
 

 

Panasonic apresenta o seu primeiro 

televisor OLED com tecnologia 4K 

Pro 
 

 
 

Lisboa, 2 de setembro de 2015 –. A gama de televisores Panasonic cresce no 

cenário da IFA 2015. A feira mais importante para a eletrónica foi o cenário 

escolhido pela multinacional japonesa para apresentar o televisor Panasonic 

CZ950. Este novo modelo, não se destaca apenas pelas suas 65”, como 

também por contar com uma impressionante qualidade de imagem que 

proporciona a tecnologia OLED. 

 

O mais interessante dos televisores OLED é que cada píxel orgânico dos ecrãs 

pode criar a sua própria luz individual e output de cor. Isto significa que um ecrã 

OLED pode produzir luz e cor com um grau de precisão e dinamismo impossível 

de encontrar em televisores convencionais. Na verdade, os ecrãs OLED podem 

conseguir ainda negros mais profundos que os míticos televisores plasma da 

Panasonic, ao mesmo tempo que evita o ruído de imagem associado à tecnologia 

plasma. 
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Há os televisores OLED e depois a Panasonic CZ950 

 

O novo modelo CZ9560 conta com tecnologia 4K Pro, um avançado sistema 4K 

que combina a tecnologia Wide Colour Phosphor, com um processamento 

profissional do processador Studio Master 4K. Este processador foi criado de raiz 

para conseguir imagens totalmente fiéis à realidade e só foi possível face à vasta 

experiência que o fabricante tem adquirido no Laboratório Panasonic de 

Hollywood, uma referência no setor do audiovisual profissional, e à experiência da 

divisão de televisores de plasma, que se destacaram por conseguir uma precisão 

de cor sem precedentes, um contraste único e um brilho e dinamismo incríveis. 

Esta tecnologia, com o ecrã OLED, eleva o modelo CZ950 a um nível de 

rendimento nunca visto, inclusivamente nas áreas mais escuras da imagem. 

 

O conhecido colorista Mike Sowa – quatro vezes finalista nos prémios Hollywood 

Post Alliance – contribuiu para elevar a qualidade de imagem a níveis sem 

precedentes e aprovou o rendimento da imagem do televisor CZ950. 

 

Sowa, conhecido pelo seu trabalho em filmes como Oblivion e Insurgent, depois 

de trabalhar com a CZ950, afirmou que “a Panasonic está a demonstrar o seu 

compromisso com a excelência face à engenharia do seu novo televisor. O meu 

mundo sobre a narrativa visual baseia-se na precisão da cor e da necessidade de 

um ecrã que lisonjeie a visão criativa. A Panasonic elevou a sua nova televisão 

OLED a um nível que só esperaria de ecrãs profissionais”. 

 

O primeiro televisor OLED com certificado THX™ 

 

Como reflexo do cuidado com que se aperfeiçoou o rendimento da imagem do 

CZ950, este modelo recebeu o certificado THX™, convertendo-se assim no 

primeiro televisor OLED com tecnologia 4K com este selo que garante a melhor 

experiência na visualização de filmes. 

 

“OLED é uma tecnologia de visualização muito promissora, mas conseguir uma 

imagem precisa neste televisor foi desafiante. A THX submeteu a CZ950 a mais 

de 400 testes de laboratórios que trabalham com engenheiros da Panasonic para 

assegurar que o rendimento de cada píxel é fiel ao conteúdo original. O resultado 

é um televisor capaz de criar objetos brilhantes com uma uniformidade branca 

excelente”, declarou Eric Gemer, THX Director of Imaging Technologies. 

 

 



 

 

 

 

 

 

High Dynamic Range – criando melhores pixéis  

 

A busca pela perfeição por parte do novo televisor não acaba com o nível de 

resposta aos negros e a precisão e detalhes que permite o processador Studio 

Master 4K, mas também pela nova tecnologia HDR (High Dynamic Range). O 

HDR proporciona imagens que combinam uma grande quantidade de brilho e 

cenas plenas de cor para oferecer assim uma dinâmica na iluminação muito mais 

ampla que a de um televisor tradicional. Desta forma, o utilizador pode desfrutar 

de muito mais contraste, cores mais ricas, melhores sombras e uma grande 

quantidade de detalhe na cor. Desta forma, o rendimento dos negros e da escala 

de cinzas que proporciona o ecrã OLED faz com que o CZ950 seja o melhor 

aliado da tecnologia HDR. 

 

Desenhado para apaixonar 

 

Para além dos atributos da qualidade de imagem superior que oferece este 

televisor, a Panasonic também se esforçou para que o desenho do CZ950 se 

encaixe de forma harmoniosa nos espaços de casas contemporâneas, com uma 

peça de mobiliário. A sua combinação de perfil delgado e ecrã ligeiramente curvo, 

dão-lhe um aspeto futurista, enquanto o uso de alumínio real no seu suporte e a 

utilização de Alcantara® faz com que seja uma peça de mobiliário de topo, capaz 

de realçar qualquer habitação onde se encontre.  

 

 



 

 

 

 

 

 

De momento, não está prevista uma data de introdução deste modelo em Portugal.  
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Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 

electrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações 

pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera 

agora com mais de 468 empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo, 

registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de 

euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. Comprometida na procura de novos 

valores através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e 

um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, 

visite o site da empresa http://panasonic.net/. 
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