
 

A Panasonic anuncia os seus novos OLED e 

televisores LCD 4K para 2020 

 

• A Panasonic lança o Filmmaker Mode e o Dolby Vision IQ com 

suporte de Intelligent Sensing, uma tecnologia única da 

Panasonic para todos os televisores OLED de 2020 

• A compatibilidade dos televisores da gama básica com o Dolby 

Vision®, o Dolby Atmos® e o HDR10 é mantida nos televisores 

de 2020 

• A Panasonic duplica o número de televisores OLED com 

altifalantes integrados de som ascendente capazes de criar 

cenários sonoros verdadeiramente envolventes 

• Combinação do processador inteligente HCX PRO com a 

calibração de Hollywood para uma imagem comparável 

• Todos os modelos anunciados hoje integram a última versão do 

sistema operativo Home Screen 5.0, simples e fácil de usar 

 

19 de Fevereiro de 2020–  Os novos televisores OLED da Panasonic - o 

HZ2000, o HZ1500 e o HZ1000 - são compatíveis com o Dolby Vision IQ e 

o Filmmaker Mode é compatível com o Intelligent Sensing da Panasonic, de 

modo a melhorar a experiência de Hollywood HDR em espaços escuros ou 

com muita luz. A Panasonic anuncia que os televisores HZ2000 e HZ1500 
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incluem altifalantes integrados de som ascendente incorporados de modo a 

proporcionar o Dolby Atmos com uma experiência envolvente que leva 

Hollywood para a sala de estar. 

 

Todos os OLED partilham a mesma calibração, que está a cargo de Stefan 

Sonnenfeld, um dos principais coloristas de Hollywood, e é esperado que 

sejam certificados como UHD Premium. O desempenho da reprodução de 

cenas em movimento também melhorou graças à avançada inserção de 

fotogramas pretos. 

 

A Panasonic também anuncia três novos televisores LCD 4K: O HX940, o 

HX900 e o HX800, que mantêm o suporte da Panasonic para Dolby Vision 

e HDR10+. Esta 

colaboração oferece 

vantagens nos 

televisores LCD da 

gama 4K, porque os 

formatos HDR 

dinâmicos permitem que 

os televisores com 

menos brilho evitem o 

mapeamento de tons em cenas que estão dentro do brilho nativo do painel. 

Todos os OLED e televisores LCD 4K anunciados hoje são compatíveis com 

o Dolby Atmos. 

 

Fiéis às intenções criativas dos realizadores em espaços escuros ou 

claros 

Todos os televisores Panasonic OLED lançados em 2020 são compatíveis 

com o Filmmaker Mode com Intelligent Sensing e Dolby Vision IQ. 

Desenvolvido pela UDF Alliance, o Filmmaker Mode permite que os 

utilizadores desfrutem de filmes e séries tal como os criadores os 

conceberam, apenas com o pressionar de um botão no comando à 

distância. Quando o modo está ligado, este respeita a velocidade dos 



 

fotogramas, o formato de imagem, a cor e o contraste de conteúdo, 

enquanto desativa a redução de ruído e nitidez. Realizadores de renome de 

Hollywood, como Christopher Nolan, Martin Scorsese, Patty Jenkins, Ryan 

Coogler e Paul Thomas, já demonstraram o seu apoio a esta iniciativa. 

 

A Panasonic junta-se ao Filmmaker Mode com o uso de sensores 

avançados para ajustar a imagem de forma inteligente de acordo com a luz 

ambiente com Intelligent Sensing. Às vezes, o conteúdo HDR pode parecer 

muito escuro em espaços com muita luz, mas a combinação do Filmmaker 

Mode com o Intelligent Sensing permite que a visualização seja perfeita 

mesmo em espaços com 

muita luz, graças à 

adaptação dos elementos-

chave para alcançar uma 

experiência envolvente. 

Graças a estas novidades, 

os utilizadores poderão ver 

todos os detalhes, mesmo 

em cenas escuras.  

 

Para garantir que esta característica está de acordo com as intenções 

criativas dos realizadores, os engenheiros da Panasonic trabalharam em 

conjunto com dois estúdios de Hollywood, de modo a garantir a melhor 

combinação. O Filmmaker Mode com Intelligent Sensing é exclusivo da 

Panasonic e suporta conteúdos em HDR10+, HDR10, HLD e SDR. 

 

A Panasonic também está a expandir as capacidades da sua gama de 

televisores OLED de 2020 com a maior fidelidade ao conteúdo de Hollywood 

através do Dolby Vision IQ. Este sistema usa metadados dinâmicos do 

Dolby Vision para exibir de forma inteligente cada detalhe do conteúdo, 

ajustando-se ao brilho da sala. Também informa o televisor sobre o tipo de 

conteúdo que está a ser exibido para que este se adapte às necessidades 



 

do espaço. Com o Dolby Vision IQ, os espectadores podem ver qualquer 

conteúdo tal como foi concebido pelo criador. 

 

"O Dolby está comprometido com o impulsionamento da inovação que 

melhorará a experiência de entretenimento do consumidor", comentou 

Javier Foncillas, vice-presidente da Commercial Partnership, Dolby Europe. 

"A última destas inovações é o Dolby Vision IQ, que garante que o utilizador 

vive a melhor experiência possível com o seu televisor, independentemente 

do ambiente de luz ou do tipo de conteúdo. A Panasonic é pioneira na oferta 

desta tecnologia aos consumidores com o seu televisor OLED HZ2000". 

 

Devido à compatibilidade do Filmmaker Mode com o Intelligent Sensing e o 

Dolby Vision IQ, os utilizadores dos televisores OLED de 2020 poderão 

assistir aos conteúdos do Dolby Vision, do HDR10+, do HDR10, do HLD e 

do SDR tal como foram concebidos, mesmo em salas com muita luz. 

 

A Panasonic duplica o número de televisores OLED com altifalantes 

integrados e direcionados para o teto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o sucesso do televisor GZ2000, lançado no ano passado, a Panasonic 

tem incorporado os altifalantes integrados de som ascendente nos 

televisores HZ2000 e HZ1500. Ambos os televisores possuem o "360º 

Soundscape Pro", o sistema de maior fidelidade de áudio para um televisor, 



 

que combina altifalantes integrados e são capazes de proporcionar 

experiências áudio envolventes através do Dolby Atmos .  

 

O OLED HZ2000, apesar do seu perfil muito fino, oferece uma potência de 

140W, à qual se soma um altifalante de frequências graves de alta potência. 

Todo o sistema de som foi calibrado e revisto pelos engenheiros da 

Technics, a aclamada marca da Panasonic e também da JENO Engine para 

oferecer um som preciso e refinado. Por outro lado, o HZ15000 tem uma 

saída de áudio de 80W. 

 

Os múltiplos altifalantes incorporados no HZ2000 e no HZ1500 produzem 

um som espacial com conteúdo do Dolby Atmos. A disposição dos 

altifalantes, localizados na parte superior do televisor direcionados para o 

teto, dispensa a necessidade de uma barra de som. Desta forma, é criado 

um cenário sonoro altamente imersivo, com muita energia e um som 

poderoso. 

 

A Panasonic mantém o seu compromisso de suportar todos os 

formatos HDR populares nos modelos de entrada 

Em 2019, a Panasonic foi o primeiro fabricante a oferecer televisores 

compatíveis com o Dolby Vision e o HDR10+ nos seus modelos de entrada, 

incorporando assim os benefícios dos formatos HDR avançados e 

dinâmicos onde são mais necessários. Em 2020, a Panasonic continua a 

ser pioneira no suporte 

destes modelos em 

2020, graças à 

compatibilidade com o 

Dolby Vision e o 

HDR10+ em todos os 

OLED e televisores 

LCD 4K anunciados 

hoje. 

 



 

Além disso, a Panasonic continua a suportar o Dolby Atmos, incluindo-o em 

todos os OLEDs e televisores LCD 4K anunciados hoje. O Dolby Atmos 

transporta os utilizadores para uma experiência extraordinária com áudio em 

movimento que flui em torno do espaço. Os utilizadores sentem que estão 

dentro da ação porque conseguem distinguir o som das pessoas, dos 

espaços e da música que os envolve. Como o Dolby Atmos está integrado 

nos televisores OLED e LCD 4K, nunca foi tão fácil transportar a experiência 

de som surround para dentro de casa. 

 

Os OLED estão disponíveis em 55 e 65 polegadas. Todos os modelos OLED 

integram um processamento de imagem de última geração, graças ao 

processador inteligente HCX PRO, o mais potente jamais fabricado pela 

Panasonic. Estes televisores são compatíveis com o Dolby Vision, o 

HDR10+, o HDR10, o HLG (Hybrid Log Gamma) e o HLG Photo, garantindo 

assim uma total compatibilidade com os formatos HDR mais populares. 

Além disso, o HZ2000 possui um painel Master HDR OLED Professional 

Edition que foi personalizado exclusivamente pelos engenheiros da 

empresa. 

Todos os televisores LCD 4K hoje anunciados são compatíveis com todos 

os formatos HDR mais populares, incluindo a série HX800 (disponível em 

40, 50, 58 e 65 polegadas), com um processador HCX que é compatível 

com o Dolby Vision, o HDR10+, o HDR10 e HLG, o HLG Photo e o Dolby 

Atmos. A série HX900 (disponível em 43, 49, 55 e 65 polegadas) é 



 

compatível com a mesma gama de formatos e adiciona uma tela de cinema 

HDR que oferece um brilho maior. 

Com uma taxa de atualização da tela de 100HZ mais rápida, com o HDR 

Cinema Display Pro e um processador inteligente HCX Pro, a série HX940 

(disponível em 65 e 75 polegadas) também abrange a mesma lista de 

formatos. O processador inteligente HCX PRO analisa rapidamente e 

otimiza a cor, o contraste e a claridade de todo o conteúdo de vídeo 4K, 

garantindo assim as melhores imagens de TV para os utilizadores. 

 

O HX940 também possui o 

Local Dimming Intelligent Pro, 

com o objetivo de melhorar o 

contraste e preservar a largura 

fina do televisor. Esta função 

ajusta dinamicamente a luz de 

fundo e a abertura das células 

do ecrã LCD, de modo a 

conseguir cores escuras mais profundas, sem perder a fidelidade da 

imagem. 

 

Hollywood mais verdadeiro para as salas de estar 

Todos os televisores OLED de 2020 são uma combinação da precisão 

tecnológica da Panasonic e dos ajustes de cor de Stefan Sonnenfeld, um 

dos coloristas que tem defendido o poder da correção da cor para contar 

histórias e transmitir emoções. Stefan é colaborador de confiança de alguns 

dos melhores realizadores do mundo e tem aplicado as suas aptidões como 

colorista em alguns dos filmes mais aclamados, como Assim Nasce Uma 

Estrela, Mulher-Maravilha, Star Wars: O Despertar da Força ou Mundo 

Jurássico, entre outros.  

 

Os novos televisores de 2020 incluem algumas novidades baseadas nas 

exigências dos especialistas em pós-produção de Hollywood. A nova gama 

de televisores OLED permite desativar o mapeamento de tons através do 



 

menu.  Permitindo, desta forma, o hard clipping, uma característica 

essencial para a utilização criativa.  

 

Por último, os OLED de 2020 são compatíveis com os padrões de ensaio 

CalMAN PatternGen do software CalMAN® da Portrait Displays®, 

juntamente com a funcionalidade AutoCal. As configurações de calibração 

da Imaging Science Foundation e a calibração de conteúdos do Dolby Vision 

também são suportadas. 

 

Coincidindo com os Jogos Olímpicos de Tóquio, a Panasonic tem trabalhado 

para melhorar a reprodução de movimentos através de uma melhoria na 

inserção de um fotograma preto. Enquanto os OLED convencionais que 

utilizam esta técnica inserem um fotograma preto entre cada fotograma em 

movimento, os OLED Panasonic que utilizam o processador inteligente HCX 

Pro são capazes de analisar o sinal de entrada e ajustar de forma dinâmica 

a duração do fotograma preto num ciclo de dois quadros para encontrar o 

ponto que maximiza a suavidade das imagens enquanto minimiza qualquer 

efeito estroboscópico. 

 

Os novos OLED e os televisores LCD 4K de 2020 destacam-se pelas 

características do seu design. Os televisores HZ1500 e HZ1000 combinam 

um suporte que 

permite aos 

utilizadores rodar 

livremente o ecrã de 

acordo com o 

ambiente da sala de 

jantar. Além disso, os 

televisores HX940 e 

HX900 também 

incluem suportes com dois pés que permitem aos utilizadores escolherem a 

sua posição (centro ou extremidade do televisor). 

 



 

My Home Screen 5.0 melhora a facilidade de utilização de acesso 

rápido 

Todos os OLED e televisores LCD 4K anunciados hoje integram as últimas 

novidades do sistema operativo My Home Screen 5.0, uma versão com 

interessantes melhorias na facilidade de utilização. 

 

Por exemplo, quando alguns ícones VOD são realçados, as miniaturas dos 

títulos destacados deste fornecedor são postas em evidência e permitem 

um acesso fácil. Tal funciona para a Netflix e para o YouTube, entre outros. 

Todos os modelos anunciados incluem também o XUMO, o serviço de 

streaming gratuito a nível empresarial que oferece diferentes tipos de 

canais. Os utilizadores finais pressionam simplesmente o botão do canal 

para cima e para baixo ou o botão do comando à distância para desfrutar da 

visualização destes canais como se se tratasse de uma experiência de 

televisão de acesso livre. 

 

Todos os modelos hoje anunciados são compatíveis com a aplicação 

HbbTV. Em 2019, a Panasonic TV anunciou o primeiro suporte do mundo 

para HD+ e expandiu o suporte para M7 através de uma atualização de 

firmware. Em 2020, a Panasonic continua a ser compatível com HD+ e M7. 

 

Todos os modelos anunciados hoje são compatíveis com o Google Assistant 

e o Amazon Alexa, o que permite que os utilizadores desfrutem de algumas 

funcionalidades-chave através do simples uso da sua voz. 

 

 

Mais informações: 
Informações sobre a Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Siga-nos em: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  
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Sobre a Panasonic 

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

soluções eletrónicas para clientes nos setores de eletrónica de consumo, habitação, 

automotivo e B2B. A empresa, que celebrou o seu centenário em 2018, expandiu-se a nível 

mundial e opera agora com 582 empresas filiais e 87 associadas em todo o mundo, 

registando vendas líquidas consolidadas de 65.100 milhões de euros no exercício findo em 

domingo, 31 de março de 2019. Empenhada na procura de novos valores através da inovação 

em áreas distintas, 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  
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