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op IFA 2019  

 
 
 

’s-Hertogenbosch, Nederland, 5 september 2019 – Op de IFA in Berlijn 
heeft Panasonic twee uitzonderlijke prototypes van televisies 
gepresenteerd die laten zien hoe het bedrijf de grenzen van televisiekijken 
verlegt. 
 
MegaCon, een Dual Panel LCD monitor prototype 
Het prototype van het MegaCon (codenaam) Dual Panel LCD-scherm 
werd intern ontwikkeld op basis van een door Panasonic geproduceerde 
module en bouwt voort op de meer dan een halve eeuw aan televisie-
expertise van Panasonic. 
 
Het bestaat uit een hoogwaardig 4K-buitenpaneel met een zwart-wit 
binnenpaneel om de directe LED-achtergrondverlichting te moduleren. 
Hierdoor kan er op pixelniveau worden gedimd en wordt een 
contrastverhouding van 1.000.000:1 mogelijk, ongekend voor LCD-
schermen. Qua helderheid kan het een maximale lichtsterkte van 1000 
nits oneindig lang vasthouden. Ook dekt het 99% van de DCI-P3-
kleurenstandaard. 
 
Na uitgebreid te zijn getest door Hollywood studio's en 
postproductiebedrijven is de kleurweergave net zo nauwkeurig als die van 
een masteringmonitor. 
 
Daarnaast heeft het, in tegenstelling tot vergelijkbare dual panel LCD-
schermen, op basis van feedback uit Hollywood een zeer brede kijkhoek 
zonder dat dit een negatieve impact heeft op de kleurweergave. 
Bovendien is een unieke Panasonic-technologie toegepast die een 
parallax-effect tussen de twee panelen voorkomt. 
 
Transparante OLED 
Panasonic toonde ook een transparant OLED-scherm, dat eerder dit jaar 
voor het eerst te zien was op de Salone del Mobile, de grootste en meest 
prestigieuze meubel- en lifestylebeurs ter wereld in Milaan.  
 
Het transparante OLED-scherm, dat lijkt op een glazen kast, bestaat uit 
een frame met een houten afwerking met daarin iets wat lijkt op een 
glasplaat. Hierdoor harmonieert het op natuurlijke wijze met elke 



 

hedendaagse leefruimte. Zodra het apparaat wordt aangezet, verandert 
het echter in een levendig OLED-scherm.  
 
De transparante OLED is het resultaat van een conceptueel 
onderzoeksproject van Panasonic en Vitra. Tijdens een aantal workshops 
deelde Vitra expertise over meubel- en ruimteontwerp. Dit werd 
gecombineerd met de aandacht die Panasonic heeft voor het verbeteren 
van levens door toepassing van geavanceerde technologieën. Met als 
resultaat dat een aantal ideeën werd ontwikkeld over hoe nieuwe 
technologieën kunnen worden ingezet om audiovisuele apparaten 
naadloos te integreren in onze leefruimtes. Het transparante OLED-
scherm is het eerste van deze ideeën dat werd gerealiseerd. 
 
Het transparante OLED-scherm verandert van een passief object in een 
levendig en dynamisch element, van iets wat bedoeld is om gezien te 
worden in iets dat bedoeld is om naar te kijken. 
 
Het OLED-scherm werd ontworpen door de Scandinavische ontwerper 
Daniel Rybakken en Panasonic Design Kyoto en is gemaakt van 
materialen als hout, metaal en glas. De technologische componenten zijn 
op slimme wijze verborgen in het houten frame, dat ook dienst doet als 
standaard voor het apparaat. Het frame bevat ook een verlichtingselement 
dat de kijkervaring en sfeerbeleving verbetert.  
 
Beide prototypes zijn vanaf vandaag tot en met 11 september te zien in de 
stand van Panasonic op de IFA. 
 
 
 
 
 
 

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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