
















































THX 4K Display (THX 4K дисплей): При панелите VIERA, сертифицирани като THX 4K Display, можете да бъдете сигурни, че гледате 
филмовата картина в оригиналното й качество, точно както е замислена от създателите на филма – с впечатляваща 4K резолюция.  
Тези телевизори VIERA отговарят на високите стандарти за 4K дисплеи на програмата THX® Certified Display.

Local Dimming (Локално затъмняване): За да осигурят плътно черно и фини нюанси при всеки филм, много телевизори VIERA  
са оборудвани с технологията Local Dimming. Богатите нюанси се постигат чрез управление на подсветката в съответствие с образа  
и оптимизиране на нивото на яркост във всяка зона. Така се постига по-дълбоко черно и се изобразяват чисто дори и малките детайли 
в тъмните сцени.

Adaptive Backlight Dimming (Адаптивно затъмняване на подсветката): Благодарение на технологията Adaptive Backlight Dimming,  
можете да се насладите се на ясни тъмни сцени и висок контраст с постоянно оптимизиране на подсветката.

Absolute Black (Абсолютно черно): За осигуряване на истинска дълбочина и прецизни нюанси, при тази технология всеки пиксел 
свети индивидуално, което позволява постигането на абсолютно черен цвят чрез контрол на светлината на всеки от пикселите.

Ultra Bright Panel (Ултра ярък панел): Обикновено LCD телевизорите не се характеризират с много висока яркост, когато  
са настроени за максимално качество на образа, поради типа на използваната светлина и необходимостта от ограничаване на яркостта 
с цел запазване на добър контраст. При панела Ultra Bright Panel този проблем е решен чрез използване на нова система за управление 
на панела, специална структура на панела за по-лесно преминаване на светлината и високоефективна система за подсветка.

Super Bright Panel (Супер ярък панел): Дори когато през прозореца на дневната ви грее слънце, можете да гледате чиста  
и ясна картина на екрана на вашия телевизор VIERA, оборудван с технологията Super Bright Panel. Този панел с висока пропускливост  
на светлина е комбиниран с високоефективна LED подсветка за пресъздаване на чисти и детайлни образи, и HDR.

Bright Panel (Ярък панел): По-високата яркост влияе положително на всичко - от наситеността и реалистичността на цветовете 
до чистотата и отчетливостта на образа. Затова, тази технология осигурява по-висока яркост на картината чрез поставяне  
на високоефективна LED подсветка зад изключително прозрачен LCD панел. 

Studio Master HCX+/HCX*1: 4K процесорът Studio Master HCX+/HCX* е нов чип на Panasonic за обработка на изображенията. 
Изградена на базата на ноу-хауто на Panasonic за реалистични цветове, дълбоко черно и висока яркост, създадено при разработването 
на първокласни плазмени телевизори и професионално телевизионно оборудване, системата за обработка на изображенията  
е прецизно настроена и оптимизирана от Panasonic Hollywood Laboratory за осигуряване на качество на образа, отговарящо на визията 
на режисьора.

Advanced Colour Processing (Усъвършенствана обработка на цветовете): Прилага ноу-хауто за качество на картината  
на Panasonic в пресъздаването на прецизни образи на екрана. По-конкретно, осигурява достоверни цветове и работи за постигане  
на по-дълбоко черно, запазващо детайлността дори и при тъмните образи. 

Wide Colour Spectrum / Studio Master Colour (OLED): При използване на технологията Wide Colour Phosphor или OLED панел  
за по-широк цветови диапазон, цветовият спектър покрива над 90% от стандарта DCI. Телевизорите с Wide Colour Spectrum (Широк 
цветови спектър) / Studio Master Colour пресъздават по-прецизни и по-естествени цветови тонове, които, за разлика от повечето LCD 
телевизори, изглеждат достоверни при всяка сцена.

Pure Direct: При предаване на сигнали към телевизор чрез HDMI, информацията за цветовете леко се променя, което затруднява 
пресъздаването на идеалните цветови нюанси и градации. При Pure Direct към телевизора се предава цялата информация за цветовете 
и пълната резолюция, така че картината запазва високата си прецизност и богати цветове.

*1 HCX означава Hollywood Cinema Experience
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