
 

Televisores 4K Pro da Panasonic, a 

visão de um diretor de Hollywood, no 

teu lugar  
 

• A Panasonic trabalhou com o reputado colorista de 

Hollywood, Mike Sowa, para calibrar e aprovar a 

qualidade de imagem do televisor 
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Lisboa, 2 de setembro de 2015 –. Fruto do seu compromisso em elevar a 

qualidade de imagem à perfeição, no processo de fabricação da sua gama de 

televisores Premium com tecnologia 4K Pro e ecrã OLED (CZ950), a Panasonic 

contou com a colaboração do conceituado colorista de Hollywood Mike Sowa, 

mais conhecido pelo seu trabalho em filmes como Oblivion e Insurgent. 

 

Sowa participou na calibração e nas provas de qualidade de imagem do novo 

televisor. Depois do seu trabalho, o profissional mencionou 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 um ecrã profissional”. 

 

A participação de Sowa com a nova geração de televisores com tecnologia 4K 

Pro, surgiu graças à colaboração existentes entre a Panasonic e Hollywood desde 

a criação da Panasonic Hollywood Laboratory (PHL), em 1993, para estabelecer 

padrões na indústria e desenvolver tecnologias dedicadas à obtenção da 

excelência na qualidade de imagem. O vice-presidente e diretor dos laboratórios 

PHL, Ron Martin, afirmou que “a Panasonic Hollywood Lab proporciona um 

vínculo importante entre a comunidade criativa de Hollywood e no desenho e 

desenvolvimento de produtos que levamos muito a sério. O nosso legado tem sido 

o da excelência na qualidade de imagem. Trabalhar com um colorista como Mike 

Sowa, com o calibre do trabalho que desenvolve e tê-lo envolvido no processo de 

calibração da qualidade de imagem, dá-nos uma vantagem que não pode ser 

subestimada”. 

 

O que é o 4K Pro? 

 

Desde o nascimento da televisão, que temos tido de aceitar que nunca vemos em 

casa aquilo que os diretores de cinema observam quando realizam as suas obras-

primas. A reprodução do sinal é tão precisa que necessita de um processamento 

de elevada complexidade para ajustar o sinal de acordo com as características da 

tecnologia do ecrã. Em muitos casos, isto não se realiza com precisão e gera uma 

imagem que não pode reproduzir certas cores ou detalhes (por exemplo, negros 

profundos e detalhes em cenas de pouca luz) ou adiciona cores mais saturadas 

que não estão no sinal original.  
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Para a Panasonic, no entanto, recriar fielmente a visão do diretor tem sido, 

durante muito tempo, o principal guia para melhorar a qualidade de imagem e, em 

consequência, a companhia tem aproveitado as suas décadas de experiência no 

mundo do vídeo e da tecnologia de processamento de imagens de nível 

profissional para desenvolver a sua gama de televisores 4K Pro, que inclui os 

modelos CX800, o CR850 (o seu primeiro televisor curvo) e o recentemente 

anunciado CZ950 com ecrã OLED. 

 

A tecnologia 4K Pro oferece um novo nível de qualidade de imagem de televisão 

que se aproxima, mais do que nunca, da visão exata que os diretores de cinema e 

fotografia têm. Fá-lo, combinando o nível profissional avançado de processamento 

do processador Studio Master 4K da Panasonic, com os painéis fabricados à 

medida, oferecendo assim pelo menos 90% da gama de cores Digital Cinema 

Initiative (DCI). 

 

A grande qualidade de imagem não se baseia apenas na resolução  

 

Para a Panasonic, a resolução 4K é apenas uma parte de uma experiência de 

imagem envolvente e precisa. Assim, enquanto o novo motor de imagem 4K Pro 

maximiza o impacto da quantidade de pixéis 4K (38440x2160), também conta com 

todo um conjunto de tecnologias – incluindo o desenho do painel e sistemas de 

processamento – para fazer face a todos os outros aspetos chave da qualidade de 

imagem dos televisores. 

 

Processador Studio Master 4K – O processador de imagem do televisor, 

propriedade da Panasonic, foi desenhado desde a sua génese para produzir 

imagens que são totalmente fiéis à visão de um diretor. Baseia-se numa enorme 

fonte de conhecimentos de imagem acumulados durante décadas pelo Panasonic 

Hollywood Laboratory, a divisão de televisores de plasma respeitada 

internacionalmente, no negócio de AV profissional, que trabalha para oferecer uma 

cor sem precedentes, um contraste único e um fenomenal brilho e dinamismo.  

 

Precisão Colour Drive – A Panasonic introduziu nos seus televisores de 

consumo, o sistema de Gestão de Cor 3D, usado nos seus ecrãs profissionais. 

Graças à experiência adquirida com os televisores de Plasma, a Panasonic criou 

tabelas de consulta 3D e aplicou-as nos ecrãs de LED e OLED. Este sistema 

proporciona um enfoque volumétrico ao controlo espacial, o que significa que 

qualquer alteração na cor de entrada provoca uma alteração na transição entre 

cores à saída, segundo a tabela de consulta 3D. O resultado é uma reprodução 



 

muito mais precisa das tonalidades de cor por nível de brilho, em comparação com 

televisores convencionais. 

Enquanto os televisores tradicionais só controlam as cores vermelho, verde e azul, 

os modelos CR850 (LED CURVO), CX800 (LED) e CZ950 (OLED), também 

referenciam o ciano, magenta e amarelo, para conseguir uma maior precisão da 

cor. O CZ950, oferece ainda um ajuste predefinido de imagem, True Cinema, que 

contém os ajustes de qualidade de imagem sintonizados e calibrados pelo 

colorista de Hollywood Mike Sowa. 

 

Black Gradation Drive para LCD – Normalmente os televisores LCD controlam a 

retroiluminação e os ajustes de ganho em separado, utilizando o processamento 

de 8 bits para oferecer 256 passos de gradação. Com o seu processador Studio 

Master 4K, a Panasonic conseguiu com que, pela primeira vez, o controlo da 

retroiluminação e os ajustes de ganho se controlem debaixo do mesmo processo, 

trabalhando em conjunto para oferecer níveis de luminosidade mais precisos. E, 

melhor, utilizando um processamento de 10 bits para reproduzir 1024 passos de 

gradação. Isto significa, em termos de imagem, um maior detalhe nas partes 

menos iluminadas com tons de cores mais precisos, evitando o vazio nas zonas 

com sombra que se gera nos ecrãs LCD. 

 

Absolute Black Drive para OLED - A capacidade do OLED para oferecer uma 

nova resposta aos níveis de negros – ao que a Panasonic chama de Absolute 

Black – tem sido um desafio para os fabricantes de televisores OLED. A 

experiência da Panasonic com tecnologia Plasma permitiu conseguir no televisor 

CZ950, uma gradação mais completa entre negros e a escuridão total, 

proporcionando como resultado, uma imagem bela e precisa, inclusivamente nas 

zonas de imagem muito escuras. 

 

Compatibilidade HDR - O processador Studio Master 4K está preparado para 

reproduzir conteúdo HDR nativo (High Dynamic Range). O HDR utiliza uma 

combinação de conteúdos criado especialmente para esta tecnologia com um 

painel de imagem que suporta altos níveis de brilho e cenas de grande cor para 

oferecer imagens com uma dinâmica de luminosidade muito mais ampla que a de 

um televisor tradicional. Desta forma, o utilizador pode desfrutar de muito mais 

contraste, cores mais ricas, sombreados melhoradores e uma grande quantidade 

de detalhes na cor.  

 

Painéis LCD com tecnologia Wide Colour Phosphor – O segundo elemento 

fundamental da tecnologia 4K Pro nos televisores Panasonic CX800 e CR850 é a 



 

utilização de painéis LED com a nova tecnologia Wide Colour Phosphor, 

desenhados para complementar o trabalho do processador Studio Master 4K. 

Estes monitores podem reproduzir uns surpreendentes 98% do espaço cromático 

de Digital Cinema Initiave (DCI), mais 5% do que se consegue obter com os mais 

recentes monitores Quantum Dot, assim como proporcionar um processamento de 

cor de 10 bits para oferecer 64 vezes mais cores que um típico painel LCD de 8 

bits.  

 

Isto significa que nos televisores da Panasonic se consegue apreciar de uma 

gama de cores muito mais subtil - especialmente em áreas vermelhas e verdes – 

tal e qual como se estivessem numa sala de cinema. Uma vez mais, os televisores 

Panasonic estão perfeitamente qualificados para permitir que desfrute em casa, de 

uma qualidade cinematográfica. 

 

Ecrãs com um brilho excecional – Os painéis LCD também são capazes de 

produzir quase o dobro da luminosidade por watt que um ecrã convencional, para 

além de conseguir uma gama de cores com qualidade cinematográfica. Isto faz 

com que os televisores da Panasonic sejam ideais para reprodução de conteúdos 

HDR (High Dynamic Range). Outra das peculiaridades é a poupança de energia, 

que se irá observar no final do mês com a fatura da luz. 

 

Modelos com tecnologia 4K Pro  

 

 CX800 (disponível em 65”, 55” e 50”): A partir de 1.799€ (PVPR) 

 CR850 (disponível em 65” e 55”): A partir de 2.899€ (PVPR) 

* Disponível nas lojas a partir de outubro.  

 CZ950 (disponível em cerca de 65”): data de lançamento e preço 

estão por determinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acompanhe-nos em: 

   
 

 
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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