
















































THX 4K ekraan: THX 4K ekraaniga VIERA paneelide puhul võite kindel olla, et näete originaalkvaliteediga filme just nii, nagu 
filmitegijad seda soovisid - rabavas 4K formaadis. Need VIERA telerid on täitnud THX® Certified Display Programme’i poolt 4K 
formaadile seatud kõrged standardid.

Local Dimming (Lokaalne hämardus): Osad VIERA telerid sisaldavad lokaalset hämardussüsteemi, mis tagab kõigi filmižanrite 
jaoks tugevad mustad ja õrna gradatsiooni. Rikkalik gradatsioon saavutatakse taustvalguse sobitamise ning kõigi piirkondade 
ereduse optimeerimisega. See võimaldab näidata sügavamaid musti ja hämarate stseenide ajal näidata üliselgelt ka kõige 
väiksemaid detaile.

Adaptive Backlight Dimming (Adaptiivne taustvalguse hämardus): Adaptive Backlight Dimming (Adaptiivne taustvalguse 
hämardus) - nautige teravaid hämaraid stseene ja tugevat kontrasti pidevalt optimeeritava taustvalgusega.

Absolute Black (täismust): Tõelise sügavuse ja gradatsiooni vaatajateni toomiseks illumineeritakse iga pikslit eraldi, see lubab 
pikslitel ise oma eredust kontrollida ning vajadusel täiesti musta tooni näidata.

Ultra Bright Panel (Üliere paneel): Parima tulemuse jaoks häälestatud LCD telerid ei ole tavaliselt eriti eredad - seda nende kasutatava 
valguse tõttu ning kuna kontrasti saamiseks tuleb valgust piirata. Ultra Bright Panel lahendab selle probleemi, ühendades omavahel  
uue paneelijuhtimissüsteemi, mille paneeliehitus laseb valgust lihtsamalt läbi, ja üliefektiivse taustvalguse süsteemi.

Super Bright Panel (Super-ere paneel): Super Bright Panel tehnoloogiaga VIERA teleriekraanil näete selget pilti isegi siis,  
kui Teile päikesevalgus otse elutuppa paistab. Kõrgedastusega paneeli liitmine üliefektiivse LED taustvalgusega annab tulemuseks 
HDRi ja teravad, selged pildid.

Bright Panel (Ere paneel): Sellest lisaeredusest saavad kasu kõik omadused: alates värvide eredusest ja loomulikkusest kuni 
vaatepildi selguse ja teravuseni. Bright Panel tehnoloogia erakordselt hea läbilaskvusega LCD paneeli tagaküljele paigaldatud 
üliefektiivsed LED tuled tagavad oluliselt eredama telepildi. 

Studio Master HCX+/HCX*1: The Studio Master HCX+/HCX* 4K protsessori puhul on tegemist tuliuue Panasonic pilditöötluskiibiga. 
Süsteem põhineb värvi, mustade ja heledate toonide oskusteabel, mille oleme omandanud oma võrdlusklassi kvaliteediga 
plasmatelerite ja professionaalsete eetriseadmete tootmisel, ning mis on häälestatud Panasonic Hollywood Laboratory poolt,  
et pakkuda pildikvaliteeti, mis jääb truuks filmitegija visioonile.

Advanced Colour Processing (Progressiivne värvitöötlus): Advanced Colour Processing (progressiivne värvitöötlus) kasutab 
tõetruu telepildi näitamiseks Panasonicu pildikvaliteedi oskusteavet. See toob Teieni õiged värvid ja töötab selle nimel, et näidata 
sügavamaid musti toone, mis säilitavad detailid ka hämarate stseenide ajal. 

Wide Colour Spectrum (lai värvispekter) / Studio Master Colour (OLED): Tänu Wide Colour Phosphor tehnoloogia või laiema 
värvigammaga OLED paneelide kasutamisele, suudavad telerid näidata rohkem kui 90% DCI standarditele vastavast värvispektrist. 
Wide Colour Spectrum / Studio Master Colour telerid pakuvad palju peenemat, loomulike toonidega värvipaletti, mis, erinevalt 
paljudest LCD teleritest, näeb autentne välja iga stseeni puhul.

Pure Direct: HDMI signaali telerisse saatmisel saab värviinformatsioon natuke kahjustada, mille tulemuseks on mitte kõige 
ideaalsemad värvitoonid ja gradatsioon. Pure Directi funktsiooniga saadetakse telerisse täisresolutsioon ja kogu värviinformatsioon, 
mis tagab originaalsed karged ja rikkalikud värvitoonid.

*1 HCX tähendab Hollywood Cinema Experience’i
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