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3d zal voor altijd de manier waarop u naar sport kijkt
veranderen - het lijkt bijna of u zelf op de tribune bij het tennis
of het racecircuit zit. Panasonic beschikt over de technologie
om snelle actie scherp en helder weer te kunnen geven.

Met 3d kunt u echt de fascinerende werelden binnengaan die
filmmakers zo meesterlijk voor u hebben bedacht.
de technologie van Panasonic zorgt ervoor dat alles er precies
zo uitziet als de regisseur het bedoelde.

Stap in de wereld van 3D
Een nieuwe entertainmentervaring
Het is nu tijd om de wereld van 3d-entertainment thuis te ervaren - een breed scala aan
fantastische entertainmentopties staat klaar om door u ontdekt te worden.
Of u nu de nieuwste blockbusters uit Hollywood in 3d wilt bekijken, wilt genieten van
3d-sportuitzendingen, een van de talloze 3d-games op het grote scherm wilt spelen of
uw eigen 3d-films of -foto‘s wilt maken, u zult versteld staan van de spannende nieuwe
ervaring die 3d biedt. Panasonic levert de nieuwste topklasse 3d-technologie die het
verschil maakt als u de spannende wereld van 3d binnenstapt.

© Ubisoft 2011. 3d version of assassin‘s creed
Brotherhood only available on Pc

Games

User-generated content

gaMes

UseR-geneRated cOntent

in 3d bereiken games een nieuw realiteitsniveau. nadat u
uw eerste echte 3d-game hebt gespeeld, zal 2d achterhaald
lijken. Panasonic biedt responstijden die zich kunnen meten
met de snelste games en spelers.

stelt u zich de eerste stapjes van uw kind voor dat zijn
armpjes naar u uitstrekt – dankzij 3d kunt u deze waardevolle
momenten echt steeds weer opnieuw beleven. Panasonic biedt
alle apparatuur om uw eigen 3d-content te creëren.

03

HET VIERA CONCEpT
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Pure fascinatie
Ervaar de wereld van VIERA
de nieuwe generatie Panasonic VieRa tV‘s zal de manier waarop u televisie kijkt voor altijd
veranderen. alleen de beste beeldkwaliteit garandeert een verbluffende kijkervaring in 2d en 3d.
de slimme netwerkmogelijkheden sluiten de apparatuur in uw huis op elkaar aan en maken
toegang tot internetcontent mogelijk. dankzij de milieuvriendelijke productie en
energiezuinigheid, is elke VieRa een uitstekende keuze. daarnaast is uw nieuwe VieRa door het
tijdloze en elegante ontwerp een perfecte aanvulling op uw persoonlijke levensstijl.

Concept
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BEEldTECHNOlOgIE VOOR 2d EN 3d
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Een nieuwe kijkervaring in 3D
vraagt om nieuwe technologie
alle VieRa 3d tV‘s maken gebruik van vele superieure technologieën en zijn
daardoor perfect geschikt voor het bekijken van zowel 2d- als 3d-content. diepe
zwarttinten, hoog contrast, heldere en scherpe bewegingsweergave en de snelste responstijden
garanderen een uitstekend beeld – of u nu kijkt naar films of sport, of games speelt.
fantastiscHe BewegingsscHeRPte
Om 3d-films te kunnen tonen met fantastisch
scherpe bewegende beelden, moet een televisie
uitermate snel zijn – alsof er tegelijkertijd één film voor beide ogen
moet worden getoond. 600 Hz intelligent frame creation Pro of 400Hz
Backlight scanning en de V-real Pro 3d engine zorgen ervoor dat de
beeldverversing zo snel verloopt dat zelfs snelle bewegingen in
3d scherp en helder worden weergegeven.
Met bewegingsonscherpte

Zonder bewegingsonscherpte

© twentieth century fox 2011

Crosstalk

Anti-Crosstalk

HeLdeRe 3d-BeeLden
in het geval van 3d betekent ‘crosstalk‘ dat het beeld dat
is bedoeld voor het linkeroog kan worden gezien door het
rechteroog, en vice versa. crosstalk veroorzaakt een na-ijleffect, wat
niet alleen het 3d-effect teniet doet maar ook uw ogen zwaar belast.
Hoewel andere weergavemethodes die gebruikt worden voor flatscreen
tV‘s last hebben van crosstalk, bieden Panasonic VieRa 3d tV’s de snelste
responstijden en innovatieve verwerkingstechnologieën die crosstalk
aanzienlijk beperken.

fRaMe seqUentiaL-tecHnOLOgie
als u 3d-beelden op een televisie bekijkt, kan zelfs een lichte
vervaging ervoor zorgen dat uw beleving minder intens wordt.
Voor de beste 3d-beeldkwaliteit gebruikt Panasonic active shutter brillen
die zijn afgestemd op de door de televisie gebruikte frame sequentialtechnologie. deze technologie zorgt ervoor dat elk oog van de kijker
beelden te zien krijgt met een resolutie van 1920 x 1080, vergelijkbaar met
in de bioscoop. Op deze manier kunnen kijkers genieten van een intense
3d-ervaring zonder dat de kwaliteit van de resolutie en de grootte van de
kijkhoek hier onder lijdt.
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VIERA ECOlOgIsCHE AspECTEN

Duurzame fascinatie
Ecologische aspecten van VIERA
Kwik
en lood
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2011

JaRenLang MOOie BeeLden

MiLieUVRiendeLiJk scHeRM

ecOLOgiscHe tV‘s

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van
VieRa neoPlasma- en Plasma tV‘s was
het maken van een scherm met een levensduur van
100.000 uur, zodat u jarenlang kunt genieten van
subliem entertainment. Het scherm van onze
Lcd tV‘s heeft een levensduur van 60.000 uur. dat is
meer dan 30 jaar als u vier uur televisie per dag kijkt.

Bij Panasonic hechten wij er belang
aan dat wij onze producten milieuvriendelijker maken. daarom zijn alle VieRa neoPlasmaen Plasma-schermen zowel lood- als kwikvrij. dit
zorgt ervoor dat het milieu jarenlang minder zwaar
wordt belast, nadat de tV gerecycled is.

door de celstructuur van Plasma-schermen
aan te passen kon het visueel rendement
worden verbeterd. dit zorgt voor verbluffend mooie
beelden bij een veel lager stroomverbruik. U kunt
genieten van een ecologische, energiebesparende tV
met een sublieme beeldweergave.

Bij Panasonic gaan het streven naar een betere beeldkwaliteit en zorg voor het milieu hand in hand.
Beide spelen een grote rol in ons streven naar innovatie bij productontwikkeling.
VieRa biedt u fascinerende beelden en technologieën die vriendelijk zijn voor de aarde.

Blu-ray disc™ player ON

Hdd Recorder ON

Blu-ray disc™ player

Blu-ray disc™ player OFF

Hdd Recorder OFF

Hdd Recorder

ecO Link

VRiendeLiJk VOOR de Ogen

Vroeger zouden, bij het aanzetten van de tV, HdMibedieningsfuncties (cec) zoals VieRa Link alle aangesloten
HdMi-apparaten hebben opgestart en dus energie hebben verspild. Met
eco Link worden bij het aanzetten van de VieRa tV alle aangesloten
Panasonic HdMi-apparaten1 ingesteld op een snelstartmodus. dit zorgt
er niet alleen voor dat er stroom wordt bespaard en dat de bediening
eenvoudiger is, maar verkort tevens aanzienlijk de inschakeltijd van uw
Blu-ray™- en diga-spelers / recorders.

Onderzoek uitgevoerd door de Ludwig-Maximilian Universiteit
in München heeft bevestigd dat Panasonic Plasma tV‘s
vriendelijker zijn voor de ogen dan vergelijkbare Lcd tV‘s. deze uitstekende
prestaties op het gebied van menselijke waarneming van Panasonic
neoPlasma is te danken aan technologie. de scherpe bewegingsweergave
en het grote contrast zorgen samen met mooie kleurnuances en zeer
veel details niet alleen voor een perfecte beeldweergave, maar ook voor
minder oogbewegingen. in tegenstelling tot Lcd tV‘s, past de neoPlasmaflatscreen continu pixel voor pixel de helderheid aan. daarom is het scherm
altijd gelijkmatig verlicht en is er minder pupilactiviteit. Minder vaak
knipperen met de ogen is het bewijs dat de ogen van Plasma-kijkers over
het algemeen minder vermoeid raken.

*Voor modellen die zijn uitgerust met de meest recente versie van VieRa Link.
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ONBEgRENsdE CONNECTIVITEIT
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Onbegrensde connectiviteit
In contact met uw wereld
de manier waarop wij onze tV gebruiken is drastisch aan het veranderen. een nieuwe VieRa is
veel meer dan alleen maar een tV – ze vormt het middelpunt van uw home media.

C
D
1 draadloze Router
2 adapter voor draadloos Lan

2

A Bekijk foto‘s en video‘s die opgeslagen zijn op een

pc op het grote tV-scherm in uw woonkamer.

1

B Bekijk VieRa connect via een wi-fi-verbinding.

B

C Bekijk tV-programma‘s die zijn opgenomen op

een diga in uw woonkamer met een op het Lan
aangesloten VieRa tV in de slaapkamer.

A

D Bekijk televisieprogramma‘s die zijn opgenomen

op een diga-recorder in de woonkamer met een
dLna-compatibele computer in een kantoor
aan huis.

E

E Bedien uw VieRa met een iOs afstandsbediening.

OPneMen OP UsB/sd

weeRgaVe Vanaf sd-geHeUgenkaaRt

de meeste nieuwe VieRa
flatscreen tV‘s beschikken
over twee UsB-aansluitingen voor nog meer
opnameflexibiliteit en gemak. U kunt een externe
harde schijf aansluiten of een sd-geheugenkaart1
inpluggen en uw favoriete tV-programma‘s of films in
een uitstekende kwaliteit opslaan. daarnaast biedt
de UsB Hdd opnamefunctie een groot aantal handige
opties zoals timeropname, directe tV-opname en live tV
pauzeren2. Ook zijn deze functies zo gebruiksvriendelijk
mogelijk geïntegreerd met de specifieke knoppen op de
afstandsbediening van de VieRa tV.

alle 2011 VieRa tV-modellen
zijn voorzien van een
geavanceerde versie van de populaire Panasonic VieRa
image Viewer-functie, waarmee gemakkelijk foto‘s,
video‘s en muziek kunnen worden weergegeven vanaf
sd-geheugenkaarten. gebruik een sd-geheugenkaart om
Hd-video‘s op compatibele Panasonic Hd-camcorders
en Lumix camera‘s op te slaan. Plaats daarna de kaart
in uw VieRa tV en geniet van uw herinneringen op uw
adembenemende full Hd tV. dankzij de 3d file Playbackfunctie op VieRa 3d tV’s kunt u zelfs 3d-foto‘s en
-video‘s bekijken die zijn vastgelegd met een 3d-digitale
camera of 3d-camcorder.

eén afstandsBediening,
tOtaLe cOntROLe

iPOd VeRBindingsMOgeLiJkHeden

Met bepaalde VieRa Led Lcd tV’s zoals
de d35 kunt u verbinding maken met
Via VieRa Link hebt u volledige controle
een iPhone of iPod om te genieten van muziek,
over alle aangesloten Panasonic High
foto‘s en video‘s.
definition aV-apparatuur, en dat met een enkele
VieRa-afstandsbediening. sluit gewoon de verschillende
apparaten op elkaar aan met een HdMi-kabel, leun
achterover en geniet van het bedieningsgemak.
1
2
3

alleen voor Vt30
sommige omroepen schermen hun content af en staan opnemen niet toe
alleen met compatibele modellen

geMakkeLiJk tOegang
tOt Media
krijg toegang tot
video‘s, foto‘s en
muziek die is opgeslagen in verschillende
kamers en geniet overal in huis van
content door uw compatibele apparatuur
via dLna aan te sluiten. de aansluiting
kan tot stand worden gebracht met een
Lan-kabel of draadloos.3

VieRa ReMOte aPP
Met de VieRa remote app kunt u
uw VieRa tV bedienen via iPhone,
iPod touch of iPad. download deze app
gratis en maak gebruik van de nieuwe,
handige manieren om uw tV te bedienen!
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VIERA CONNECT

VIERA Connect
Internet op uw TV
Met VieRa tV’s kunt u zoveel meer dan alleen televisiekijken. VieRa connect brengt content
vanaf het internet regelrecht uw woonkamer binnen, op het grote scherm, waardoor u kunt
genieten van een hele wereld aan informatie in alle vormen en maten. Houd contact met uw vrienden op
facebook®, huur films of speel games – en dat allemaal vanaf uw eigen bank, zonder dat u een pc nodig hebt.

tV-Uitzending
geMist

VieRa cOnnect MaRket
Van het downloaden van apps tot het aanschaffen1
van optionele accessoires: zorg dat u klaarzit om
op deze nieuwe en verbeterde manier plezier te
beleven aan uw VieRa tV. deze functie biedt ook de
mogelijkheid om rechtstreeks via het VieRa-scherm
producten te bestellen en creditcardtransacties uit te
voeren met uw afstandsbediening.

MUziek

tV-Uitzending geMist
een interessante uitzending gemist? Met VieRa
connect, hebt u direct toegang tot de media centers
van de belangrijkste omroepen en kunt u programma‘s
bekijken wanneer u dat wilt.

MUziek
Houdt u van muziek? Verander dan uw VieRa in
een jukebox. Luister naar internetradiostations,
bekijk muziekvideo‘s en geniet van de fantastische
geluidskwaliteit van uw VieRa tV.

gaMes
speelt u zo af en toe graag een game, maar wilt u niet
uw computer of console gebruiken? Probeer dan de
gaming sectie in VieRa connect om de reclames te
overbruggen. de optionele gamepads zorgen voor nog
meer plezier.
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1

gaMes

VieRa cOnnect de opening van VieRa connect Market is gepland voor de zomer van 2011. Panasonic accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen.

nIeUws en
lifestyle

social networking

Social
networking

Nu bent u niet langer afhankelijk van uw computer
om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt
binnen uw persoonlijke netwerk. Voer een SkypeTM
videogesprek met uw familie of bekijk snel de laatste
Facebook® updates vanuit uw woonkamer!

Nieuws en lifestyle
U hoeft niet te wachten op een volgende
nieuwsuitzending om te weten welke belangrijke
ontwikkelingen er zijn in de wereld –bekijk gewoon de
sectie nieuws en lifestyle via VIERA Connect op een
moment dat het u uitkomt.

video

Sport
U hebt nog nooit zo gemakkelijk toegang gehad
tot de meest recente informatie en actuele video‘s
over uw favoriete sport, dankzij de toonaangevende
sporTVerslagen van partners zoals EurosportTM.

Video

sport

Of u nu zin hebt om uw favoriete film nog een keer
te bekijken, de nieuwste blockbuster of gewoon de
laatste afleveringen van uw favoriete TV-serie wil
zien, Video on Demand maakt dit mogelijk. Uw film of
programma begint met een druk op de knop.
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NEOplAsMA TECHNOlOgIE
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NeoPlasma-technologie
Raak gefascineerd door NeoPlasma
Panasonic brengt televisie naar een nieuw niveau met de nieuwe VieRa
neoPlasma tV-modellen, die een fantastische beeldkwaliteit bieden in
full Hd 2d en 3d1. U hoeft geen detail te missen als u naar films of sport kijkt of de nieuwste
games speelt. Met neoPlasma bent u altijd verzekerd van de beste beeldkwaliteit.

Conventioneel fosfor

snel fosfor

Infinite Black pRO

Conventional Black

fantastiscHe BewegingsscHeRPte

diePeRe zwaRttinten en HOgeR cOntRast

in 2011, brengt Panasonic het beroemde 600Hz
intelligent frame creation Pro naar een nieuw niveau.
Hoewel het al bekendstaat om de perfecte weergave van bewegende
beelden, helpt de nieuwe fosfor van Panasonic nagloeien te
verminderen. dit zorgt voor nog scherpere contouren van objecten.
de snel schakelende fosfor werkt driemaal zo snel als andere fosfor
die wordt gebruikt in conventionele Plasma tV’s.

in de nieuwe VieRa neoPlasma-modellen zijn
het contrast en de zwartwaarden aanzienlijk
verbeterd, met name in helder verlichte ruimtes. de innovatieve
High contrast filter-technologie voorkomt dat er omgevingslicht in
de plasmacellen binnendringt, waar het de echte, diepe zwarttinten
waar Panasonic Plasma tV’s om bekend staan zou beïnvloeden.

aVataR © 2011 twentieth century fox

de standaaRd VOOR fiLMkwaLiteit

adeMBeneMende kiJkeRVaRing in 3d

Om te kunnen genieten van de
oorspronkelijke beeldkwaliteit van een film,
hebt u een scherm nodig dat de beelden weergeeft precies zoals de
filmmakers het bedoelden. VieRa neoPlasma-schermen voldoen aan
de hoge standaarden die worden gehanteerd voor 2d en 3d door het
tHX®-certificeringsprogramma voor beeldweergave. geniet van
prachtige beelden in sublieme kwaliteit.

alleen Panasonic neoPlasma-technologie garandeert
de beste full Hd 3d-beeldkwaliteit voor schermgroottes
tot 65 inch. Met een snelle responstijd van 0,001 milliseconde wordt
voorkomen dat er al op schermniveau crosstalk optreedt. Laat 3d uw
zintuigen stimuleren door de diepste zwarttinten en veelvuldige details.

tHX en het tHX-logo zijn handelsmerken van tHX Ltd., die gedeponeerd kunnen zijn in bepaalde rechtsgebieden. alle rechten voorbehouden.

1

Met uitzondering van de g30, die alleen 2d-beelden weergeeft
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lEd lCd TECHNOlOgy
TECHNOlOgIE
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LED LCD-technologie
Pure spanning
geniet van een nieuwe generatie VieRa Led Lcd-technologie – voor snelle, scherpe
bewegingen, verbluffende 3d-beelden en een fantastische beeldkwaliteit.

PeRfecte BewegingsscHeRPte

gROte HeLdeRHeid en BRede kiJkHOek

Op 50 Hz Lcd tV’s wordt het beeld te lang
getoond voor het menselijk oog waardoor
het onscherp lijkt. door nieuwe frames toe te voegen (interpolatie)
en de achtergrondverlichting te laten knipperen of te scannen, kan
de wachttijd aanzienlijk worden verkort. Het oog ontvangt snellere
en exactere informatie over het bewegende object waardoor het hele
beeld scherper en vloeiender lijkt.

de nieuwste Panasonic Led-Lcd-generatie is volledig
uitgerust met iPs alpha-schermen. een speciale
pixelstructuur zorgt voor een snelle lichtoverbrenging wat resulteert
in een verlaagd energieverbruik. daarnaast biedt Panasonic ook vanuit
iedere hoek een fantastisch contrast en prachtige kleuren.

aVataR © 2011 twentieth century fox Home entertainment LLc. all Rights Reserved.

HeLdeRe, 3d Lcd-BeeLden zOndeR VeRVaging

dynaMiscHe aanPassing acHteRgROndVeRLicHting

door de ruimte tussen de Lcd-platen te verkleinen en de
kwaliteit van de vloeibare kristallen in het iPs alphascherm te verbeteren zijn buitengewoon snelle responstijden
behaald. Panasonic V-real 3d minimaliseert de interferentie tussen
de beelden voor het linker- en het rechteroog op een zelfde manier
als bij een Plasma-scherm. Hierdoor wordt crosstalk aanzienlijk
beperkt en is de kwaliteit van de 3d-beelden zeer hoog.

de combinatie van iPs alpha-schermen met een grote
lichtoverbrenging en heldere Led-achtergrondverlichting zorgt
voor een laag stroomverbruik. tevens wordt het beeld geanalyseerd en de
helderheid van de achtergrondverlichting dynamisch aangepast aan het
beeld. dit verhoogt niet alleen het contrast, maar zorgt ook voor een lager
stroomverbruik.
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VIERA dEsIgN

VIERA: opvallend ontwerp
Sluit aan bij prestaties
de nieuwe VieRa Highline
(Vt en gt serie) en Pureline
(dt en d serie) inspireren mensen die houden van design
en passen perfect bij elk interieur. U kijkt iedere dag weer
met plezier naar de minimalistische vormgeving en de
mooie materialen.

BescHeiden OMLiJsting
de materialen voor de omlijsting zijn met zorg
uitgekozen waardoor de nieuwe VieRa tV’s perfect
in elke kamer passen. de hoogwaardige afwerking
en het tot in detail uitgewerkte ontwerp zetten
beeld en geluid luister bij. de wens van Panasonic
om de beste tV‘s te realiseren heeft geresulteerd
in een ontwerp dat opvalt in bijna elk interieur.

één gLasPLaat
Het ontwerp met ‘één glasplaat‘ werd ontwikkeld
om de ultieme elegantie te bieden. Het metalen
frame zorgt voor een krachtige omlijsting van
het glazen ontwerp en de beelden die worden
weergegeven op het scherm. tevens biedt het een
gevoel van tijdloze schoonheid.
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eRgOnOMiscHe afstandsBediening
Panasonic schenkt niet alleen aandacht aan het ontwerp
van de binnenkant en de buitenkant van de tV. zelfs de
afstandsbediening van de Vt30 ziet er fantastisch uit op uw
salontafel. de prettige vorm en het hoogwaardige materiaal dat
werd gebruikt voor deze afstandsbediening, weerspiegelen de
elegantie en waarde van de tV die zij bedient.
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VIERA lINE-up

VIERA NeoPlasma 3D TV
VT30 Serie

65-Inch

55-Inch

ST30 Serie

50-Inch

46-Inch

50-Inch

42-Inch

50-Inch

46-Inch

Pagina 24

42-Inch

Pagina 25

42-Inch

VIERA NeoPlasma TV

VIERA Plasma TV

G30 Serie

S30 Serie

50-Inch
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GT30 Serie

Pagina 22

Pagina 26

46-Inch

42-Inch

42-Inch

Pagina 27

VIERA LED LCD 3D TV
DT35 Serie

37-Inch

Pagina 28

DT30 Serie

37-Inch

32-Inch

Pagina 29

32-Inch

VIERA LED LCD TV
E30 Serie

42-Inch

Page 30

37-Inch

32-Inch

VIERA LED LCD TV
X3 Serie

32-Inch

Pagina 32

E3 Serie

42-Inch

Pagina 31

37-Inch

32-Inch

24-Inch

19-Inch

VIERA LCD TV
C3 Serie

32-Inch

Pagina 33

24-Inch
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VIERA NEOplAsMA 3d TV

De standaard qua design
en beeldkwaliteit in 2D en 3D
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VT30

Combinatie van uitzonderlijk ontwerp en perfecte beeldkwaliteit
• NeoPlasma-scherm met THX®-certificering,
Infinite Black pro en High Contrast Filter pro voor
beeldkwaliteit vergelijkbaar met die in een bioscoop
• 600Hz IFC PRO voor buitengewoon scherpe bewegende
beelden in Full Hd 2d en 3d
• Opmerkelijk, tijdloos en elegant Highline design

• Slimme netwerkfuncties, waaronder DLNA, Wi-Fi toegang tot foto‘s, video‘s
en muziek die op uw pc of laptop zijn opgeslagen
• Toegang tot talrijke VieRa connect applicaties vanaf uw eigen bank, zoals
skypetM, facebook®, Picasa webalbums en vele andere
• Uitzendingen opnemen, pauzeren en afspelen met behulp van een
optionele UsB-harddisk of sd-geheugenkaart
• Wi-Fi dongel en twee 3D Active Shutter brillen inbegrepen (TY-EW3D2ME)

65-Inch

VT30 SERIE

55-Inch

50-Inch

42-Inch
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VIERA NEOplAsMA 3d TV

Verbluffend mooie beelden
in een opmerkelijk design

GT30

Combinatie van uitzonderlijk ontwerp en ultramoderne technologie
• NeoPlasma-scherm met THX®-certificering,
Infinite Black pro en High Contrast Filter voor
beeldkwaliteit vergelijkbaar met die in een bioscoop

• Slimme netwerkfuncties, waaronder DLNA, Wi-Fi toegang2 tot foto‘s,
video‘s en muziek die op uw pc of laptop zijn opgeslagen

• Toegang tot talrijke VieRa connect applicaties vanaf uw eigen bank,
• 600Hz IFC PRO voor buitengewoon scherpe bewegende zoals skypetM, facebook®, Picasa webalbums en vele andere
beelden in Full Hd 2d en 3d1
• Uitzendingen opnemen, pauzeren en afspelen met behulp van een
optionele UsB-harddisk
• Opmerkelijk, tijdloos en elegant Highline design

1

Optionele 3d-bril is noodzakelijk voor het bekijken van 3d-beelden.

2

Optionele wi-fi dongel is vereist voor draadloze toegang tot netwerk.

50-Inch
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GT30 SERIE

46-Inch

42-Inch

ST30

stap in de wereld van 3d met Neoplasma-beeldkwaliteit
• NeoPlasma-scherm met Infinite Black Pro en High
Contrast Filter voor een geweldige beeldkwaliteit

• Slimme netwerkfuncties, waaronder Wi-Fi toegang2 tot foto‘s, video‘s
en muziek die op uw pc of laptop zijn opgeslagen

• 600Hz IFC PRO voor buitengewoon scherpe bewegende • Toegang tot talrijke VIERA Connect applicaties vanaf uw eigen bank,
zoals skypetM, facebook®, Picasa webalbums en vele andere
beelden in Full Hd 2d en 3d1

1

Optionele 3d-bril is noodzakelijk voor het bekijken van 3d-beelden.

2

Optionele wi-fi dongel is vereist voor draadloze toegang tot netwerk.

50-Inch

ST30 SERIE

46-Inch

42-Inch
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VIERA plAsMA TV

Geniet van fantastische beelden
in een tijdloos design

G30

Neoplasma TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit in Full Hd
• NeoPlasma-scherm met Infinite Black en
High Contrast Filter voor de diepste zwarttinten

• Slimme netwerkfuncties, waaronder DLNA, Wi-Fi toegang1 tot foto‘s,
video‘s en muziek die op uw pc of laptop zijn opgeslagen

• THX®-certificering zorgt voor een kijkervaring
gelijk aan die in een bioscoop, zoals regisseurs
het bedoelden

• Toegang tot talrijke VIERA Connect applicaties vanaf uw eigen bank,
zoals skypetM, facebook®, Picasa webalbums en vele andere

• 600Hz IFC PRO voor buitengewoon scherpe
bewegende beelden in Full Hd

1

Optionele wi-fi dongel is vereist voor draadloze toegang tot netwerk.

50-Inch
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G30 SERIE

46-Inch

42-Inch

• Uitzendingen opnemen, pauzeren en afspelen met behulp van een
optionele UsB-harddisk

S30

stap in de wereld van Full High definition met verbluffend heldere beelden
• 600Hz IFC PRO voor buitengewoon scherpe bewegende
beelden in Full Hd

• Anti-Reflection Filter voor geweldig kijkplezier
in alle lichtomstandigheden

• Ideaal voor snelle actiebeelden met een responstijd
van 0,001 ms

• Magnifiek V-Audio Surround-geluid

• Toegang tot talloze VIERA Connect applicaties vanaf uw
eigen bank, zoals skypeTM, Facebook®, picasa Webalbums
en vele andere

• Geniet rechtstreeks vanaf uw SD-geheugenkaart van uw foto‘s, muziek of video‘s

42-Inch

V-Audio

S30 SERIE

SURROUND
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VIERA lEd lCd 3d TV

Prachtige Pureline
3D LED LCD TV

DT35

Topklasse Full Hd lEd lCd TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit en pureline ontwerp
• LED LCD-scherm met dynamische aanpassing van de
achtergrondverlichting en Brilliant Contrast is de standaard
in Full Hd 2d en 3d1 lEd-beeldkwaliteit

• LED Backlight en ECO-modus voor moderne energiezuinigheid

• Supersnelle 400Hz-beeldverversing met Backlight Scanning
– perfect voor snelle actiescènes en een lage crosstalk

• Slimme netwerkfuncties, waaronder DLNA, Wi-Fi toegang2 tot foto‘s,
video‘s en muziek die op uw pc of laptop zijn opgeslagen

• Geniet van een fantastische beeldkwaliteit vanuit
bijna elke hoek – kijkhoek van 178° dankzij
Ips Alpha-schermen

• Uitzendingen opnemen, pauzeren en afspelen met behulp van een
optionele UsB-harddisk

1

Optionele 3d-bril is noodzakelijk voor het bekijken van 3d-beelden.

2

Optionele wi-fi dongel is vereist voor draadloze toegang tot netwerk.

37-Inch

28

DT35 SERIE

32-Inch

BRILLIANT

• Toegang tot talrijke VIERA Connect applicaties vanaf uw eigen bank,
zoals skypetM, facebook®, Picasa webalbums en vele andere

DT30

Topklasse Full Hd 3d lEd lCd TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit en pureline ontwerp
• LED LCD-scherm met dynamische aanpassing van de
achtergrondverlichting en Brilliant Contrast is de
standaard in Full Hd 2d en 3d1 lEd-beeldkwaliteit
• Supersnelle 400Hz-beeldverversing met Backlight Scanning –
perfect voor snelle actiescènes en een lage crosstalk
• Geniet van een fantastische beeldkwaliteit vanuit
bijna elke hoek – kijkhoek van 178° dankzij
Ips Alpha-schermen
1

Optionele 3d-bril is noodzakelijk voor het bekijken van 3d-beelden.

2

Optionele wi-fi dongel is vereist voor draadloze toegang tot netwerk.

37-Inch

DT30 SERIE

• LED Backlight en ECO-modus voor moderne energiezuinigheid
• Toegang tot talrijke VIERA Connect applicaties vanaf uw eigen
bank, zoals skype tM, facebook, Picasa webalbums en vele
andere
• Slimme netwerkfuncties, waaronder DLNA, Wi-Fi toegang2 tot
foto‘s, video‘s en muziek die op uw pc of laptop zijn opgeslagen
• Uitzendingen opnemen, pauzeren en afspelen met behulp van een
optionele UsB-harddisk

32-Inch

BRILLIANT
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VIERA lEd lCd TV

Fantastische kwaliteit,
perfect aangesloten

E30

Full Hd lEd lCd TV met fantastische beeldkwaliteit en een set ultramoderne functies
• Hoog contrast in Full HD-resolutie voor een fantastische
kijkervaring zelfs in helder verlichte ruimtes

• Slimme netwerkfuncties, waaronder DLNA, Wi-Fi toegang1
tot foto‘s, video‘s en muziek die op uw pc of laptop zijn opgeslagen

• Snelle 200blb (backlight blinking) verversingstechnologie
geoptimaliseerd voor snelle actiescènes, in bijvoorbeeld
films en sportuitzendingen

• Toegang tot talrijke VIERA Connect applicaties vanaf uw eigen bank,
zoals skypetM, facebook®, Picasa webalbums en vele andere

• LED Backlight en ECO-modus voor moderne energiezuinigheid

1

Optionele wi-fi dongel is vereist voor draadloze toegang tot netwerk.

42-Inch
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E30 SERIE

37-Inch

32-Inch

• Uitzendingen opnemen, pauzeren en afspelen met behulp van een
optionele UsB-harddisk

E3

Veelzijdige lEd lCd TV met Full Hd1 en fantastische functies
• High-Contrast Edge LED in Full HD1 voor een fantastische
kijkervaring zelfs in helder verlichte ruimtes
• Geniet van een fantastische beeldkwaliteit vanuit bijna
elke hoek – dankzij een kijkhoek van 178°2

• LED Backlight en ECO-modus voor moderne energiezuinigheid
• Bekijk foto‘s op uw TV rechtstreeks vanaf uw SD-geheugenkaart
• Ruimtelijke geluidswaarneming door V-Audio Surround

• Geoptimaliseerd gamen via Game-modus
beeldinstellingen en pC connector

1

Uitgezonderd 19-inch.

2

Uitgezonderd 24-inch (170°) en 19-inch (176°).

42-Inch

37-Inch

32-Inch

24-Inch

19-Inch

V-Audio

E3 SERIE

SURROUND
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VIERA lEd lCd TV

Geniet van de beelden,
Ontdek de functies

X3

Compacte Hd Ready lEd lCd TV
• Ruimtelijke geluidswaarneming door V-Audio Surround

• High-Contrast Edge LED voor een fantastische
kijkervaring zelfs in helder verlichte ruimtes
• Geniet van een fantastische beeldkwaliteit vanuit bijna
elke hoek - dankzij een kijkhoek van 178°

• Geniet van foto weergave, muziek of video‘s rechtstreeks
vanaf uw sd-geheugenkaart

• Geoptimaliseerd gamen via Game-modus
beeldinstellingen

32-Inch

V-Audio
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X3 SERIE

SURROUND

C3

Hd Ready lCd TV met diverse aansluitmogelijkheden
• Vanuit iedere hoek de optimale kwaliteit in beeld en
contrast dankzij het Ips Alpha-scherm met een
kijkhoek van 178°

• Bedien meerdere apparaten met één afstandsbediening
dankzij VieRa Link

• Natuurlijk contrast met de V-Real Plus engine

• Het spelen van games wordt een nog intensere ervaring
met de speciale game-modus

• Bekijk uw foto‘s terug op TV met VIERA Image Viewer

• Ruimtelijk stereogeluid door het V-Audio-systeem
• Efficiënt energieverbruik met de ECO-modus

32-Inch

24-Inch

C3 SERIE
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HOME AV TECHNOlOgIE
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Audio-video-systemen
Nieuwe entertainmentmogelijkheden
de perfecte uitbreiding op iedere VieRa tV: de connectiviteit en de krachtige beeldverwerkingsengines van Panasonic Blu-ray-spelers en Home cinema-systemen bieden een geheel nieuw
niveau van home entertainment.
ORigineLe PanasOnic skyPetM-fUncties
communiceer met uw familie vanuit uw eigen woonkamer.
Met VieRa cast gecombineerd met skypetM kunt u op
een grootbeeld tV real-time videogesprekken voeren met familie en
vrienden die ver weg wonen. de Blu-ray disc™-spelers bieden ook een
handige en unieke auto answering Video Message-functie. Met Panasonic
skypetM compatibele spelers en Home cinema-systemen kunt u uw
communicatiebereik vergroten van uw woonkamer naar de wereld.
Compatibele modellen:
BDT310

BDT210

BTT370

BTT362

BDT110

BDT111

BTT770

2d-3d-cOnVeRsie
converteer standaard 2d Blu-ray/dVd-beelden naar
3d-beelden. de 2d–3d conversietechnologie maakt
het mogelijk beelden van dVd‘s en Blu-ray disc™-media te
converteren naar 3d met natuurlijke dieptewaarneming.
dus u kunt uw gekoesterde 2d dVd-filmcollectie in 3d bekijken
met nog meer kijkgenot.
Compatibele modellen:
BDT310

BDT210

BDT110

BDT111

BTT370

BTT270

BTT362

BTT262

BTT770

33d effect cOntROLLeR
Bekijk films met 33d-effecten zoals u dat wilt. Met de 3d effect
controller
c
kunt u het vooruitspringende effect van 3d-beelden
matigen. U kunt ook de hoeveelheid diepte aanpassen zodat u
grootse beelden kunt bekijken en kunt genieten van films in de
33d-stijl die u wenst.
Compatibele modellen:
BDT310

BDT210

BDT110

BDT111

BTT370

BTT270

BTT362

BTT262

BTT770
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HOME AV sysTEMEN

Fascinerende Home Cinema
Perfecte mogelijkheden voor elke stijl

ultra slank 3d-entertainment
TX-P50VT30 VIERA NeoPlasma TV voor 2D/3D
DMP-BDT310 Full HD 3D Blu-ray Disc™-speler
SC-HTB520 stijlvolle 3D ondersteunende soundbar met subwoofer
de gestroomlijnde soundbar zorgt voor een verbeterde
geluidsprestatie en past perfect bij de superieure VieRa Vt30
neoPlasma 3d tV. de subwoofer is draadloos en zorgt zo voor een
opgeruimde leefruimte. zowel de topklasse Panasonic Blu-ray disc™speler als de Vt30 3d tV zijn uitgerust met een sleuf waarin een
sd-geheugenkaart past, zodat u gemakkelijk de 3d-herinneringen
kunt bekijken die u hebt vastgelegd met de nieuwste
3d-ondersteunende LUMiX g digitale camera.

36

Alle netwerkopties in stijl

pure Home Entertainment

TX-L37DT30 VIERA LED LCD TV voor 2D/3D
SC-BTT362 3D Blu-ray Disc™ Home Cinema-systeem
Van een ingebouwd wLan en dLna tot een geïntegreerde iPod /
iPhone-aansluiting en sleuf voor een sd-geheugenkaart, deze
configuratie biedt alle aansluitopties en een verbeterde geluids- en
beeldkwaliteit. de VieRa Led Lcd tV uit de dt30-serie en twee
speakers passen perfect bij elkaar en zijn blikvangers in elke
ruimte. daarnaast hoeven er maar een paar kabels te worden
aangesloten waardoor het systeem makkelijk te installeren is met
minder rommelige kabels. dankzij VieRa Link hebt u maar één
afstandsbediening nodig om dit gehele systeem te bedienen.

TX-P42ST30 VIERA NeoPlasma TV voor 2D/3D
SC-BTT270 3D Blu-ray Disc™ Home Cinema-systeem
Met de geavanceerde dolby® true Hd en dts-Hd
geluidstechnologieën zorgen de compacte en gestroomlijnde
speakers voor een adembenemend geluid van 1.000 w uit een
stijlvolle unit, die slechts 38 mm hoog is en perfect past bij
een flatscreen tV zoals de VieRa st30 neoPlasma tV – voor
fantastisch 2d en 3d home entertainment voor iedereen.

Een ware bioscoopervaring
TX-P50GT30 VIERA NeoPlasma TV voor 2D/3D
SC-BTT770 3D Blu-ray Disc™ Home Cinema-systeem
Of u nu kaskrakers wilt bekijken in 3d of 2d op de VieRa
neoPlasma tV’s uit de gt30 serie, u zult versteld staan van de
natuurgetrouwe surround sound en de zeer goede beeldkwaliteit
met verbeterde diepte – in het bijzonder dankzij de 3d Blu-ray
disc™-speler. stijlvolle kolomluidsprekers leveren een krachtig
1,000 watt geluid. de iPod/iPhone aansluiting, VieRa connect/
VieRa cast, dLna en de toegang voor een sd geheugenkaart
garanderen een uitzonderlijke connectiviteit.

grote beelden, fantastisch geluid

strakke design oplossing

TX-L37DT30 VIERA LED LCD TV voor 2D/3D
SC-BTT262 3D Blu-ray Disc™ Home Cinema-systeem
geniet thuis van een echte bioscoopervaring: de VieRa tX-L37dt30
Led Lcd tV past perfect bij dit compacte en krachtige Home cinemasystemen. de UniPhier Pro beeldverwerkingsunit garandeert verbluffende
beelden in 2d en 3d en de krachtige 520 watt staan garant voor een vol
geluid als dat van in een bioscoop.

TX-P50VT30 VIERA NeoPlasma TV voor 2D/3D
SC-BFT800 gestroomlijnde 3D soundbar
de VieRa Vt30 neoPlasma tV is een maatstaf in elegant
2d/3d home entertainment en past daardoor perfect bij deze
gestroomlijnde 3d soundbar met geïntegreerde Blu-ray disc™speler. de soundbar biedt een geluidsoplossing en een superieure
weergave vanuit één enkel super plat systeem, waartoe ook een
draadloze subwoofer behoort, en kan aan de muur worden bevestigd.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van apple inc., gedeponeerd in de Verenigde staten en andere landen.

37

ICONEN OVERZICHT

3d-tecHnOLOgie
3d IMAgE VIEWER

ANTI-CROssTAlK

Beleef de sensatie van het maken van
3d-video‘s en -foto‘s en bekijk ze in de
hoogst mogelijke 3d-beeldkwaliteit en
met een maximaal gebruiksgemak op uw VieRa 3d tV. Haal gewoon
de sd-geheugenkaart uit uw 3d-ondersteunende camcorder of
fotocamera en ervaar de 3d-beelden op uw tV.

geavanceerde Panasonic Plasma- en
Lcd-schermtechnologie biedt snelle
responstijden waardoor de televisie
de beelden voor het linker- en het rechteroog snel genoeg kan
afwisselen en zo voorkomt dat de beelden in elkaar overlopen.
in bepaalde scènes kunnen zich nog dubbele beelden voordoen
(ook wel crosstalk of na-ijleffect genoemd), maar dit wordt ongedaan
gemaakt door de Panasonic anti-crosstalk beeldverwerking.

Full Hd 3d
Panasonic full Hd 3d tV‘s combineren alle
voordelen van de VieRa-schermtechnologie
met superieure 3d-signaalverwerking. de
Panasonic active shutter bril zorgt voor een precieze scheiding van
de beelden voor elk oog en voorkomt crosstalk. Hierdoor bent u
verzekerd van de beste beeldkwaliteit voor een fantastische ervaring
in deze nieuwe dimensie.

2d-3d-CONVERsIE

pERFECT VOOR 2d EN 3d
Panasonic full Hd 3d tV‘s leveren niet alleen
adembenemende 3d-beelden maar bieden u
ook de beste 2d-beeldkwaliteit in het VieRaassortiment. dit komt door verschillende innovatieve ontwikkelingen
op het gebied van schermen en signaalverwerking, wat niet alleen ten
goede komt aan de 3d- maar ook de 2d-beeldkwaliteit.

Met behulp van de 2d–3d-conversiefunctie
kan de tV diepte toevoegen aan elk
2d-signaal. Hierdoor kunt u uw dVd en
Blu-ray verzameling en alle tV-uitzendingen
bekijken met hetzelfde gevoel als bij 3d.

BeeLdkwaLiteit

V-REAl 3d Heeft vooral een positieve
invloed op de 3d-signaalverwerking en
beperkt crosstalk (dubbele beelden) tot
een minimum.

V-REAl plus geavanceerde beeldweergave
engine die kristalheldere bewegingen
combineert met levensechte kleuren en een
rijke gradatie.

V-REAl lIVE Biedt een toepassingsgerichte
multimedia co-processor, die zorgt voor
een snelle verwerking van alle digitale
netwerkfunctionaliteiten.

V-REAl pRO Uitzonderlijk snelle,
ultramoderne beeldweergave voor
fantastisch entertainment in hoge resolutie.

400HZ IFC BLS PRO

200 BlB IFC pRO

alle VieRa tV‘s zijn voorzien van de bekroonde Panasonic V-realbeeldverwerkingstechnologie. V-real optimaliseert de prestaties van het
scherm om vloeiende, kristalheldere bewegingen weer te geven zonder
dat dit een negatief effect heeft op kleuren met rijke gradaties.

BewegingstecHnOLOgie
600HZ IFC PRO/600HZ SFD
de interne processor verdeelt de oorspronkelijke
signaalinput in 600 sub-velden en produceert
12 sub-velden voor de weergave van één frame.
tegelijkertijd detecteert intelligent frame
creation Pro de beweging en optimaliseert de
weergave voor alle 600 sub-velden. de kijker ziet
daardoor kristalheldere bewegingen zonder dat
er details verloren gaan.

400Hz ifc Pro combineert 200Hz intelligent
frame creation Pro-signaalverwerking
met 200 cycli van backlight scanningtechnologie. dit zorgt voor schokvrije beelden met een grote
bewegingsscherpte, wat resulteert in kristalheldere bewegende
beelden. Vooral voor 3d zorgt 400Hz-verwerking voor scherpe beelden
doordat het “crosstalk” van beelden voorkomt.

24P 3D SMOOTH FILM

600HZ IFC PRO/600HZ SFD
de interne processor gebruikt het
inputsignaal om 600 sub-velden aan te
maken en produceert 12 sub-velden voor
de weergave van één frame. Hierdoor kunt
u genieten van scherpe bewegende beelden
zonder enige bewegingsonscherpte.

Met het oog op vloeiende filmbeelden
verhoogt 24p smooth film het aantal
getoonde frames. Bij VieRa tV’s betekent
dit dat de tV nieuwe frames interpoleert waardoor het typisch
schokkerige beeld dat inherent is aan alle 24p bronnen wordt
verminderd. 24p smooth film-technologie heeft effect op zowel
2d- als 3d-content.

200 blb ifc PRO combineert 100Hz intelligent
frame creation Pro-signaalverwerking met
100 cycli van backlight blinking-technologie.
dit zorgt voor schokvrije beelden met een grote bewegingsscherpte,
wat resulteert in heldere bewegende beelden.

0,001 MsEC REspONsTIJd
de plasmatechnologie heeft slechts één
impuls per pixel nodig om een beeld te
produceren, wat een responstijd van slechts
0,001 milliseconde tot gevolg heeft. dit is duizend keer sneller dan
andere tV-technologieën, waardoor VieRa Plasma-modellen perfect
geschikt zijn voor 3d en het weergeven van snel bewegende beelden.

gAME-MOdus

cOntRasttecHnOLOgie

HIgH CONTRAsT FIlTER

VieRa Plasma tV‘s bieden een uitstekend
contrast dankzij de zelf oplichtende
plasmacellen. de verlichting van iedere
pixel kan per stuk worden bepaald en
daardoor precies worden afgestemd op
de inhoud.

de nieuwe High contrast filter en
High contrast filter Pro verminderen
de weerkaatsing van omgevingslicht
drastisch en zorgen ervoor dat er
een grotere hoeveelheid licht door
het scherm heen kan. deze innovatie
verbetert het contrast aanzienlijk,
zelfs bij veel omgevingslicht.

INFINITE BlACK/pRO

BRIllIANT/HIgH CONTRAsT

VieRa neoPlasma tV‘s met infinite Black en
infinite Black Pro behalen een contrastratio
van meer dan 5 miljoen:1. dit is te danken
aan de nieuwe g14-scherm- en High
contrast filter-technologie. deze zorgen
voor echte zwarttinten, een hoog contrast
en perfecte gradatie in zelfs de donkere
delen van het beeld.

de combinatie van iPs (alpha)schermtechnologie en het innovatieve edge
Led backlight (High contrast) met dynamische
aanpassing van de achtergrondverlichting
(Brilliant contrast) zorgen voor een laag
stroomverbruik en een verbluffende
contrastratio, waardoor zelfs donkere beelden
helder en scherp worden weergegeven.

uITsTEKENd CONTRAsT
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BRILLIANT

alle VieRa tV‘s zijn uitgerust met
een game-modus, die ongebruikte
verwerkingsprocessen overslaat zodat er
geen time-lapse optreedt en de beeldverwerking versnelt als u uw
favoriete games speelt op het grote scherm. geniet van real-time
gaming – wat u speelt is wat u ziet.

NATuuRlIJK CONTRAsT
de combinatie van de ccfL
backlight-technologie met de iPs
(alpha)-technologie resulteert in
een hoog contrast en grote helderheid en een zeer natuurlijke
weergave. de uitstekende lichtoverbrenging van het iPs
(alpha)-scherm staat garant voor een hoog rendement en
verlaagt het stroomverbruik.

cOntRasttecHnOLOgie
INTEllIgENT sCENE CONTROllER
intelligent scene controller-technologie
past de helderheid van de achtergrondverlichting aan aan de scène. in donkere
scènes wordt de achtergrondverlichting
gedimd om diepere zwarttinten te kunnen
weergeven.

BREdE KIJKHOEK
Op basis van de nieuwe generatie Panasonic
iPs- en iPs alpha-schermen, bieden VieRa
Lcd tV‘s de breedst mogelijke kijkhoek
met de minste kleur- en contrastVervaging, vanuit welke hoek u
ook kijkt.

cOnnectiViteit
VIERA CONNECT
Hiermee krijgt u gemakkelijk toegang tot
online entertainment van providers zoals
eurosport™, youtube™, Picassa webalbums
en vele andere.

usB Hdd-OpNAMEs1
U kunt nu uw externe harddisk drive
aansluiten via de UsB-aansluiting
en digitale uitzendingen opnemen,
geprogrammeerd opnemen en pauzeren met één druk op de knop van
uw afstandsbediening.

OpNEMEN1

dlNA-gECERTIFICEERd
als u een pc, nas of diga Blu-ray disc™recorder aansluit op uw VieRa tV met een
ethernetkabel kunt u films in MPeg-2, MkV,
H.264, divX® Plus Hd en verschillende andere formaten afspelen en
foto‘s bekijken of naar muziek (MP3) luisteren. Het dLna (digital Living
network alliance) logo geeft aan dat de apparatuur compatibel is met
alle andere gecertificeerde producten.

U kunt nu uw externe harddisk drive
aansluiten via de UsB-aansluiting
en digitale uitzendingen opnemen,
geprogrammeerd opnemen en pauzeren met één druk op de knop van
uw afstandsbediening. Met de Vt30-serie kunt u ook opnemen op een
sd-geheugenkaart.

VIERA IMAgE VIEWER
Met de VieRa image Viewer-functie kunt u
gemakkelijk JPeg-beelden, aVcHd-films
en MP3- of aac-muziek afspelen vanaf uw
sd-geheugenkaart.

WI-FI REAdy
Op VieRa tV‘s kan een UsB-adaptor worden
aangesloten om een draadloze aansluiting
voor VieRa connect en dLna te creëren en de
tV op te nemen in uw thuisnetwerk. streamen gebeurt op hoge snelheid
en biedt een groot assortiment met een stabiele verbinding voor een
betrouwbare, draadloze opstelling van uw systeem.
VIERA lINK
VieRa Link maakt gebruik van controlesignalen
via een HdMi-kabel voor geautomatiseerde
functies. U hoeft alleen maar op de VieRa
Link knop te drukken op de afstandsbediening van de VieRa tV om alle
Panasonic producten die compatibel zijn met VieRa Link te bedienen.
Hieronder vallen Home cinema-onderdelen, Hd-camcorders en LUMiX
digitale camera‘s.

gEMAAKT VOOR ipOd
sommige VieRa Lcd tV‘s hebben een houder
om uw iPhone™ of iPod™ op aan te sluiten,
zodat u van muziek en video‘s kunt genieten.
alles is gemakkelijk te bedienen met de VieRa-afstandsbediening, met
inbegrip van de wekkerfunctie zodat u gewekt kunt worden door uw
eigen muziek.

geLUid
V-AudIO
V-audio maakt gebruik van een analoog
algoritme om het geluid te verspreiden
tussen de linker- en rechterkant.

V-Audio
SURROUND

V-AudIO suRROuNd

V-AudIO pRO suRROuNd

Het V-audio surround virtuele surroundsysteem geeft het effect van een multikanaalsysteem uit slechts twee speakers
en produceert een surroundeffect dat de
luisteraar omsluit.

Met een aanvullend digitaal weerkaatsingsproces verbreedt Panasonics unieke digitale
versterkertechnologie het geluidseffect voor
een meer ruimtelijke geluidsindruk met een
fantastische lage frequentie weergave.

V-AudIO pRO suRROuNd 2.1

ecO
lEVENsduuR sCHERM MINsTENs
100.000 uuR

lEVENsduuR sCHERM
MINSTENS 60.000 UUR

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van VieRa Plasma
tV‘s is de productie van een scherm met een
levensduur van minstens 100.000 uur, wat u vele
jaren aan hoogstaand kijkplezier oplevert. U kunt
nog jarenlang rekenen op hoogwaardige beelden.

VieRa Lcd-schermen worden
ontworpen met het oog op een
levensduur van minstens 60.000 uur
en bieden daardoor jarenlang
hoogstaand kijkplezier.

lOOdVRIJ

VRIENdElIJK VOOR dE OgEN

Omdat Panasonic zich ervoor inzet om
milieuvriendelijke producten te ontwikkelen
zijn alle VieRa Plasma-schermen kwik- en
loodvrij. dit zorgt voor een lagere belasting van het milieu als het
product wordt gerecycled of wordt afgevoerd.

1

sommige maatschappijen kunnen de opname van hun content beperken.

een onderzoek dat werd uitgevoerd aan
de Ludwig Maximilian Universiteit in
München heeft aangetoond dat mensen
die televisiekijken via een Plasma-scherm aanzienlijk minder
oogbewegingen maken, minder pupilvariatie vertonen en minder vaak
met de ogen knipperen dan mensen die naar een Lcd tV kijken.
de conclusie is dat plasma-technologie zorgt voor minder belasting en
daarom vriendelijker is voor de ogen van de kijker.

Met twee speakers en een extra woofer die
zijn ingebouwd in de tV, produceert V-audio
Pro surround 2.1 een hoge geluidskwaliteit
met een vol basgeluid. daarnaast verbreedt Panasonics unieke
digitale versterkertechnologie het geluidseffect voor een
ruimtelijkere geluidsindruk.

ECO-MOdus
als de eco-modus wordt geactiveerd, meet
een fotosensor het omgevingslicht in de
kamer en worden de beeldinstellingen
automatisch aangepast. dit heeft tot gevolg dat de tV minder
stroom verbruikt in donkere lichtomstandigheden zonder dat de
beeldkwaliteit daar onder lijdt.
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TECHNIsCHE spECIFICATIEs

TV TUNER

VIERA
PLASMA 3D
TELEVISION
Integrated Tuners1
Teletext Reception
Screen Size Diagonal
Panel

VT30 sERIEs
TX-P65VT30 / TX-P55VT30 / TX-P50VT30 / TX-P42VT30

gT30 sERIEs
TX-P50GT30 / TX-P46GT30 / TX-P42GT30

sT30 sERIEs
TX-P50ST30 / TX-P46ST30 / TX-P42ST30

PAL-B/G/H, -I, -D/K, SECAM-B/G, -D/K, L/L‘,
DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-S/S2 (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
1500P
P65VT30: 65” (165cm) / P55VT30: 55” (140cm)
P50VT30: 50” (127cm) / P42VT30: 42” (106cm)

PAL-B/G/H, -I, -D/K, SECAM -B/G, -D/K, L/L‘,
DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-S / S2 (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
1000P
P50GT30: 50” (127cm) / P46GT30: 46” (117cm)
P42GT30: 42” (106cm)

PAL-B / G / H, -I, -D / K: SECAM -B / G, -D / K, L / L‘,
DVB-T, DVB-T (MPEG-4-AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4-AVC [H.264])

G14 Progressive Full HD NeoPlasma

G14 Progressive Full HD NeoPlasma

G14 Progressive Full HD NeoPlasma

1000P
P50ST30: 50" (127cm) / P46ST30: 46” (117cm) /
P42ST30: 42" (106cm)

GENERAL

FEATURES

INPUT / OUTPUT

SOUND

FULL HD 3D

DISPLAy

Filter
Viewing Angle
Resolution

High Contrast Filter Pro (AR Filter)
High Contrast Filter (AR Filter)
High Contrast Filter (AR Filter)
Free
Free
Free
Full HD 1920 x 1080 (16:9)
Full HD 1920 x 1080 (16:9)
Full HD 1920 x 1080 (16:9)
Full HD
1080p (HDMI only), 1080i
1080p (HDMI only), 1080i
1080p (HDMI only), 1080i
Applicable
HD
720p
720p
720p
Scanning Format
SD
576i / p, 480i / p
576i / p, 480i / p
576i / p, 480i / p
Contrast Ratio (in dark surroundings)
Infinite Black Pro (5,000,000:1 Native)
Infinite Black Pro (5,000,000:1 Native)
Infinite Black Pro (5,000,000:1 Native)
Moving Picture Resolution
1080 lines
1080 lines
1080 lines
Intelligent Frame Creation
600Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro
600Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro
600Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro
24p Smooth Film / Playback
24p Smooth Film / Playback
24p Smooth Film / Playback
24p Smooth Film / Playback
Shades of Gradation
6,144 equivalent steps of gradation
6,144 equivalent steps of gradation
6,144 equivalent steps of gradation
Deep Colour (10 / 12-bit)
•
•
•
x.v. Colour
•
•
•
THX Mode
3D/2D
3D/2D
•
Super Resolution
•
•
•
3D Colour Management
•
•
–
Dynamic
/
Normal
/
THX
/
Cinema
/
Game
/
Dynamic
/
Normal
/
THX
/
Cinema
/
Game
/
Picture Mode
Dynamic / Normal / Cinema / True Cinema / Game / Photo
Photo / Pro1 / Pro2 / ISFccc
Photo / Pro1 / Pro2 / ISFccc
V-real
V-real 3D
V-real 3D
V-real 3D
3D Panel
•
•
•
3D 24p Film Display / Smooth Film
•
•
•
2D / 3D Conversion
•
•
•
3D Image Viewer
•
•
•
Dedicated 3D Eyewear
2 included
Not included
Not included
Speakers
2 x 6 watt, 1 x watt (Woofer), 3 Speakers
2 x 10 watt, 2 Speakers
2 x 10 watt 2 Speakers
Sound Mode
Music / Speech / User
Music / Speech / User
Music / Speech / User
Virtual Surround
V-Audio ProSurround 2.1
V-Audio Surround
V-Audio Surround
Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
Dolby® Digital / dts / CoNEQ
dts 2.0 / dts Digital Out / CoNEQ
dts 2.0 / dts Digital Out / CoNEQ
dts 2.0 / dts Digital Out
CI (Common Interface)
•
•
•
AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG (Lumix) / MP4 (Xacti) /
AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG (Lumix) / MP4 (Xacti) /
AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG (Lumix) / MP4 (Xacti) /
VIERA Image Viewer
DivXPlusHD / MKV / WMV / JPEG / MPO / MP3 / AAC / WMA playback DivXPlusHD / MKV / WMV / JPEG / MPO / MP3 / AAC / WMA playback DivXPlusHD /MKV / WMV / JPEG / MPO / MP3 / AAC / WMA playback
3 (1 side, 2 top);
3 (1 side, 2 top);
2 (1 side, 1 rear);
USB
Mass storage / Keyboard / Wi-Fi / SK camera,
Mass storage / Keyboard / Wi-Fi / SK camera,
Mass storage / Keyboard / Wi-Fi / SK camera
USB-HDD Recording
USB-HDD Recording
USB HDD / SD Memory Card Recording
(USB HDD / SD Memory Card)
(USB HDD)
–
HDMI Input
4 (side)
4 (side)
4 (1 side, 3 rear)
Support Feature
Audio return channel (input 2)
Audio return channel (input 2)
Audio return channel (input 2) / 3D input (input 2)
Composite Video Input
AV2: CVBS w/cable adaptor (bottom)
AV2: CVBS w/cable adaptor (bottom)
AV2: 1 x CVBS (side)
Component Video Input
RCA phono type w/cable adaptor (bottom)
RCA phono type w/cable adaptor (bottom)
RCA phono type (1 set, rear)
Audio Input
RCA phono type w/cable adaptor (bottom)
RCA phono type w/cable adaptor (bottom)
RCA phono type (2 sets, 1 side, 1 rear)
(for HDMI, Composite, Component)
21-Pin Input / Output
AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link w/cable adaptor (bottom)
AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link w/cable adaptor (bottom)
AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link (rear)
LAN Port
•
•
•
Analogue Audio Output
RCA phono type w/cable adaptor (bottom)
RCA phono type w/cable adaptor (bottom)
RCA phono type (1 set: rear)
Digital Audio Output (optical)
w/cable adaptor, shared with analogue audio out (bottom)
w/cable adaptor, shared with analogue audio out (bottom)
•
Headphone Jack
1 (bottom)
1 (bottom)
1 (side)
EPG (Now and Next)
•
•
•
EPG for DVB-T
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
VIERA Connect
•
•
•
VIERA Tools
•
•
•
DLNA
•
•
–
VIERA Link
HDAVI Control 5
HDAVI Control 5
HDAVI Control 5
Included
Wi-Fi Ready
Wi-Fi Ready
Wireless LAN Adaptor2
Multi-Window
PIP / PAP / PAT
PAT
PAT
•
•
•
Eco Mode3
Game Mode
•
•
•
Q-Link
•
•
•
Off Timer
•
•
•
Child Lock
•
•
•
Power Save Mode
•
•
•
Power Supply
AC 220 – 240V, 50 / 60Hz
AC 220 – 240V, 50 / 60Hz
AC 220–240V, 50 / 60Hz
P65VT30: 500W / P55VT30: 430W
Rated Power Consumption
P50GT30: 400W / P46GT30: 340W / P42GT30: 325W
P50ST30: 355W / P46ST30: 305W / P42ST30: 295W
P50VT30: 410W / P42VT30: 350W
P65VT30:
311W / P55VT30: 222W
4
P50GT30: 190W / P46GT30: 163W / P42GT30: 130W
P50ST30: 178W / P46ST30: 159W / P42ST30: 123W
Average Power Consumption (on)
P50VT30: 190W / P42VT30: 156W
Standby Power Consumption
0.3W
0.3W
0.3W
P65VT30: 1570 x 956 x 60mm (Panel depth: 39mm)
P50GT30: 1177 x 718 x 58mm (Panel depth: 37mm)
P50ST30: 1204 x 744 x 69mm (Panel depth: 42mm)
P55VT30: 1329 x 810 x 55mm (Panel depth: 37mm)
Dimensions without Stand (W x H x D)
P46GT30:
1091
x
670
x
58mm
(Panel
depth:
37mm)
P46ST30:
1118
x
695
x
69mm (Panel depth: 42mm)
P50VT30: 1202 x 733 x 50mm (Panel depth: 37mm)
P42GT30: 993 x 615 x 58mm (Panel depth: 37mm)
P42ST30: 1020 x 640 x 69mm (Panel depth: 42mm)
P42VT30: 1018 x 630 x 50mm (Panel depth: 37mm)
Dimensions with Stand (W x H x D)
Weight without Stand
Weight with Stand

Swivel Angle
One-Sheet-of-Glass Design
Wall Bracket

P65VT30: 1570 x 994 x 400mm / P55VT30: 1329 x 847 x 387mm
P50VT30: 1202 x 768 x 335mm / P42VT30: 1018 x 664 x 320mm

P50GT30:1177 x 753 x 335mm / P46GT30: 1091 x 705 x 335mm
P42GT30: 993 x 649 x 320mm

P50ST30: 1204 x 779 x 335mm
P46ST30: 1118 x 730 x 335mm
P42ST30: 1020 x 675 x 320mm

P65VT30: 56.0kg / P55VT30: 38.5kg
P50VT30: 31.0kg / P42VT30: 23.5kg
P65VT30: 63.0kg / P55VT30: 44.5kg
P50VT30: 35.0kg / P42VT30: 27.0kg
P65VT30: – / P55VT30: – / P50VT30: ±10° / P42VT30: ±15°
•
P65VT30: Ty-WK6P1RW /P55VT30: Ty-WK5P1RW
P50VT30: Ty-WK4P1RW / P42VT30: Ty-WK4P1RW

P50GT30: 25.5kg / P46GT30: 22.5kg / P42GT30: 19.5kg

P50ST30: 26.0kg / P46ST30: 23.5kg / P42ST30: 19.5kg

P50GT30: 29.5kg / P46GT30: 26.5kg / P42GT30: 23.0kg

P50ST30: 30.0kg / P46ST30: 27.5kg / P42ST30: 23.0kg

P50GT30: ±10° / P46GT30: ±10° / P42GT30: ±15°
–

P50ST30 / P46ST30: ±10°/ P42ST30: ±15°
–

Ty-WK4P1RW

Ty-WK4P1RW

3D EyEWEAR
3d eyeweaR (LaRge size) - ty-ew3d3Le

3d eyeweaR (MediUM size) - ty-ew3d3Me

3d eyeweaR (sMaLL size) - ty-ew3d3se

Dimenisons
(W x H x D / without Nose Pad)
Power Supply
Weight

Frame Sequential Type (Active Liquid Crystal Shutter)
Lithium-ion polymer rechargeable battery
Approx. 25 hours operation time for a 30-minute full battery charge
(Approx. 3 hours operation time for a 2-minute battery charge)
170.6 x 42.2 x 170.7mm
(6.72“ x 1.67“ x 6.73“)
DC 5 V (USB power supply from VIERA 3D TV)
27g (0.96 lb.)

Frame Sequential Type (Active Liquid Crystal Shutter)
Lithium-ion polymer rechargeable battery
Approx. 25 hours operation time for a 30-minute full battery charge
(Approx. 3 hours operation time for a 2-minute battery charge)
167.7 x 42.2 x 170.7mm
(6.61“ x 1.67“ x 6.73“)
DC 5 V (supplied by USB terminal of a VIERA 3D TV)
26g (0.92 lb.)

Frame Sequential Type (Active Liquid Crystal Shutter)
Lithium-ion polymer rechargeable battery
Approx. 25 hours operation time for a 30-minute full battery charge
(Approx. 3 hours operation time for a 2-minute battery charge)
160.5 x 42.2 x 167.6mm
(6.32“ x 1.67“ x 6.60“)
DC 5 V (supplied by USB terminal of a VIERA 3D TV)
26g (0.92 lb.)

Viewing Range**

Transmitter for 3D Eyewear within 3.2 m (10‘ 5“) from front surface
(within 35-degree horizontal, 20-degree vertical)

Transmitter for 3D Eyewear within 3.2 m (10‘ 5“) from front surface
(within 35-degree horizontal, 20-degree vertical)

Transmitter for 3D Eyewear within 3.2 m (10‘ 5“) from front surface
(within 35-degree horizontal, 20-degree vertical)

0°C-40°C (32°F-104°F)

0°C-40°C (32°F-104°F)

0°C-40°C (32°F-104°F)

Lens Type
Battery Type
Battery Duration*

Usage Temperature Range

*

The battery duration will change as per the total usage time with the number of charge / discharge cycles.

**
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The location of the 3D Eyewear transmitter differs depending on the model of television.

There are differences in the viewing range of the 3D Eyewear among individuals.

VIERA
NeoPLASMA
TELEVISION

VIERA PLASMA
TELEVISION

Integrated Tuners1
Teletext Reception
Screen Size Diagonal
Panel

PAL-B / G / H, -I, -D / K, SECAM-B / G, -D / K, L / L‘,
DVB-T, DVB-T (H.264),
DVB-S / S2 (H.264), DVB-C (H.264)

s30 sERIEs
TX-P42S30
TV TUNER

TV TUNER

g30 sERIEs
TX-P50G30 / TX-P46G30 / TX-P42G30

1000P
P50G30: 50" (127cm) / P46G30: 46" (117cm) /
P42G30: 42" (106cm)

Teletext Reception

Weight without Stand
Weight with Stand
Swivel Angle
One-Sheet-of-Glass Design
Wall Bracket

P50G30: 1204 x 779 x 335mm
P46G30: 1118 x 730 x 335mm
P42G30: 1020 x 675 x 320mm
P50G30: 26.0kg / P46G30: 24.0kg / P42G30: 20.5kg
P50G30: 30.0kg/ P46G30: 28.0kg / P42G30: 24.0kg
P50G30 / P46G30: ±10° / P42G30: ±15°
–
Ty-WK4P1RW

SKyPE
COMMUNICATION
CAMERA

Filter
Viewing Angle
Resolution

Full HD
HD
SD
Contrast Ratio (in dark surroundings)
Moving Picture Resolution
Intelligent Frame Creation Pro
24p Smooth Film / Playback
Shades of Gradation
Deep Colour (10 / 12-bit)
x.v. Colour
THX Mode
Super Resolution
3D Colour Management

DISPLAy

Applicable
Scanning Format

SOUND

FULL HD 3D

Picture Mode

CI (Common Interface)
VIERA Image Viewer

Weight (approx.)

INPUT / OUTPUT
FEATURES

V-real Live
–
–
–
–
–
2 x 10 watt 2 Speakers
Music / Speech / User
V-Audio Surround
Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
dts 2.0 / dts Digital Out
•
AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG (Lumix) / MP4 (Xacti) /
DivXPlusHD / MKV / WMV / JPEG / MP3 / AAC / WMA playback
2 (2 side);
Mass storage / Keyboard / Wi-Fi / SK camera

USB
USB HDD / SD Memory Card Recording
HDMI Input
Support Feature
Composite Video Input
Component Video Input
Audio Input
(for HDMI, Composite, Component)
21-Pin Input / Output
LAN Port
Analogue Audio Output
Digital Audio Output (optical)
Headphone Jack
EPG (Now and Next)
EPG for DVB-T
VIERA Connect
VIERA Tools
DLNA
VIERA Link
Wireless LAN Adaptor2
Multi-Window
Eco Mode3
Game Mode
Q-Link
Off Timer
Child Lock
Power Save Mode
Power Supply
Rated Power Consumption
Average Power Consumption4 (on)
Standby Power Consumption

–
3 (1 side, 2 rear)
Audio return channel (input 2)
AV2: 1 x CVBS (side)
RCA phono type (1 set, rear)
RCA phono type (2 sets, 1 side, 1 rear)
AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link (rear)
•
RCA phono type (1 set: rear)
•
1 (side)
•
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
•
•
–
HDAVI Control 5
Wi-Fi Ready
PAT
•
•
•
•
•
•
AC 220–240V, 50 / 60Hz
255W
121W
0.3W

Dimensions without Stand (W x H x D)

1023 x 637 x 93mm

Dimensions with Stand (W x H x D)

1023 x 671 x 288mm

Weight without Stand
Weight with Stand
Swivel Angle
One-Sheet-of-Glass Design
Wall Bracket

20.0kg
23.0kg
–
–
Ty-WK4P1RW

1

Digital tuner functionality may vary depending
on the country of operation. Check the latest
information about the available services at the
following website (English only):
http://panasonic.jp/support/global/cs/TV/

2

Depending on the area, this accessory
may not be included.

3

Contrast Automatic Tracking System.

4

Based on IEC 62087 Ed. 2 measurement method.

• Yes

– No

WIRELESS LAN
ADAPTOR
ty-cc10

Lens
Microphone
Sensor
Resolution
Output Image
Output Format
Max Frame Rate
Interface
Power Supply
Power Consumption
Dimensions (W x H x D)

G14 Progressive Full HD Plasma Display Panel
with Tough Panel
Mono Filter
Free
Full HD 1920 x 1080 (16:9)
1080p (HDMI only), 1080i
720p
576i / p, 480i / p
Superb Contrast
1080 lines
600Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro
24p Playback
6,144 equivalent steps of gradation
•
•
–
•
–
Dynamic / Normal / Cinema / True Cinema / Game / Photo

V-real
3D Panel
3D 24p Film Display / Smooth Film
2D / 3D Conversion
3D Image Viewer
Dedicated 3D Eyewear
Speakers
Sound Mode
Virtual Surround
Dolby® Digital / dts

GENERAL

DISPLAy
FULL HD 3D
SOUND
INPUT / OUTPUT
FEATURES
GENERAL

Dimensions with Stand (W x H x D)

P50G30: 1204 x 744 x 70mm (Panel depth: 54mm)
P46G30: 1118 x 695 x 70mm (Panel depth: 54mm)
P42G30: 1020 x 640 x 70mm (Panel depth: 54mm)

P42S30: 42” (106cm)

Panel

Filter
Viewing Angle
Resolution

Dimensions without Stand (W x H x D)

1000P

Screen Size Diagonal

G14 Progressive Full HD NeoPlasma

High Contrast Filter (AR Filter)
Free
Full HD 1920 x 1080 (16:9)
Full HD
1080p (HDMI only), 1080i
Applicable
HD
720p
Scanning Format
SD
576i / p, 480i / p
Contrast Ratio (in dark surroundings)
Infinite Black (5,000,000:1 Native)
Moving Picture Resolution
1080 lines
Intelligent Frame Creation Pro
600Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro
24p Smooth Film / Playback
24p Smooth Film / Playback
Shades of Gradation
6,144 equivalent steps of gradation
Deep Colour (10 / 12-bit)
•
x.v. Colour
•
THX Mode
•
Super Resolution
•
3D Colour Management
•
Dynamic
/
Normal
/
THX
/ Cinema / Game / Photo /
Picture Mode
Pro1 / Pro2 / ISFccc
V-real
V-real Live
3D Panel
–
3D 24p Film Display / Smooth Film
–
2D / 3D Conversion
–
3D Image Viewer
–
Dedicated 3D Eyewear
–
Speakers
2 x 10 watt 2 Speaker
Sound Mode
Music / Speech / User
Virtual Surround
V-Audio Surround
Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
Dolby® Digital / dts
dts 2.0 / dts Digital Out
CI (Common Interface)
•
AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG (Lumix) / MP4 (Xacti) /
VIERA Image Viewer
DivXPlusHD / MKV / WMV / JPEG / MP3 / AAC / WMA playback
3 (1 side, 2 top);
USB
Mass storage / Keyboard / Wi-Fi / SK camera /
USB-HDD Recording
USB HDD / SD Memory Card Recording
USB HDD
HDMI Input
4 (1 side, 3 rear)
Support Feature
Audio return channel (input 2)
Composite Video Input
AV2: 1 x CVBS (side)
Component Video Input
RCA phono type (1 set, rear)
Audio Input
RCA
phono
type (2 sets, 1 side, 1 rear)
(for HDMI, Composite, Component)
21-Pin Input / Output
AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link (rear)
LAN Port
•
Analogue Audio Output
RCA phono type (1 set: rear)
Digital Audio Output (optical)
•
Headphone Jack
1 (side)
EPG (Now and Next)
•
EPG for DVB-T
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
VIERA Connect
•
VIERA Tools
•
DLNA
•
VIERA Link
HDAVI Control 5
Wi-Fi Ready
Wireless LAN Adaptor2
Multi-Window
PAT
•
Eco Mode3
Game Mode
•
Q-Link
•
Off Timer
•
Child Lock
•
Power Save Mode
•
Power Supply
AC 220–240V, 50 / 60Hz
Rated Power Consumption
P50G30: 320W / P46G30: 285W / P42G30: 275W
P50G30: 175W / P46G30: 150W / P42G30: 122W
Average Power Consumption4 (on)
Standby Power Consumption
0.4W

PAL-B / G / H, -I, -D / K: SECAM -B / G, -D / K, L / L‘,
DVB-T, DVB-T (MPEG-4-AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4-AVC [H.264])

Integrated Tuners1

F/2.0 3P lens; FOV (D) 56.8° (in HD mode)
4 uni-directional microphones
1/4-inch CMOS sensor
1280 x 720
Max 1280 x 720 (HD)
H.264, yUV
22fps at HD, 30fps at VGA
USB 2.0
DC 5 V (USB powered), 500mA
Max 1.4 W
210 x 76 x 43mm (8.27 x 3 x 1.7 inches)
200g (0.44lbs)
(including USB cable)

dy-wL10
Antenna
Interface
Standard Compliance
Transmission System
Frequency Range
Transfer Rate (standard)1
Access Mode
Security
Power Supply [approx.]
Power Consumption [approx.]
Weight [approx.]
Dimensions (W x H x D) [approx.]

Tx 1, Rx 2
USB 2.0
IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
MISO-OFDM System, OFDM System, DSSS System
IEEE802.11n / IEEE802.11a: 5.15 – 5.35GHz, 5.47 – 5.725GHz,
5.725 – 5.825GHz (Australia, New Zealand); IEEE802.11g / IEEE802.11b /
IEEE802.11n: 2.4 – 2.4835GHz
IEEE802.11n: Tx max 150mbps, Rx max 300mbps;
IEEE802.11g / IEEE802.11a: max 54mbps; IEEE802.11b: Max 11mbps
Infrastructure
WPA2-PSK (TKIP / AES) / WPA-PSK (TKIP/ AES) / WEP (64-bit / 128-bit)
DC 5V (USB powered), 500mA
Max 2500mW
29g
44 x 27 x 72mm

1 Transfer rates are theoretical values;

actual communication rate will vary
according to communication environment or connected equipment.
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TECHNIsCHE spECIFICATIEs

TV TUNER

VIERA LED LCD
3D TELEVISION

Integrated Tuners1
Teletext Reception
Screen Size Diagonal

DT35 SERIES
TX-L37DT35 / TX-L32DT35

dT30 sERIEs
TX-L37DT30 / TX-L32DT30

PAL-B / G / H, -I, -D / K, SECAM -B / G, -D / K, L / L‘,
DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-S / S2 (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
1500P

PAL-B / G / H, -I, -D / K: SECAM -B / G, -D / K, L / L‘;
DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-S / S2 (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
1000P

L37DT35: 37" (94cm) / L32DT35: 32” (80cm)

L37DT30: 37" (94 cm) / L32DT30: 32" (80cm)

IPS-Alpha LED LCD Panel
(E-LED Local Dimming Backlight)

IPS-Alpha LED LCD Panel
(E-LED Local Dimming Backlight)

400Hz bls IFC pro
178°
Brilliant Contrast

400Hz bls IFC pro
178°
Brilliant Contrast

Panel
Panel Drive
Viewing Angle
Contrast (Dynamic)
Resolution
DISPLAy

Applicable PC Signals
Applicable
Scanning Format

Full HD
HD
SD

Moving Picture Resolution
Intelligent Frame Creation Pro
Motion Focus Technology
24p Smooth Film / Playback
Deep Colour (10-bit Panel)
Super Resolution

FULL HD 3D

Picture Mode

V-real 3D
•
•
•
•
Not included

2 x 10 watts 1-Way Bottom Speakers (Box)

2 x 10 watts 1-way bottom speakers (Box)

Music/Speech/User
V-Audio ProSurround

Music / Speech / User
V-Audio Pro Surround

Dolby® Digital / dts

Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
dts2.0 + Digital Out

Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
dts 2.0 + Digital Out

CI (Common Interface)

•
AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG [LUMIX] /
MP4 [Xacti] / DivX®PlusHD / MKV / MPEG-4 /
JPEG / MPO / MP3 / AAC / WMV / WMA playback

•
AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG [LUMIX] /
MP4 [Xacti] / DivX® PlusHD / MKV / MPEG-4 / JPEG /
MPO /MP3 / AAC / WMV / WMA playback

SOUND

Sound Mode
Virtual Surround

USB

INPUT / OUTPUT

Dynamic / Normal / Cinema / True Cinema / Game / Dynamic / Normal / Cinema / True Cinema / Game /
Photo/Pro1/Pro2 (ISFccc)
Photo / Pro1 / Pro2 (ISFccc)
V-real 3D
•
•
•
•
Not included

VIERA Image Viewer

FEATURES

Full HD 1920 x 1080 (16:9)
VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz
1080p (HDMI only), 1080i
720 p
576i / p, 480i / p
1080 lines
•
•
•/•
•
•

V-real
3D Panel
3D 24p Film Display / Smooth Film
2D-3D Conversion
3D Image Viewer
Dedicated 3D Eyewear
Speakers

USB HDD / SD Memory Card Recording
HDMI Input
Support Feature
Composite Video Input
Component Video Input
PC Input
Audio Input
(for HDMI, PC, Composite, Component)
21-Pin Input / Output
LAN Port
Analogue Audio Output
Digital Audio Output (optical)
Headphone Jack
EPG (Now and Next)
EPG for DVB-T
VIERA Connect
DLNA
VIERA Tools
VIERA Link
Wireless LAN Adaptor2
Universal Dock for iPod
Multi-Window
Eco Navigation
Game Mode
Q-Link
Off Timer
Child Lock
Power Supply
Rated Power Consumption
Average Power Consumption3 (on)
Standby Power Consumption
Dimensions without TV Stand (W x H x D)

GENERAL

Full HD 1920 x 1080 (16:9)
XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 (HDMI)
1080p (HDMI only), 1080i
720 p
576i / p, 480i / p
1080 lines
•
•
•/•
•
•

3 (2 rear, 1 side); Mass storage / Keyboard / Wi-Fi / 3 (2 rear, 1 side); Mass storage / Keyboard / Wi-Fi /
USB-HDD recording / SK camera
USB-HDD recording / SK camera
USB HDD
4 (3 rear, 1 side)
Audio Return Channel (Input 2)
AV2: 1 x RCA phono type (rear)
1 x RCA phono type (rear)
1 x Mini D-sub 15-pin (rear)
RCA phono type (1 set, rear)

RCA phono type (1 set, rear)

AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link (rear)
•
RCA phono type (1 set, rear)
1 (rear)
1 (side)
•
Gemstar EPG: UK, Italy, Germany, Spain
•
•
•
HDAVI Control 5
Wi-Fi Ready
–
PAT
•
•
•
•
•
AC 220–240V, 50 / 60Hz
L37DT35: 136W / L32DT35: 118W
L37DT35: 92.2W / L32DT35: 78.7W
0.3W

AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link (rear)
•
RCA phono type (1 set, rear)
1 (rear)
1 (side)
•
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
•
•
•
HDAVI Control 5
Wi-Fi Ready
–
PAT
•
•
•
•
•
AC 220–240V, 50 / 60Hz
L37DT30: 136W / L32DT30: 118W
L37DT30: 92.2W / L32DT30: 78.7W
0.3W

L37DT35: 874 x 536 x 72mm (Panel depth: 33mm)
L32DT35: 751 x 468 x 72mm (Panel depth: 33mm)

L37DT30: 874 x 536 x 72mm (Panel depth: 33mm)
L32DT30: 751 x 468 x 72mm (Panel depth: 33mm)

L37DT35: 874 x 542 x 200mm
L32DT35: 751 x 475 x 200mm

L37DT30: 874 x 570 x 260mm
L32DT30: 751 x 502 x 230mm

L37DT35: 12.5kg / L32DT35: 10.0kg
L37DT35: 18.0kg / L32DT35: 14.0kg
–
Ty-WK3L2RW
•

37DT30: 12.5kg / 32DT30: 10.0kg
37DT30: 15.5kg / 32DT30: 13.0kg
±15°
Ty-WK3L2RW
•

Dimensions with TV Stand (W x H x D)
Weight without Stand
Weight with Stand
Swivel Angle
Wall Bracket
VESA Standard

• Yes
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USB HDD
4 (3 rear, 1 side)
Audio return channel (input 2)
AV2: 1 x RCA phono type (rear)
1 x RCA phono type (rear)
1 x Mini D-sub 15-pin (rear)

– No

1

Digital tuner functionality may vary depending on the country of operation.
Check the latest information on the available services at the following website (English only):
http://panasonic.jp/support/global/cs/TV/

2

Depending on the area, this accessory may not be included.

3

Based on IEC 62087 Ed. 2 measurement method.

iPod is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

VIERA LED LCD
TELEVISION
TV TUNER

E30 sERIEs
E3 sERIEs
TX-L42E30 / TX-L37E30 / TX-L32E30 TX-L42E3 / TX-L37E3 / TX-L32E3 / TX-L24E3 /TX-L19E3
Integrated Tuners1
Teletext Reception

1000P

1000P

500P

500P

L42E3: 42" (106cm) / L37E3: 37" (94cm) /
L32E3: 32” (80cm) / L24E3: 24” (61cm) / L19E3: 19” (48cm)

32” (80 cm)

L32C3: 32” (80 cm) / L24C3: 24” (61cm)

Panel

IPS Alpha LED LCD Panel (E-LED Backlight)

IPS LED LCD Panel (E-LED Backlight)

IPS Alpha LED LCD Panel (E-LED Backlight)

L 32C3: IPS Alpha LCD Panel
L24C3. WXGALCD Panel

200blb IFC Pro
178°
High Contrast

50Hz
L42E3 / L37E3 / L32E3: 178° / L24E3: 170° / L19E3: 176°
High Contrast

50 Hz
178°
High Contrast

50 Hz
L32C3: 178° / L24C3: 170°
Natural Contrast

Full HD 1,920 x 1,080 (16:9)

Full HD 1920 x 1080 (16:9)

1366 x 768 (16:9)

1366 x 768 (16:9)

Full HD
HD
SD
Moving Picture Resolution
Intelligent Frame Creation Pro
Motion Focus Technology
24p Smooth Film / Playback
Deep Colour (10-bit Panel)
Super Resolution

VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz
1080p (HDMI only), 1080i
720p
576i / p, 480i / p
900 lines
•
•
•/•
•
–

VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz
1080p (HDMI only), 1080i
720p
576i / p, 480i / p
300 lines
–
–
–/•
–
–

—
1080p (HDMI only), 1080i
720p
576i / p, 480i / p
300 lines
–
–
–/•
–
–

—
1080p (HDMI only), 1080i
720p
576i / p, 480i / p
300 lines
—
—
–/•
—
—

Picture Mode

Dynamic / Normal / Cinema / True Cinema /
Game / Photo

Dynamic / Normal / Cinema / True Cinema / Game

Dynamic / Normal / Cinema /
True Cinema / Game

Dynamic / Normal / Cinema /
True Cinema / Game

V-real Live
–
–
–
–

V-real Plus
–
–
–
–

V-real Plus
–
–
–
–

V-real Plus
–
–
–
–

DISPLAy

Applicable
Scanning Format

FULL HD 3D

Applicable PC Signals

V-real
3D Panel
3D 24p Film Display / Smooth Film
2D-3D Conversion
3D Image Viewer
Dedicated 3D Eyewear

SOUND

Speakers
Sound Mode
Virtual Surround

–

–

–

–

2 x 10 watts 1-way bottom speakers

2 x 10 watts 1-way bottom speakers

2 x 10 watt 1-Way Bottom Speakers

L32C3: 2 x 10 watt 1-Way Bottom Speakers
L24C3: 2 x 5 watt 1-Way Bottom Speakers

Music / Speech / User
V-Audio Surround

Music / Speech / User
V-Audio Surround

Music / Speech / User
V-Audio

Music / Speech / User
V-Audio

Dolby® Digital / dts

Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse /
dts 2.0 + Digital Out

Dolby® Digital Plus / dts Digital Out

Dolby® Digital Plus / dts Digital Out

Dolby® Digital Plus / dts Digital Out

CI (Common Interface)

•

•

•

•

AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG [LUMIX] /
MP4 [Xacti] / DivX® PlusHD / MKV /
MPEG-4 / JPEG / MP3 /AAC / WMV / WMA playback

AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG [LUMIX] /
MP4 [Xacti] / JPEG / MP3 / AAC playback

AVCHD / SD-VIDEO / JPEG / MP3 /
AAC playback

AVCHD / SD-VIDEO / JPEG / MP3 /
AAC playback

3 (2 rear, 1 side); Mass Storage / Keyboard /
Wi-Fi / USB-HDD Recording / SK camera

–

–

–

USB HDD
4 (3 rear, 1 side)
Audio return channel (input 2)
AV2: 1 x RCA phono type (rear)
RCA phono type (1 set, rear)
1 x Mini D-sub 15-pin (rear)

–
3 (2 rear, 1 side)
Audio return channel (input 2)
AV2: 1 x RCA phono type (rear)
RCA phono type (1 set, rear)
1 x Mini D-sub 15-pin (rear)

–
2 (rear)
Audio Return Channel (input 2)
AV2: 1 x RCA phono type (rear)
RCA phono type (1 set, rear)
–

–
2 (rear)
Audio Return Channel (input 2)
AV2: 1 x RCA phono type (rear)
RCA phono type (1 set, rear)
—

VIERA Image Viewer
USB

INPUT / OUTPUT

PAL -B / G / H, -I, -D / K: SECAM -B / G, -D / K, L / L‘; PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L‘;
DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]),
DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C
DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])
(MPEG4-AVC [H.264])

L42E30: 42“ (106cm) / L37E30: 37” (94cm) /
L32E30: 32” (80cm)

Resolution

FEATURES

PAL-B / G / H, -I, -D / K: SECAM -B / G, -D / K, L / L‘;
DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])

C3 sERIEs
TX-L32C3 / TX-L24C3

Screen Size Diagonal

Panel Drive
Viewing Angle
Contrast (Dynamic)

USB HDD / SD Memory Card Recording
HDMI Input
Support Feature
Composite Video Input
Component Video Input
PC Input
Audio Input
(for HDMI, PC, Composite, Component)
21-Pin Input / Output
LAN Port
Analogue Audio Output
Digital Audio Output (optical)
Headphone Jack
EPG (Now and Next)
EPG for DVB-T
VIERA Connect
DLNA
VIERA Tools
VIERA Link
Wireless LAN Adaptor2
Universal Dock for iPod
Multi-Window
Eco Navigation
Game Mode
Q-Link
Off Timer
Child Lock
Power Supply
Rated Power Consumption
Average Power Consumption3 (on)
Standby Power Consumption
Dimensions without TV Stand (W
x H x D)

GENERAL

PAL-B / G / H, -I, -D / K: SECAM -B / G, -D / K, L / L‘;
DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])

X3 SERIES
TX-L32X3

Dimensions with TV Stand (W x H x D)

RCA phono type (1 set, rear)

RCA phono type (1 set, rear)

RCA phono type (1 set, rear)

RCA phono type (1 set, rear)

AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link (rear)
•
RCA phono type (1 set, rear)
1 (rear)
1 (side)
•
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
•
•
•
HDAVI Control 5
Wi-Fi Ready
–
PAT
•
•
•
•
•
AC 220–240V, 50/60Hz
L42E30: 102W / L37E30: 85W / L32E30: 72W
L43E30: 70W / L37E30: 61W / L32E30: 51W

AV1: AV In / Out, RGB In, Q-Link (rear)
–
RCA phono type (1 set, rear)
1 (rear)
1 (side)
•
Gemstar EPG: Italy, Germany, Spain
–
–
•
HDAVI Control 5
–
–
PAT
•
•
•
•
•
AC 220–240V, 50/60Hz
L42E3: 109W / L37E3: 75W / L32E3: 54W / L24E3: 46W / L19E3: 33W
L42E3: 89W / L37E3: 62W / L32E3: 46W / L24E3: 36.4W / L19E3: 27.6W

AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (rear)
–
–
1 (rear)
1 (side)
•
Gemstar EPG: UK, Italy, Germany, Spain
–
–
•
HDAVI Control 5
–
–
PAT
•
•
•
•
•
AC 220–240V, 50/60Hz
51W
44W

AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (rear)
–
–
1 (rear)
1 (side)
•
Gemstar EPG: UK, Italy, Germany, Spain
–
–
•
HDAVI Control 5
–
–
PAT
–
•
•
•
•
AC 220–240V, 50/60Hz
L32C3: 88W / L24C3: 72W
L32C3: 75W / L24C3: 51.2W

0.3W

L42E3 / L37E3 / L32E3: 0.25W / L24E3: 0.3W / L19E3: 0.3W

0.3W

0.3W

L42E30: 1002 x 611 x 75mm (Panel depth: 41mm)
L37E30: 890 x 548 x 75mm (Panel depth: 41mm)
L32E30: 769 x 480 x 75mm (Panel depth: 41mm)

L42E3: 1002 x 611 x 75mm (Panel depth: 41mm)
L37E3: 890 x 548 x 75mm (Panel depth: 41mm)
L32E3: 769 x 480 x 75mm (Panel depth: 41mm)
L24E3: 595 x 380 x 60mm (Panel depth: 45mm)
L19E3: 469 x 311 x 59mm (Panel depth: 43mm)

769 x 480 x 75mm (Panel depth: 41mm)

L32C3: 779 x 497 x 84mm
L24C3: 620 x 404 x 99mm

769 x 514 x 230mm

L32C3: 779 x 531 x 207mm
L24C3: 620 x 437 x 187mm

9.3kg

L32C3: 8.5kg
L24C3: 6.0kg
L32C3: 9.5kg
L24C3: 6.5kg
–
Ty-WK3L2RW
•

L42E30: 1002 x 646 x 288mm
L37E30: 890 x 582 x 260mm
L32E30: 769 x 514 x 230mm

Weight without Stand

L42E30: 15.5kg / L37E30:12.5kg / L32E30: 10kg

Weight with Stand

L42E30: 19kg / L37E30: 15.5kg / L32E30: 12.5 g

Swivel Angle
Wall Bracket
VESA Standard

–
Ty-WK3L2RW
•

iPod is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

L42E3: 1002 x 646 x 288mm / L37E3: 890 x 582 x 260mm
L32E3: 769 x 514 x 230mm / L24E3: 595 x 415 x 187mm
L19E3: 469 x 346 x 163mm
L42E3: 14.0kg / L37E3: 12.0kg / L32E3: 9.3kg /
L24E3: 5.5kg / L19E3: 3.5kg
L42E3: 17.5kg / L37E3: 14.5kg / L32E3: 12.0kg /
L24E3: 6.0kg / L19E3: 4.0kg
–
Ty-WK23LR2W
•

12.0kg
–
Ty-WK3L2RW
•
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Panasonic Marketing Europe GmbH. VIERA is een merknaam van Panasonic Corporation. Het ontwerp en de specificaties van
producten wijzigen constant met het oog op verbetering. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de voorbereiding
van deze catalogus, kan het zijn dat sommige wijzigingen niet zijn aangegeven en plaats hebben gevonden na publicatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Panasonic-dealer. Panasonic Marketing Europe GmbH kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor fouten en weglatingen.

WWW.PANASONIC.NL
www.panasonic.be

