
 

 

A Panasonic apresenta o seu porta-estandarte para 

2022: o novo televisor OLED LZ2000 

 

- Novas funcionalidades para gamers, incluindo Game Control Board com 

deteção automática de GPU NVIDIA, melhorias de latência para jogos de 

60Hz e suporte HDMI2.1  

- Otimização de imagem com base na temperatura da luz ambiente e modo 

Auto AI com maior compatibilidade com dispositivos externos 

- “Tuned by Technics”, um sistema de som desenvolvido pela aclamada 

marca de áudio  

 

4 de janeiro de 2022 – A Panasonic apresenta o seu novo televisor OLED LZ2000, 

o seu porta-estandarte para 2022, que estará disponível em 55, 65 e 77 polegadas.  

 

Este novo televisor incorpora melhorias projetadas especialmente para gamers 

como a Game Control Board, que permite a sobreposição de informações e 

definições de chamada, a deteção automática da GPU NVIDIA, a melhoria da 

latência de 60 Hz e a compatibilidade com HDMI2.1 

 

Os esforços da Panasonic para fornecer a mais alta qualidade de imagem e som, 

independentemente do tipo de conteúdo, continuam com uma otimização de 
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imagem diferenciada com base na temperatura da cor da luz ambiente e na deteção 

mais suave do gênero Auto AI. 

 

A Panasonic também reviu os altifalantes frontais com o objetivo de permitir ao 

utilizador captar sons direcionais melhor do que nunca. 

 

A melhor imagem a qualquer altura do dia  

O televisor LZ2000 utiliza sensores avançados para detetar a temperatura da cor 

da luz ambiente e ajusta a imagem de maneira diferenciada para proporcionar uma 

experiência mais natural a qualquer altura do dia. 

 

Esta nova funcionalidade é baseada no modo Auto AI da Panasonic, lançado no 

ano passado, que utiliza a Inteligência Artificial para identificar em tempo real o 

conteúdo que está a ser reproduzido a fim de otimizar automaticamente a qualidade 

da imagem e do som. Isto também melhora a experiência do utilizador, que não 

precisa de alterar as definições cada vez que visualiza um tipo diferente de 

conteúdo. 

 

Para otimizar o conteúdo com base na hora do dia, o LZ2000 utiliza um sensor para 

detetar a temperatura da cor da luz ambiente. Isto é importante, uma vez que os 

utilizadores têm uma perceção "branca" diferente, dependendo da iluminação 

ambiente. Por exemplo, a maioria das casas europeias tem luzes com cores 

quentes à noite, o que significa que as cores brancas no ecrã podem ser 

percecionadas como azuladas e demasiado frias.  

 

O novo sensor funciona em conjunto 

com o processador HCX Pro AI para 

ajustar cada tom individualmente da 

forma mais realista com base na luz 

ambiente, proporcionando assim uma 

experiência de visualização noturna 

confortável. O chip HCX Pro AI funciona 

de forma inteligente e diferenciada, 

preservando as cores com as quais o 

olho humano está familiarizado, tais 

como os tons de pele, para assegurar 

uma imagem natural. 



 

 

 

Por sua vez, o modo Auto AI também deteta automaticamente o tipo de conteúdo e 

otimiza automaticamente a qualidade da imagem e do som, quer se trate de um jogo 

de futebol ou de um filme. 

 

Todas estas funcionalidades são projetadas para assegurar uma experiência de 

visualização ótima sem a necessidade de ajustes manuais adicionais por parte do 

utilizador, embora possa sempre fazê-lo manualmente, se preferir.  

 

Qualidade de cinema, sintonizada em Hollywood 

O novo televisor LZ2000 será disponível em 55, 65 e 77 polegadas. A empresa 

chama a esta dimensão "Master OLED Pro - Cinema Size", devido ao seu 

desempenho e à experiência que consegue gerar. Toda a série LZ2000 utiliza a 

configuração "Master OLED Pro" da geração 2022, que foi concebida pela 

Panasonic para proporcionar ainda mais brilho através de melhorias no 

processamento da qualidade da imagem. O resultado é outro aumento no nível de 

nível médio que oferece mais pop do HDR e maior precisão na reprodução de 

detalhes nas áreas mais brilhantes. 

 

Este novo OLED representa a combinação da precisão técnica da Panasonic, fruto 

do conhecimento e engenharia japoneses e as capacidades de ajuste de cor de 

Stefan Sonnenfield. O colorista, um dos especialistas líderes, defendeu o poder da 

gradação da cor para transmitir emoções. Tal como muitos outros coloristas de 

renome, utiliza os ecrãs OLED da Panasonic como monitores referência no seu 

trabalho diário, o que é comum em estúdios e instalações de pós-produção. 

 

O LZ2000 suporta uma vasta gama de formatos HDR, incluindo Dolby Vision IQ, 

Dolby Vision, Filmmaker Mode , HDR10 + Adaptive e HLG Photo, o formato de 

imagem fixa que traz a fotografia fixa para o mundo HDR. 

 

Melhorias de áudio para intensificar ainda mais a experiência 

O LZ2000 incorpora som direcional além do sistema de áudio 360º Soundscape da 

Panasonic, que oferece experiências de áudio Dolby Atmos envolventes. As 

diferentes unidades integradas de altifalantes de disparo ascendente, de disparo 

lateral e de disparo frontal produzem um cenário de som espacial com conteúdo 

Dolby Atmos. 

 



 

 

A Panasonic foi a primeira marca de televisores a lançar altifalantes incorporados 

de disparo ascendente e lateral. Este ano, a Panasonic reviu o sistema de 

altifalantes de disparo frontal, substituindo-os por altifalantes de matriz (vários 

equipamentos dispostos em fila) que ocupam toda a extensão do televisor atrás da 

grelha do altifalante frontal. 

 

Estes altifalantes de matriz oferecem uma série de benefícios:  um cenário de som 

mais amplo e um áudio mais preciso e nítido, 

permitindo um som direcional. Ao utilizar 

uma GUI muito intuitiva e fácil de usar, o 

LZ2000 permite ajustar o volume do áudio 

em diferentes partes da sala. Incorpora três 

modos: modo "Pinpoint", que permite 

direcionar o som para um ponto específico; 

modo "Área", que permite mudar o som para 

um grupo de pessoas numa área específica 

da sala; e modo "Spot", que aumenta o 

volume num determinado local.  

 

Melhorias para gamers 

O LZ2000 oferece ainda mais melhorias para gamers que escolhem os televisores 

Panasonic como monitor de jogos. A nova função Game Control Board recolhe 

todas as configurações e informações relevantes do jogo e apresenta-o como uma 

sobreposição, para que nunca tenha de sair do jogo para as aceder. Além disso, 

pode ser programado para aceder a estas configurações com um único clique no 

controlo remoto, atribuindo-o ao botão personalizável "a minha aplicação". 

 

O Game Control Board fornece o acesso às seguintes funcionalidades e 

informações principais em tempo real: 

 

- Informação: Esta opção exibe todas as informações do jogo de origem, tais 

como a velocidade de fotogramas, os metadados HDR e os dados de 

subamostragem cromática. 

- Dark Visibility Enhancer: permite ao jogador ajustar granularmente a parte 

quase negra das cenas escuras, tornando mais fácil ver o caminho à frente 

ou detetar inimigos escondidos nas sombras. 



 

 

- HDR Tonemap: exibe a configuração atual de mapeamento de tons HDR, 

incluindo "Off" (a consola de jogo gere o mapeamento de tons); "On" (a TV 

gere o mapeamento de tons); ou Dinâmico (a TV analisa os fotogramas de 

entrada em tempo real e produz um mapeamento de tons dinâmico cena a 

cena, mesmo quando a fonte é HDR estático). 

- Input Lag e VRR: apresenta e ajusta as configurações de Input Lag e VRR. 

- Modo de visualização: permite ao jogador alterar o modo de visualização 

em tempo real e ver o efeito ao vivo para selecionar a aparência que prefere. 

 

As novas funcionalidades também incluem a deteção automática de GPUs NVIDIA 

compatíveis com HDMI2.1 4K HFR / VRR (por exemplo, RTX30--) que permitem a 

otimização automática do input lag e definições VRR para um desempenho de jogo 

perfeito. 

 

A Panasonic reduziu ainda mais o input lag para os jogos de 60Hz, que são 

compatíveis com a maioria das consolas de jogos através do novo 'Modo de 

atualização de 60Hz'. 

 

O LZ2000 é compatível com as principais funções de HDMI2.1, tais como alta 

velocidade de fotogramas (HFR) e frequência de atualização variável (VRR) a 

120Hz em resolução total de 4K.  

 

Graças ao suporte VRR, o televisor 

pode resolver muitos dos possíveis 

problemas da consola, tais como o 

judder ou o tearing se a resolução e o 

LOD (nível de detalhe) forem 

demasiado elevados ou se houver 

demasiados efeitos ou objetos 

apresentados ao mesmo tempo. Com 

VRR ON, o televisor e a consola 

sincronizam a velocidade de 

fotogramas para uma experiência 

mais fluída. 

 

 

 



 

 

Melhorias no My Home Screen 7.0 

O novo televisor LZ2000 está equipado com a última atualização do sistema 

operativo My Home Screen 7.0, que suporta as principais aplicações de streaming 

e inclui algumas melhorias em termos de acessibilidade e a função myScenery. 

 

A Panasonic aprimorou as suas funções de acessibilidade para deficientes visuais 

ou surdos. Com o LZ2000, os utilizadores poderão aceder a todas as configurações 

de acessibilidade relacionadas através de um menu rápido, que também ativa 

automaticamente a orientação por voz.  

 

Além destas melhorias, este televisor também apresenta a função myScenery, que 

permite escolher uma seleção de imagens e vídeos*1 relaxantes. Foram adicionadas 

mais imagens fixas, bem como um conjunto de sons da natureza que a Joy 

Foundation, inc.*2 tem recolhido de todo o mundo. 

 

O LZ2000 também é compatível com os principais assistentes de voz, o que permite 

aos utilizadores operar algumas funções-chave a partir do televisor utilizando 

apenas a sua voz. 

 

*1 Em colaboração com o LoungeV Studio (www.loungev.com) 

*2 Produção/edição: Healing Garden / Joy Foundation, inc.; Produtor Criativo: Keiichiro Kita; Gravação 

de campo: Satoru Nakada, Takuya Mori; Edit& Mix: Equipa do KJR Studio; Supervisão editorial: The 

Society for Harmonic Science (https://www.sound-healing.jp/) 

 

 

Para mais informações, visite https://www.panasonic.com/pt/ 

Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 

soluções para aplicações nos setores de eletrónica, de consumo, habitação, automotivo e 

B2B. A empresa, que celebrou o seu centenário em 2018, opera com 582 empresas filiais e 

72 associadas em todo o mundo, registando vendas líquidas consolidadas de 61.900 milhões 

de euros no exercício findo em 31 de março de 2020. Empenhada na procura de novos 

valores através da inovação, a empresa aplica as suas tecnologias para criar uma vida e um 

mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informações sobre a Panasonic, visite 

a página web da empresa: http://www.panasonic.com/global 

https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/
http://www.panasonic.com/global

