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PANASONIC TV SPREJEMNIKI
PREDSTAVLJAJO STUDIO COLOUR HCX PROCESOR,
KI JE UGLAŠEN V HOLLYWOODU,
ZA RESNIČNO DOŽIVETJE KINEMATOGRAFSKE SLIKE,
NEPREKOSLJIV PRIKAZ SIVINE,
NEVERJETEN PRIKAZ DETAJLOV SLIKE,
TER VEČ KOT MILIJARDA BARVNIH ODTENKOV.
USKLAJEN DO POPOLNOSTI
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KAKOVOST SLIKE

HOLLYWOOD TO YOUR HOME
S kombiniranjem neverjetnega kontrasta in barv ki jih prinaša OLED tehnologija, ter s profesionalno
obdelavo slike, vam Panasonic predstavlja najbolj natančno sliko z največ detajli, sliko, ki je še niste
doživeli na TV zaslonu.

4

MASTER HDR OLED TEHNOLOGIJA - KO NAJBOLJŠE POSTANE ŠE BOLJŠE
V osrčju tehnologije Panasonic TV
sprejemnikov je OLED tehnologija, ki nam
omogoča prikaz slike, kot so si to zamislili
ustvarjalci TV show-a ali filma. S tehnologijo
zaslona OLED, lahko vsaka slikovna točka
ustvarja svojo svetilnost in barve, neodvisno
od sosednje točke. Zahvaljujoč temu, OLED
zasloni prinašajo brezhiben nadzor svetlosti
slike in kontrasta, kot tudi natančen prikaz
barv. Največji izziv OLED tehnologije je
obdelava slike, signala in tukaj nastopi
Panasonic-ova tehnologija ter znanje.
Naprimer; najnovejša tehnologija obdelave
slike HCX Panasonic, omogoča še večji vpliv
ustvarjalcev Hollywoodskih filmov na obdelavo
signala saj pokriva skoraj celoten DCI spekter
barv (Digital Cinema Initiative).

Najnovejši TV sprejemniki letnik 2018
predstavljajo Dynamic Scene Optimizer
in funkcijo samodejnega optimiziranja
svetlosti, zaradi česar je slika ves čas svetla,
dinamična, polna kontrasta, slika kot si jo
želite. Panasonic TV sprejemniki iz serije
2018 prinašajo Absolute Black Filter, ki
poskrbi za odboj svetlobe, zaradi česar je slika
globja, bogata, z še več črnimi področji in
boljšimi temnejšimi barvami. In nenazadnje,
naše izkušnje iz plazmatskih zaslonov nam
omogočajo neprekosljiv nadzor nad skoraj črno
sliko, področjem, kjer se drugi TV sprejemniki
zelo mučijo.

STEKLO + TFT + OLED

MASTER HDR OLED
OLED je tehnologija osvetljevanja posameznih
slikovnih točk, ki za razliko od LED TV ne
potrebuje svetlobe iz ozadja in zaradi tega je
temna točka res povsem črna in brez svetlobe.

NAJBOLJŠA KAKOVOST SLIKE
Sodelovanje s Hollywood-om
Unikatne tehnologije obdelave slike
Naslednja generacija OLED tehnologije

TUNING

PROCESSING
PANEL
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IZBIRA PROFESIONALCEV IZ HOLLYWOOD-A

Ni samo Panasonic tisti, ki verjame da
so najnovejši TV sprejemniki narejeni,
da prikazujejo sliko v načinu kot so si
to zamislili ustvarjalci vsebin. Nekateri
velikani filmske industrije sedaj uporabljajo
Panasonic OLED zaslone kot osnovo za svoje
delo. V srcu tega sodelovanja s svetovno
filmsko industrijo je Panasonic Hollywood
Laboratory. Ustvarjen pred 20 leti, z
namenom tesnejšega sodelovanja s
kreativci iz Hollywod-a, PHL sodeluje z
vsemi ustvarjalci filmske slike in razvoja.
Da bi bolje razumeli, za kaj gre pri filmu ali
TV show-u, da bi razumeli, kaj ustvarjalci
želijo prikazati gledalcem doma ali v kinu,
da bi vedeli kakšen TV zaslon si želijo oni.
To znanje smo neposredno uporabili pri
izdelavi najnovejših TV sprejemnikov.
Dejstvo; naši najnovejši TV sprejemniki
uporabljajo premijske tehnologije, ki so
bile še do pred kratkim rezervirane samo za
profesionalce in njihove zaslone. Tehnologije
ki zabrišejo mejo med ustvarjanjem in
predvajanjem filmskega
doživetja.
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Od leta 2017 Panasonic sodeluje z
velikanom filmske industrije Deluxe in
zagotavlja tehnično uglašenost njihovih
zmagovalnih OLED TV zaslonov, za resnično
pravi, kreativni filmski prikaz slike.
Vrhunski strokovnjaki za barve, slikovni
scenaristi in inženirji slike iz podjetij
Deluxe’s Company 3, EFILM in Encore
poprodukcije tesno sodelujejo s Panasonicom za uglaševanje in testiranje TV zaslonov
serije 4K Pro EZ1000 ter EZ950 OLED TV.
Seveda pa bodo sodelovali tudi pri
uglaševanju TV zaslonov OLED za leto 2018.
Deluxe je globalni partner za ustvarjalce
vsebin in distributerje, ter skrbi za to, da
kretivne vsebine zaživijo tudi pri vas doma.
Velikan filmskega sveta Technicolor tesno
sodeluje s Panasonic-om že od leta 2015,
ko je eden njihovih izkušenih strokovnjakov
za barve Mike Sowa uglasil in potrdil
ustreznost standardom Hollywood-a za
Panasonic CZ950 in DX900 TV sprejemnike.
Poleg tega, so nekatere polprofesionalne

tehnologije predlagane s strani Technicolorja našle pot v Panasonic TV sprejemnike,
kot naprimer nazadnje dodano točkovno
uglaševanje beline in gamma kalibracije,
ki jih vsebujejo naši premijski modeli.
Dodatni pečat vrhunske kakovost slike na
Panasonic TV sprejemnikih je certifikat THX.
Ta neodvisna ustanova preverja in testira
natančnost prikaza slike za Panasonic OLED
in high-end LCD TV-je s pomočjo več kot 400
meritev, vsak TV sprejemnik mora prestati
zahtevno testiranje z dinamičnim prikazom
barv.

Natančno >

Profesionalni Master Monitor

UGLAŠENOST

Studio Colour HCX

< Srednje

Običajno

BARVE

STUDIO COLOUR HCX
Desetletja izkušenj iz vrhunske kakovosti TV
slike v kombinaciji z sodelovanjem Hollywood-a
- to je najnovejša tehnologija obdelave slike
Panasonic HCX (Hollywood Cinema Experience).
Neverjetno napreden sistem upravljanja barv,
črnine in svetlosti, za sliko kot so si jo zamislili
ustvarjalci. Sistem 8000 referenčnih točk
3D look-up, ki izboljšuje prikaz barv tako
na temnih kot tudi na svetlih delih slike. S
pomočjo sistema HCX Panasonic OLED TV-ji
dosegajo boljše stopnje natančnih barvnih
prehodov predvsem v temnejšem delu slike,
kjer se sicer rado zgodi, da se poruši splošna
črnina slike. Slika je vedno prikazana zelo
natančno, z vsemi detajli in z dinamičnim
razponom na celotnem zaslonu in na vseh
področjih slike.

NATANČNEJŠE
NASTAVLJANJE SLIKE
Kot odgovor na odziv profesionalnih
uporabnikov iz Hollywood-a je Panasonic
razširil področje in zmanjšal interval med
koraki kalibracije v najtemnejših delih slike
RGB in področju gamma nastavitev. Vse
te nastavitve so sedaj na voljo končnemu
uporabniku preko sistema Panasonic’ Colour
Management System. Modela FZ950 in FZ800
podpirata sistem kalibracije Imaging
Science Foundation (isf) in nove točke
kalibracije po 5 odstotkov in kot prvi v
industriji po 2,5 odstotkov svetilnosti. S tem
dajemo uporabniku najboljši možen nadzor
na področju, kjer je to najbolj potrebno,
tik nad povsem črno sliko ali v slabo
osvetljenih scenah. Te nove kalibracijske
točke imajo podporo Portrait Displays®
CalMAN® programske opreme z AutoCal
funkcionalnostjo. Panasonic FZ950 in FZ800
sta sedaj CalMAN Ready modela.

DELTA ZERO ( ) COLOUR ACCURACY
Ta funkcija prepoznava in kompenzira razlike v
posameznih barvah, ki so posledica različnih
barv zaradi specifične karakteristike OLED
zaslona. Prihaja v kombinaciji z veliko
svetilnostjo slike in stopenjsko dinamiko
2018 OLED TV-jev, s pomočjo katere se še bolj
približajo pravim profesionalnim studijskim
zaslonom pri zelo natančnem prikazu barv.

STANDARD

4K PRO

3D Look-Up tabele (3D LUT)
Top Panasonic TV-ji uporabljajo napredno
3D look-up referenčno tabelo za kar se
da natančen prikaz barv z zelo natančno
osvetljenimi odtenki, v praktično vseh nivojih
osvetljenosti slike.
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NAPREDEN LED TV
75"
189cm
65"
164cm
55"
139cm
49"
123cm

ELEGANTEN DIZAJN IN STEKLO, VRHUNSKA IZDELAVA,
FX780 JE POŽIVITEV ZA VSAK PROSTOR

A+

*1

Premijska kakovost slike in ‘Art & Interior Glass’ Dizajn
TX-75FX780
TX-65FX780
TX-55FX780
TX-49FX780

4K LED TV with 2200Hz
Premijski Cinema Display zaslon uporablja napredno obdelavo signala, za bolj enakomerno gibanje, barve in kontrast.
Studio Colour HCX Processor
Novi procesor, potrjen s strani Hollywood-a (vklj. 3D look-up tabele) prinaša neverjetno natančno, naravno sliko.
Local Dimming Pro
Napreden sistem osvetlitve zaslona, le tam kjer je to potrebno, vam prinaša vrhunski kontrast in stopnjevanje sivin.
Super Bright Panel
Zaslon z veliko prosojnostjo, za še bolj svetlo sliko v HDR načinu.
Art & Interior Glass design*2
Neskončen, 360 stopinski dizajn, ultra-tanek okvir iz stekla za popolno prilagajanje vsakemu prostoru.
*1 Razred: A++ do G, *2 Odvisno od velikosti zaslona, ni na voljo za velikost 75”

*2
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RAZRED ZASE
65"
164cm
55"
139cm
49"
123cm

DIZAJN, KI Z SVOJO NEVSILJIVOSTJO POSKRBI, DA JE VAŠA
OSREDOTOČENOST VEDNO NA VRHUNSKI SLIKI.

*1

A

Neverjetna HDR slika in ‘Art & Interior Glass’ Dizajn
TX-65FX740
TX-55FX740
TX-49FX740

4K LED TV with 1600Hz
Impresivna, naravna slika, z gladkim gibanjem in bogatimi barvami ter kontrastom.
Wide Colour Spectrum
Napredna obdelava signala za več barv in bolj naravne, živahne slike - še posebej s HDR viri.
Multi HDR Support
Velika kompatibilnost z vsemi HDR sistemi in za vse HDR vire.
Local Dimming
Optimiziran nadzor osvetlitve zaslona, tam kjer je to potrebno, za še več kontrasta in črnine.
Art & Interior Glass design
Neskončen, 360 stopinski dizajn, ultra-tanek okvir iz stekla za popolno prilagajanje vsakemu prostoru.

*1 Razred: A++ do G
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IZBERITE VEČ
65"
164cm
55"
139cm
49"
123cm

ELEGANTEN KOVINSKI IZGLED IN PRIROČNO
NASTAVLJIVE NOGICE - FX700.
PRIMERNO ZA VSAK PROSTOR IN ZA VSAKO POHIŠT VO

A

*1

Neverjetna HDR slika in prilagodljiv ‘Switch’ dizajn
TX-65FX700
TX-55FX700
TX-49FX700

4K LED TV with 1600Hz
Impresivna, naravna 4K slika, z gladkim gibanjem in bogatimi barvami ter kontrastom.
Wide Colour Spectrum
Napredna obdelava signala za več barv in bolj naravne, živahne slike - še posebej s HDR viri.
Multi HDR Support
Velika kompatibilnost z vsemi HDR sistemi in za vse HDR vire.
Local Dimming
Optimiziran nadzor osvetlitve zaslona, tam kjer je to potrebno, za še več kontrasta in črnine.
Switch design
Prilagajanje za vsak kos pohištva zaradi prilagodljivih nogic .

*1 Razred: A++ do G, *2 Odvisno od velikosti zaslona
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PAMETEN IZGLED, OSTRA SLIKA
65"
164cm
55"
139cm
49"
123cm
43"
108cm

NOGICE PRI FX600 SE LAHKO NAMESTIJO OB
ROBU ZASLONA ALI BOLJ PRI SREDINI, KAKOR
VAM USTREZA.

*1

A

Ko 4K sreča HDR, vse skupaj postane
pametna zabava
TX-65FX600
TX-55FX600
TX-49FX600
TX-43FX600

4K LED TV with 1300Hz
Napredna obdelava gibanja, vrhunski zaslon - za vse prednosti 4K slike.
Multi HDR Support
Velika kompatibilnost z vsemi HDR sistemi in za vse HDR vire.
Adaptive Backlight Dimming Plus
Osvetlitev zaslona se ves čas optimizira, za bogat kontrast in impresivne temne dele slike.
Switch Design*2
Zaradi prilagodljivih nogic se TV lahko postavi na vsak kos pohištva.
My Home Screen 3.0
Še nikoli ni bilo tako enostavno - dostop do vaših najljubših aplikacij kar iz naslovne, domače strani.

*1 Razred: A++ do G, *2 Odvisno od velikosti zaslona, ni na voljo za 43”

*2
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HIGH-DEF HDR HEROJ
49"
123cm
40"
100cm
32"
80cm
24"
60cm

A+
Polna HD HDR slika in razširjene pametne možnosti
TX-49FS500
TX-40FS500
TX-32FS500
TX-24FS500

Full HD*2 LED TV with 600Hz
Visoko zmogljiv zaslon za vrhunsko obdelavo gibanja.
Adaptive Backlight Dimming
Osvetlitev zaslona se ves čas optimizira, za bogat kontrast in impresivne temne dele slike.
In-House TV Streaming*3
Prenos vsebine iz vašega strežnika na TV, kjerkoli pri vas doma .
My Home Screen 3.0
Ustvarite svojo naslovno stran z vam najljubšimi aplikacijami.
HDR Support
Naj vas očara napredna HDR izkušnja.
*1 Razred: A++ do G, *2 Odvisno od velikosti zaslona: 32” in 24” HD ready, *3 Ni na voljo v VB
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*1

PAMET Z VELIKO ZAČETNICO
40"
100cm
32"
80cm

*1

A
Polna HD HDR slika v klasičnem dizajnu
TX-40FS400
TX-32FS400

Full HD*2 LED TV with 600Hz
Uživajte v čisti in jasni sliki polne HD ločljivosti
Swipe and share
Panasonic TV Remote aplikacija poskrbi, da je prikaz slik, filmov ali glasbe iz vaše iOS ali Android naprave vedno
brezhibno prikazana na TV zaslonu.
In-House TV Streaming*3
Prenos vsebine iz vašega strežnika na TV, kjerkoli pri vas doma.
My Home Screen 3.0
Naj vas preseneti, kako enostavno ustvarite svojo naslovno stran z vam najljubšimi aplikacijami.
HDR Support
Ko vas očara napredna in svetla slika HDR.
*1 Razred: A++ do G, *2 Odvisno od velikosti zaslona: 32” HD ready, *3 Ni na voljo v VB
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PRIMERJAVA TEHNOLOGIJ
Serija

LOČLJIVOST

Tehnologija

KAKOVOST
SLIKE IN
ZVOKA

Osveževanje (Hz)

FX780

FX740

FX700

FX600

FS500

FS400

Kontrast
Sport & Game način
Svetlost
Zvok
Pure Direct
Procesor
Local Dimming
Enhanced Colour
HDR
Dizajn
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CINEMA

CINEMA

CINEMA

CINEMA

CINEMA

CINEMA

SURROUND

SURROUND

SURROUND

SURROUND

SURROUND

SURROUND

Serija

PAMETNE
FUNKCIJE

FX780

FX740

FX700

FX600

A+

A

A

A

FS500

FS400

Predvajanje medijev
Smart TV
Povezava Wi-Fi
Internet brskalnik
Easy Mirroring
In-house TV Streaming
(razen VB)
Quattro Tuner
USB snemanje
IP Home Network

ENOSTAVNA
UPORABA

Procesor
My Home Screen
Glasovno upravljanje
Panasonic TV Remote 2
Swipe & Share
TV Anywhere
(razen UK)
Panasonic Bluetooth®
Audio Link

ECO

Razred energetske
učinkovitosti

A+

A
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Panasonic Marketing Europe GmbH.
Dizajn in tehnične specifikacije izdelkov v tem katalogu se neprestano spreminjajo v interesu
napredka. Čeprav smo se zelo trudili pri izdelavi tega kataloga, se lahko zgodi, da nekatere
spremembe ne bodo zajete, ker so se pojavile po tiskanju kataloga. Prosimo preverite natančen opis izdelka pri vašem Panasonic trgovcu. Panasonic Marketing Europe GmbH ne more
prevzeti nobene odgovornosti zaradi napak in/ali opustitve.
www.panasonic.com
www.facebook.com/panasonicslovenija
www.instagram.com/panasonic_is_now

