
















































Local Dimming: Pentru asigurarea unor nuanțe intense de negru și gradații delicate cu orice gen de film, o serie de televizoare 
VIERA dispun de sistemul Local Dimming. Nuanțele bogate sunt obținute prin adaptarea controlului iluminării de fundal  
și optimizarea acestuia la fiecare zonă. Acest lucru permite exprimarea unor nuanțe profunde de negru și afișarea chiar și a celor 
mai mici detalii din scenele întunecate, cu o claritate perfectă.

Adaptive Backlight Dimming: Grație Adaptive Backlight Dimming vă puteți bucura de scene întunecate clare și un contrast 
ridicat, cu optimizarea constantă a iluminării de fundal.

Absolute Black: Pentru a oferi profunzime și gradații reale imaginilor, această metodă de auto-iluminare individuală a fiecărui 
pixel permite pixelilor să-și controleze luminanța proprie pentru a reproduce negrul absolut.

Ultra Bright Panel: Televizoarele LCD nu sunt, în general, foarte luminoase când sunt configurate să ofere cea mai bună imagine, 
datorită tipurilor de iluminare folosite și a nevoii de a limita luminozitatea pentru a crește contrastul. Ultra Bright Panel rezolvă 
această problemă printr-o combinație între un nou sistem de acționare a panoului, o structură a panoului care permite mai ușor 
pătrunderea luminii și un sistem de iluminare de fundal foarte eficient.

Super Bright Panel: Chiar și când soarele strălucește intens prin fereastra sufrageriei dvs., puteți să vă bucurați de o imagine clară 
pe ecranul televizorului VIERA, cu ajutorul tehnologiei Super Bright Panel. Acest panou cu factor de transmisie ridicat și iluminare 
LED extrem de eficientă, produce imagini precise, clare și HDR.

Bright Panel: De la culorile vibrante și naturale la acuratețe și claritate, totul are de câștigat de pe urma plusului de luminozitate. 
Prin urmare, tehnologia Bright Panel introduce mai multă luminozitate în imagini prin dispunerea unor lumini LED extrem  
de eficiente în spatele unui panoul LCD cu factor de transmisie excepțional. 

Studio Master HCX+/HCX*1: Procesorul 4K Studio Master HCX+/HCX* este cel mai nou chip de procesare a imaginii  
de la Panasonic. Construit pe baza experienței și a cunoștințelor Panasonic despre culori, niveluri de negru și luminozitate acumulate 
de la televizoarele cu plasmă și echipamentele noastre profesionale de referință, sistemul a fost calibrat și de Laboratorul Hollywood 
al Panasonic pentru a oferi o calitate a imaginii identică cu viziunea regizorului de film.

Advanced Colour Processing: Advanced Colour Processing utilizează experiența și cunoștințele Panasonic în domeniul calității 
imaginii pentru a afișa pe ecran imagini fidele. Concret, oferă culori precise și contribuie la obținerea unui negru profund ce redă 
detaliile chiar și în scenele întunecate. 

Wide Colour Spectrum / Studio Master Colour (OLED): Prin utilizarea tehnologiei speciale Wide Colour Phosphor sau  
a panourilor OLED capabile de a reproduce o gamă largă de culori, se acoperă peste 90% din spectrul de culori din standardul DCI. 
Televizoarele cu Wide Colour Spectrum / Studio Master Colour vă oferă o paletă de culori mai subtilă, cu tonuri mai naturale care, 
spre deosebire de majoritatea televizoarelor LCD, arată autentic în orice scenă.

Pure Direct: În timpul transmisiei semnalului către TV prin HDMI, informația despre culori este ușor compromisă, ducând  
la o diminuare a intensității și nuantelor acestora. Prin Pure Direct, toate informațiile despre culori și rezoluția completă sunt 
transmise către TV, astfel încât imaginea își păstrează culorile inițiale, clare și bogate.

*1 HCX vine de la Hollywood Cinema Experience
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