
Uitzonderlijke HDR-beeldkwaliteit is de basis voor 
het 4K LED TV assortiment  van Panasonic voor 
2017.

Panasonic introduceert met trots het assortiment 
LED TV’s voor 2017. De nieuwste generatie  
LED-modellen, die ontwikkeld zijn in aanvulling op 
het nieuwe assortiment OLED TV’s van Panasonic, 
zijn uitgerust met geavanceerde processors, 
verbeterde LED-verlichting en de nieuwste  
LCD-schermen. Het volledige 4K-assortiment van 
Panasonic biedt consumenten nu een uitzonderlijke 
HDR-beeldkwaliteit. 

Panasonic vond alleen verbeteringen op het gebied van prestaties echter niet voldoende. Om die reden zijn ook meer 
eersteklas materialen toegepast en is het volledige assortiment voorzien van een stijlvoller en nog flexibeler design, 
zoals verstelbare voetstukken die op een slimme manier verschillende plaatsingsopties bieden.

HDR voor vandaag en morgen
HDR maakt de weergave van de kleinste details mogelijk, vooral bij scènes met een mix van hele donkere en hele lichte 
delen. Ook worden kleuren net zo nauwkeurig weergeven als met professionele filmapparatuur. Het is voor het eerst 
dat het volledige 4K-assortiment van Panasonic deze essentiële functie biedt. Door middel van meervoudige HDR-
ondersteuning kunnen alle modellen HDR10-beelden weergeven vanaf Ultra HD Blu-ray en online streamingdiensten 
en zijn ze ook in staat uitzendingen weer te geven afkomstig van Hybrid Log-Gamma (HLG) bronnen (later dit jaar 
verwacht). 

Alle 4K TV’s van Panasonic voor 2017 ondersteunen 4K HDR-streaming vanaf Netflix, Amazon en YouTube.

Grotere, snellere schermen voor alle modellen
De 4K-modellen hebben schermen die variëren in grootte van 40 tot 75 inch. Het gaat om de vlaggenschipmodellen 
uit de EXW784 serie, met vier schermformaten, de topmodellen uit de EXW734 serie, met vier schermformaten en de 
EXW604 serie met ook vier schermformaten. De Full HD-instapmodellen (ESW504 en ESW404) hebben ook snellere 
schermen en een eleganter design.

Aandacht voor HDR-behoeften van gamers
Omdat HDR aan terrein wint op 4K-gameconsoles, voldoet de snelste 4K HDR-gamingmodus van Panasonic aan de 
eisen van de meest ervaren gamers. De invoervertraging op alle 4K LED TV’s is aanzienlijk verkleind voor verbeterde 
prestaties bij het spelen van 4K HDR-games. Dit is vooral van belang bij games met snelle bewegingen waarbij accuraat 
moet worden gereageerd.   
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EXW784 serie: nieuwe generatie tv’s met ultieme 
beeldkwaliteit 
Het LED-assortiment voor 2017 wordt aangevoerd door 
de vlaggenschipmodellen uit de EXW784 serie, welke 
verkrijgbaar zijn met schermen van 75 inch, 65 inch, 58 
inch en 50 inch. Deze televisies zijn uitgerust met een 
nieuw Cinema Display dat precies weergeeft wat de 
filmmaker voor ogen had doordat een breed kleurenpalet 
wordt gecombineerd met verbeterde local dimming voor 
diepe zwarttinten met subtiele gradaties en uitstekende 
helderheidsniveaus.  
 
De EXW784 serie mag het 4K Pro HDR-label dragen en 
heeft een Super Bright-scherm met Supreme Contrast. 
De televisie is uitgerust met dezelfde Studio Colour 
HCX2-processor die ook te vinden is in de OLED TV’s van professionele kwaliteit van Panasonic. De nieuwe chipset, die 
is afgesteld door ervaren medewerkers van het Panasonic Hollywood Lab, produceert de meest nauwkeurige kleuren 
ooit dankzij een kleurcorrectiesysteem dat onder meer gebruikmaakt van professionele 3D Look-up Tables. Net als bij 
de OLED-modellen is er voor elke helderheidsstap een volledige database met kleuren opgeslagen op de chipset om 
ervoor te zorgen dat altijd de meest nauwkeurige kleuren worden weergegeven, zelfs bij het lastigste beeldmateriaal.  

Dankzij de Studio Colour HCX2-processor, wordt de beeldkwaliteit verbeterd door Digitally Enhanced Local Dimming 
van de LED-achtergrondverlichting. Hierbij wordt een nauwkeurige afstemming van de achtergrondverlichting 
gecombineerd met verdere beeldverwerking. Dit resulteert in een betere lokalisatie van zwartniveaus en eersteklas 
HDR-beelden. De EXW784 serie biedt ook de volledig nieuwe functie HDR Brightness Enhancer van Panasonic. Deze 
functie optimaliseert de HDR-beeldkwaliteit in ruimtes met veel licht. Donkere scènes, die soms moeilijk te zien 
zijn onder dergelijke omstandigheden, worden geoptimaliseerd om de luminantie van de minder heldere zones te 
vergroten. Hierdoor kan de scène worden waargenomen zoals hij is bedoeld, zelfs in een omgeving met meer licht. 
De supersnelle schermen van de EXW784 serie met een signaalverwerking van 2.400 Hz voorkomt storende 
schokkerige bewegingen in snelbewegende beelden, zoals sportscènes en actiefilms, en geeft ze optimaal helder en 
vloeiend weer. 

Alle modellen uit de EXW784 serie zijn ontworpen op basis van dezelfde Art & Interior-designfilosofie als de OLED 
TV’s van Panasonic, waardoor de televisies zowel stijlvol als bescheiden ogen. Met het innovatieve Switch Design heeft 
Panasonic de grenzen van design verlegd. De 50-inch en 58-inch modellen kunnen in vier verschillende verticale 
standen worden geplaatst. Daarnaast kunnen de 50-inch, 58-inch en 65-inch modellen ook worden gedraaid, zodat de 
perfecte kijkhoek kan worden gevonden. Het Switch Design biedt tevens een oplossing voor de bekabeling. Alle kabels 
lopen namelijk netjes uit het zicht door de middenkolom van het voetstuk. 

De bediening van de EXW784 modellen is een genot dankzij het intuïtieve My Home Screen 2.0-menu met duidelijke, 
kleurrijke pictogrammen in een dynamische carrousel. Het menu kan gemakkelijk worden aangepast en biedt 
een snelle en gebruiksvriendelijke manier om content te vinden afkomstig van verschillende bronnen, zoals 
televisiekanalen, webpagina’s, apps en externe toestellen. Tot de nieuwe functies behoren mappen met favorieten 
voor meerdere gebruikers, een aanpasbare My App-knop op de afstandsbediening voor snellere toegang tot favoriete 
content en een vernieuwde Media Player-app met ondersteuning voor 4K HDR10- en HLG-content.
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EXW734 serie: geweldige 4K HDR-beelden en een uniek design 
De EXW734 4K HDR-serie bestaat uit topmodellen met schermformaten 
van 65 inch, 58 inch, 50 inch en 40 inch. Ze bieden een signaalverwerking 
van 1.600 Hz, wat zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit en schokvrije, 
heldere bewegingen. Local Dimming en een Bright Panel, Brilliant 
Contrast en nieuwe Advanced Colour Processing zorgen ervoor dat de 
EXW734 een echt natuurlijk HDR-beeld kan verwerken en weergeven 
afkomstig van HDR10- en  
HLG-bronnen met uitzonderlijke kleuren en vooral indrukwekkend veel 
details in zowel hele lichte als donkere partijen. 

De EXW734 serie heeft een aantrekkelijke Art & Interior-rand gemaakt van eersteklas metaal. Daarnaast kan door het 
Switch Design het voetstuk zo worden aangepast dat het net zo breed is als de televisie of het kan in een smallere stand 
worden gebruikt afhankelijk van de breedte van het oppervlak waarop de televisie staat. Het elegant gebogen voetstuk 
kan zelfs achterstevoren worden geplaatst afhankelijk van wat men mooier vindt. Gebruikers kunnen dus kiezen uit 
vier verschillende voetstukstanden. Net als de EXW784 serie bieden ook de EXW734 modellen het gebruiksvriendelijke 
My Home Screen 2.0 van Panasonic.

EXW604 serie: groter en sneller dan ooit mét HDR
Door de EXW604 series te voorzien van een High Contrast-scherm, 
Advanced Colour Processing, High Brightness en Adaptive Backlight 
Dimming, bieden nu voor het eerst alle 4K-schermen van Panasonic 
de voordelen van HDR. Door de snelle signaalverwerking van 1.300 
Hz geven de EXW604 modellen snelbewegende actiescènes goed 
weer. Ook deze serie biedt net als de andere modellen het intuïtieve 
My Home Screen 2.0 voor ultiem gebruiksgemak. Daarnaast zijn 
de modellen voorzien van een elegante Art & Interior-rand en het 
55-inch model heeft een Switch Design-voetstuk waarvan de breedte 
net als bij de EXW734 series naar voorkeur kan worden aangepast.

ESW504 serie: Full HD met klasse
Headliner van het Full HD-assortiment is de ESW504S, die een 
snellere signaalverwerking van 600 Hz biedt voor vloeiendere 
actiebeelden. Dit model is verkrijgbaar met schermformaten van 
24 inch, 32 inch, 43 inch en 49 inch. Opvallend is ook het verbeterde 
design. De televisies zijn voorzien van een voetstuk van eersteklas 
metaal en een elegante Diamond Cut-rand die de ESW504 een elegant 
uiterlijk geeft dat de vloeiende, heldere beelden waardig is.

ESW404: een helder beeld en gebruiksvriendelijke smartfuncties 
Met Adaptive Backlight Dimming en een High Contrast-scherm van 
400 Hz produceert de ESW404 diepe zwarttinten in donkere scènes en 
zeer levendige kleuren in de heldere scènes. Ook is het mogelijk om 
beelden van de televisie naar een andere plek in huis te streamen om 
ze te bekijken op een smartphone of tablet.  
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Overzicht assortiment LED TV’s van Panasonic:

EXW784 serie: eersteklas beeldkwaliteit met uniek design  
• Verkrijgbaar in 75, 65, 58 en 50 inch
• 4K UHD LED TV met 2.400 Hz (BMR) – geavanceerd bioscoopscherm voor beelden en bewegingen van 

topkwaliteit
• Studio Colour HCX2-processor – professionele 3D Look-up Tables produceren nauwkeurige kleuren die 

voldoen aan de Hollywood Cinema Experience-standaard
• Super Bright Panel - scherm met een hoge lichtoverdracht en ultra-efficiënte achtergrondverlichting 

produceert duidelijke, heldere beelden in HDR
• Enhanced Local Dimming - rijke gradaties dankzij hoogwaardige aanpassing van de 

achtergrondverlichting en gerichte optimalisatie
• Switch Design – biedt flexibiliteit en harmonie dankzij een uniek in hoogte verstelbaar &  

draaibaar*1-voetstuk

*1 Modellen met een schermformaat van 65 inch beschikken enkel over de draaifunctie. 

Modellen met een schermformaat van 75 inch hebben een elegant design waarbij het niet mogelijk is deze te draaien of in hoogte te verstellen. 
 
EXW734 serie: uitstekende HDR-beelden met flexibel en elegant design 
• Verkrijgbaar in 65, 58, 50 en 40 inch
• 4K UHD LED met 1.600 Hz (BMR) – hoogwaardig scherm zorgt voor vloeiende, duidelijke 

bewegingen en daardoor superieure beeldkwaliteit
• Breed kleurenspectrum – een nog breder kleurbereik voor natuurlijkere beelden en een 

verbeterde kijkervaring
• High Dynamic Range (HDR) - voor levensechte beelden die veel meer overeenkomen met hoe 

men de echte wereld ziet
• Local Dimming - rijke gradaties dankzij hoogwaardige aanpassing van de 

achtergrondverlichting en optimalisatie
• Switch Design – biedt flexibiliteit en harmonie, doordat het slimme voetstuk verstelbaar is*1

*1 Afhankelijk van het schermformaat, twee typen voor 40 inch

EXW604 serie: schitterende 4K HDR-beelden en flexibel Switch-design 
• Verkrijgbaar in 55, 49, 43 en 40 inch
• 4K UHD LED TV met 1.300 Hz (BMR) – geavanceerd 4K-scherm voor een uitstekende 

beeldkwaliteit en duidelijke bewegingen
• High Dynamic Range (HDR) - voor levensechte beelden die veel meer overeenkomen met hoe 

men de echte wereld ziet
• Adaptive Backlight Dimming – optimaliseert de achtergrondverlichting voortdurend, voor 

scherpe donkere scènes en een hoog contrast
• Switch Design – biedt flexibiliteit en harmonie, doordat het slimme voetstuk verstelbaar is*1

• My Home Screen 2.0 - gebruiksvriendelijk menu met krachtige media player

*1 Afhankelijk van het schermformaat, twee typen voor 40 inch

ESW504 serie: beelden met een hoog contrast en uitgebreide smartfuncties 
• Verkrijgbaar in 49, 43, 32 en 24 inch
• Full HD*1 LED TV met 600 Hz (BMR) – snel scherm voor een geweldige, vloeiende 

beeldkwaliteit
• Swipe & Share - foto’s, films en muziek delen en streamen vanaf iOS- en Android-

smartphones via de Panasonic TV Remote 2 app
• Adaptive Backlight Dimming – optimaliseert de achtergrondverlichting voortdurend, voor 

scherpe donkere scènes en een hoog contrast
• In-House TV Streaming – een speciale server om overal in huis gestreamde programma’s te 

kijken, waar de televisie zich ook bevindt
• My Home Screen – aanpasbaar opstartscherm waarvandaan favoriete apps en de App Market 

snel te openen zijn

*1 Afhankelijk van het schermformaat, 24 inch en 32 inch: HD-ready
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ESW404: Full HD smart entertainment met klassiek design
• Verkrijgbaar in 40 inch
• Full HD*1 LED TV met 400 Hz (BMR) – haarscherpe en heldere weergave in Full HD-resolutie
• Swipe & Share - foto’s, films en muziek delen en streamen vanaf iOS- en Android-smartphones 

via de Panasonic TV Remote 2 app
• Adaptive Backlight Dimming – optimaliseert de achtergrondverlichting voortdurend, voor 

scherpe donkere scènes en een hoog contrast
• In-House TV Streaming – een speciale server om overal in huis gestreamde programma’s te kijken, waar 

de televisie zich ook bevindt
• My Home Screen – aanpasbaar opstartscherm waarvandaan favoriete apps en de App Market 

snel te openen zijn 

 
Verkrijgbaarheid

EAN codes & Prijs

Type Kleur EAN RRP Beschikbaar vanaf

EXW784 serie - 4K Pro HDR 

TX-75EXW784 Zilver 5025232860920 €   4.499,00 April 2017

TX-65EXW784 Zilver 5025232860937 €   2.399,00 April 2017

TX-58EXW784 Zilver 5025232860944 €   1.799,00 April 2017

TX-50EXW784 Zilver 5025232860951 €   1.399,00 April 2017

EXW734 serie – 4K HDR

TX-65EXW734 Zilver 5025232861149 €   2.199,00 April 2017

TX-58EXW734 Zilver 5025232861156 €   1.499,00 April 2017

TX-50EXW734 Zilver 5025232861163 €   1.199,00 April 2017

TX-40EXW734 Zilver 5025232861170 €      949,00 April 2017

EXW604 serie – 4K HDR

TX-55EXW604 Zwart 5025232861798 €   1.199,00 Maart 2017

TX-49EXW604 Zwart 5025232861804 €      949,00 Maart 2017

TX-43EXW604 Zwart 5025232861811 €      849,00 Maart 2017

TX-40EXW604 Zwart 5025232861828 €      799,00 Maart 2017

ESW504 serie – Full HD

TX-49ESW504S Zilver 5025232862245 €      799,00 April 2017

TX-43ESW504S Zilver 5025232862252 €      699,00 April 2017

TX-32ESW504S Zilver 5025232862269 €      469,00 April 2017

TX-24ESW504 Zwart 5025232862238 €      349,00 April 2017

ESW404 – Full HD

TX-40ESW404 zwart 5025232862368 €      649,00 Mei 2017

RRP prijzen en beschikbaarheid onder voorbehoud. De distributiekanalen en uw inkoopprijzen worden in een later 
stadium door uw accountmanager gecommuniceerd.

Voor meer informatie: www.panasonic.nl
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