort op de Filmmaker Mode 
door ook gebruik te maken van de geavanceerde externe sensoren in de 
TV voor het op een slimme manier aanpassen van het beeld op basis van 
de hoeveelheid omgevingslicht. HDR-beelden kunnen er te donker uitzien 
als ze worden bekeken in een helder verlichte kamer. Maar met 
Filmmaker Mode met Intelligent Sensing wordt het beeld zo aangepast dat 
men de indruk krijgt dat men zit te kijken in een ideaal verduisterde 
omgeving, zelfs als de kijker in een helder verlichte kamer zit. Dit betekent 
dat kijkers alle details kunnen zien die ze zouden moeten zien, zelfs bij 
heel donkere scènes. Om er zeker van te zijn dat deze functie 
overeenkomt met dat wat de makers voor ogen hadden, hebben de 
technici van Panasonic veel samengewerkt met twee Hollywood-studio's 
voor het creëren van de best mogelijke perceptuele match. Filmmaker 
Mode met Intelligent Sensing ondersteunt content in HDF10+, HDR10, 
HLG en SDR. 
 
Panasonic heeft de capaciteiten van de HZW2004 ook uitgebreid naar 
Dolby Vision, beelden met de hoogste natuurgetrouwheid uit Hollywood, 
doordat deze TV Dolby Vision IQ ondersteunt. Dolby Vision IQ gebruikt de 
dynamische metadata van Dolby Vision om op slimme wijze ieder detail 
van het beeld weer te geven en daarbij rekening te houden met de 
hoeveelheid licht in de kamer. Het geeft ook aan welk type content wordt 
weergegeven en past de instellingen aan, zodat beelden precies zo 
worden weergegeven als dat zou moeten. Met Dolby Vision en nu Dolby 
Vision IQ zien kijkers de dingen zoals de maker ze had bedoeld, en dat in 
iedere kamer en bij elk type content. 
 
  



 

"Dolby denkt constant na over hoe we de entertainmentbeleving van 
consumenten verder kunnen verbeteren. Deze innovaties brengen we tot 
leven via nieuwe innovaties zoals Dolby Vision IQ, dat beschikbaar zal zijn 
op de HZW2004 OLED TV van Panasonic", aldus Giles Baker, senior vice 
president van de Consumer Entertainment Group van Dolby Laboratories.  
"Dolby Vision en Dolby Atmos zijn transformatieve belevingen die de 
manier waarop consumenten van entertainment genieten veranderen. En 
met Dolby Vision IQ kunnen consumenten nu het volledige potentieel van 
hun TV benutten." Doordat de HZW2004 zowel Filmmaker Mode met 
Intelligent Sensing als Dolby Vision IQ ondersteunt, kunnen kijkers Dolby 
Vision-, HDR10+-, HDR10-, HLG- en SDR-content zien zoals de makers 
het voor ogen hadden, zelfs in een helder verlichte kamer. 
 
De HZW2004 ondersteunt alle populaire HDR-indelingen 
 
In Japan ontwikkelde HCX Pro Intelligent-processor ondersteunt alle populaire 
dynamische HDR-standaarden  

 
De HZW2004 is compatibel met verschillende indelingen van dynamische 
HDR-metadata en garandeert dat kijkers de beste TV-beelden beleven die 
mogelijk zijn, ongeacht hun bron. De HZW2004 is in staat is zowel 
HDR10+ als Dolby Vision weer te geven. Dankzij Multi HDR 
ondersteuning is de HZW2004 daarnaast compatibel met HLG (Hybrid 
Log-Gamma), een HDR-indeling die door heel veel TV-zenders wordt 
toegepast. HLG Photo, een nieuwe indeling voor stilstaand beeld, wordt 
ook ondersteund. Het scherm ondersteunt tevens de gangbare HDR10, 
zoals men deze aantreft op de meeste UHD Blu-ray discs en vele 
streamingservices. 
 
Het HDR OLED-scherm van de HZW2004 wordt mogelijk gemaakt door 
de meest geavanceerde processor ooit van Panasonic. Deze processor 
analyseert snel de kleuren, het contrast en de helderheid van 4K-
videocontent, optimaliseert ze en biedt meer controle over het volledig 
nieuwe, door Panasonic op maat gemaakte OLED-scherm. De HZW2004 
is uitgerust met een Dynamic LUT en is de meest geavanceerde TV ooit 
van Panasonic als het gaat om het selecteren en weergeven van de juiste 
kleur voor elk afzonderlijk helderheidsniveau. Zelfs wanneer 
helderheidsniveaus en contrast binnen een scène snel wisselen, toont de 
HZW2004 altijd de meest nauwkeurige kleuren. Zo ontstaat een nog 
overtuigender beeld dan ooit tevoren.  
 
  



 

360° Soundscape Pro maakt gebruik van unieke ingebouwde 
omhooggerichte speakers die Dolby Atmos mogelijk maken met de 
precisie van 'Tuned by Technics' 
 
De HZW2004 combineert eersteklas geluid met optimale beeldkwaliteit en is 
daardoor de tv met de beste filmbeleving van Panasonic tot nu toe  

 
De HZW2004is uitgerust met 360° Soundscape Pro, het getrouwste 
audiosysteem van Panasonic voor een TV. Dit systeem heeft ingebouwde 
omhooggerichte speakers die een volwaardige Dolby Atmos-
geluidsbeleving kunnen leveren met de precisie van 'Tuned by Technics'. 
De verschillende ingebouwde luidsprekerunits produceren een ruimtelijk 
geluid bij Dolby Atmos-content.  
 
Door Dolby Atmos verandert een gewoon moment in een buitengewone 
beleving met bewegend geluid dat zich rond de luisteraars verspreidt. 
Luisteraars krijgen het gevoel alsof ze in de actiescène zitten, terwijl de 
geluiden van mensen, plaatsen, dingen en muziek met een 
adembenemend realisme tot leven komen en door de ruimte bewegen. En 
aangezien Dolby Atmos in de HZW2004 is ingebouwd, was het nog nooit 
zo eenvoudig om thuis meeslepende audio te beleven. 
 
Ondanks zijn indrukwekkend dunne profiel produceert de HZW2004 een 
krachtig en dynamisch geluid, aangevuld met krachtige bastonen. Het 
volledige geluidssysteem is afgestemd door de technici van het 
gerenommeerde audiomerk van Panasonic, Technics, en omvat tevens de 
eigen JENO Engine van Technics voor een nauwkeurig, verfijnd geluid. 
 
 
  



 

Sneller toegang met My Home Screen 5.0 
 
Nieuwste versie van het als zeer goed beoordeelde besturingssysteem voor smart 
tv's 
 

De HZW2004  is uitgerust met My Home Screen 5.0, de nieuwste versie 
van het als zeer goed beoordeelde besturingssysteem voor smart TV's. 
De gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe versie is aanzienlijk verbeterd. 
Als er bijvoorbeeld bepaalde VOD-pictogrammen zijn gehighlight, worden 
er daarboven automatisch miniaturen van uitgelichte titels van die provider 
weergegeven. Dit vergemakkelijkt de toegang en werkt onder andere voor 
Netflix en YouTube. 
 
De HZW2004 zal ook de gratis streaming service van XUMO bieden, die 
zowel 'over-the-air'- als 'over-the-top'-kanalen toont aan kijkers wereldwijd 
in één naadloze beleving en gids. Eindgebruikers hoeven alleen op de 
kanaal omhoog/omlaag- of gids-knop op de afstandsbediening te drukken 
om deze kanalen te vinden en ervan te genieten, net als bij gewone TV-
zenders.  
 
De HZW2004 werkt ook met de Google Assistant en Amazon Alexa, zodat 
gebruikers belangrijke TV-functies kunnen bedienen met hun stem. 
 

 
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 100-
jarig bestaan vierde, heeft zich sinds haar oprichting internationaal 
uitgebreid. Ze bestaat nu wereldwijd uit 582 dochterondernemingen en 87 
gelieerde bedrijven, die samen een geconsolideerde netto omzet boekten 
van 8,003 triljoen yen voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 
2019. 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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