
PLAZMA VAGY LCD?
a mesének vége...

összehasonlító elemzés a síkképernyős technológiákról



MIÉRT LEHET HASZNOS EZ A FÜZET?
Sok hamis állítás, amit akarva vagy akaratlanul elejtettek, oda vezetett, hogy pletykák és valótlan infor-
mációk kaptak szárnyra a plazma-technológiáról! 

A két legismertebb elôítélet az, hogy a felsôkategória nagyképernyôs plazma TV-i több áramot fogyasztanak  
az azonos méretû LCD TV-ékhez képest, és rövidebb élettartammal bírnak. 

Talán ebbôl kiindulva alakult ki az a benyomás, hogy az LCD-technológia jelenti a modernebb, korszerûbb 
rendszert. Ez egy hibás következtetés, mivel a plazma-technológia kifejezetten az 1998-as Nagano-i Téli 
Olimpiai Játékok apropóján lett kifejlesztve, hogy a nagyfelbontású képeket nagyformátumban vigye be a 
nappalikba, és forradalmasítsa a házimozi-élményt. Ezzel szemben az LCD-technológiát 1968-ban irodai 
használatra (kijelzôk, zsebszámológépek számára) tervezték. 

Ezek a széles körben elterjedt elôítéletek arra késztették a Panasonic-ot, hogy összeállítsa ezt  
az anyagot, amely tényszerûen tájékoztatja Önt a különbözô technológiák erôsségeirôl. A füzet alapját  
az AVT.O.P. független tesztintézet átfogó tanulmánya, egy nemzetközi fogyasztói felmérés, továbbá  
a véleményformáló szakfolyóiratok teszteredményei jelentik. 

Alakítsa ki Ön is a véleményét, és találja meg az Ön egyéni igényeihez illô technológiát. 

A 15. oldalon talál egy gyorstesztet, amely választ ad jónéhány kérdésre a kikapcsolódás-jellegû 
televíziózással kapcsolatban.
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KÜLÖNBSÉGEK
- HOGYAN MŰKÖDNEK AZ EGYES TECHNOLÓGIÁK
Töretlen a síkképernyôs televíziók iránti kereslet. De hogy melyik képernyôrendszer a megfelelô az Ön 
számára, és milyen funkciók rejtôznek az új technológiák mögött? A következô oldalon felvilágosítást 
adunk Önnek a két különbözô rendszerrôl.



Plazma	TV-k 

A plazmaképernyôk mûködése egy korszerû, a kö-
zelmúltban kifejlesztett technológián alapul, ame-
lyet eredetileg 1998-ban, a Nagano-i Téli Olimpiai 
Játékokra terveztek azért, hogy a sporteseményt 
még nagyobb képernyôkön mutassák be. Az addig 
jól bevált képcsöves készülékek a méretüket és 
súlyukat tekintve elérték saját határukat, ezért a fej-
lôdés a plazma-kijelzôk irányába haladt, az elegáns 
síkképernyôs televíziók formájában – a televíziózás 
XX. század végi forradalmát eredményezve.

A plazma-TV-k esetében minden egyes képpont 
(minden egyes pixel) három kicsi kamrából áll, 
amelyek a piros, a zöld és a kék alapszínekre van-
nak felosztva.

Ezek a kamrák két üvegtábla között vannak elhe- 
lyezve és egy speciális nemesgázkeverékkel vannak 
megtöltve. (A megfelelô szín megjelenését a hátsó 
üvegtábla foszforrétegének színe adja.)

A kamrák elektródájára elektromos impulzust bo-
csátva, a gázkeverék plazmaállapotba kerül (innen 
adódik a technológia neve) és a benne felszabaduló 
megfelelô töltésû ionok a foszfor gerjesztése által 
fényt bocsátanak ki. 

Az ilymódon kigyújtott többmillió – saját fénnyel ren-
delkezô – pixel egy spontán, éles plazmaképet állít 
elô, ami se nem vibrál, se nem torzít.

5

A plazma- és az LCD-rendszerek működési elve
LCD	TV-k	 

Az LCD-k technológiája 30 évvel régebbi, mint 
a plazmáké. Világos környezeti fényben történô 
használatra tervezték, és legelôször zsebszámoló-
gépben használták.

Maga az LCD-panel önálló fényforrással nem ren-
delkezik, ezért ahhoz, hogy látható kontrasztos kép 
jelenjen meg rajta, egy hátsó megvilágító panellel 
kell ellátni.

Ennek a megvilágító panelnek a fényereje elvileg 
tetszôleges lehet. Az LCD-kijelzôk ebbôl adódó 
kimagasló fényerôértékei elsôsorban olyan helye-
ken kamatoztathatók, mint az irodák, a nyilvános 
helységek vagy szabadtér. 

Ennél fogva az LCD-technológiát gyakran integ-
rálják olyan készülékekbe, mint a mobiltelefonok, 
notebook-ok vagy a hordozható játékkonzolok. 

A síkképernyôs televíziókban ezzel szemben csak 
2001 óta használják ezt a technológiát.

Az LCD TV-k esetében is önálló képpontok (pixelek) 
adják a képet. Ezek szintén két áttetszô lap között 
helyezkednek el, azonban nem nemesgázzal vannak 
megtöltve, mint a plazma TV-k, hanem folyadék-
kristályokkal. Ezek a kristályok adják a technológia 
nevét is: „Liquid Crystal Display“. 

Az LCD-technológia már említett fehérszínû háttér-
megvilágítása folyamatosan, többé-kevésbé állandó 
intenzitással sugárzik a hátsó táblaüvegre.

A folyadékkristályok pedig fizikai elhelyezkedésük-
bôl adódóan átengedik, vagy kitakarják a háttér-
megvilágítás fényét, szabályozzák a fényerôssé-
get, és a képpontok színszûrôi segítségével adják  
a megfelelô színt.

folyadékkristály (zár)
elektródák

háttérmegvilágítás

színszûrô

üveg

üveg
képernyô-
elektróda

nemesgáz
keverék

adatelektródafluoreszkáló anyag



KÜLÖNBSÉGEK – MIT NYÚJTANAK A PLAZMA ÉS AZ LCD TV-K?
Laposnak, mutatósnak és innovatívnak kell lenniük. A legjobb képminôséggel a lehetô legjobb áron.  
Ez a vevôk igénye a síkképernyôkkel szemben. Hogy részleteiben milyen technológia van elbújtatva a készülékben, az 
valójában mellékes.

Mindazonáltal a vásárlási döntéshez fontosak a megbízható támpontok, hogy végül a megfelelô kikapcsolódást nyújtsa a 
megvásárolt készülék: a képminôséggel együtt nem mellékes a televízió energiaigénye, de még az optimális elhelyezés 
is fontos. Hiszen nem csak a design-nak kell beleillenie az Ön életstílusába, hanem a fent nevezett szempontoknak is, 
amelyeket a következôkben szeretnénk bemutatni Önnek.
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plazma
LCD

otthoni használat feltételei

kontraszt › 30

kontraszt › 2000

környezeti megvilágítás

kontraszt

Házimozira kizárólag a 
plazma TV megfelelô.

A nappali szobában való hasz-
nálatra is a plazma TV javasolt.

Az áruház megvilágítása túl 
fényes és nem reprezentálja 
a tényleges használat helyszínét.

A TV-kép kontrasztja változik a környezeti megvilágítás függvényében

Az	elhelyezés
Valódi mozi-hangulatot lesötétített 
szobában tudunk teremteni de az 
otthoni környezetre általában is  
a viszonylag gyenge megvilágítás a 
jellemzô.

Ezutóbbi egyébként megegyezik  
a plazmatévék számára ideális 
környezeti megvilágítással (kb. 100-
150 Lux), miközben a vásárlás hely-
én az áruház megvilágítása elérheti 
az 1000 Lux-ot is. Természetesen 
ez szükséges az üzletben az áru 
kivilágításához, a biztos vásárlási 
döntés meghozatalában azonban  
hátrányt jelent. 

Plazma	TV-k:	Az eladótérben ezek-
nek a készülékeknek a képe eny-
hén halványnak és homályosnak 
tûnhet az LCD-televíziókkal szem-
ben, igazi erôsségüket azonban az 
otthoni nappaliban, tompább fény-
ben mutatják, mivel a plazma TV-k  
a képmegjelenítéshez csak a szük-
séges számú pixelt aktiválják. Ez 
eredményezi a koncentrált, mély 
fekete árnyalatokat és a nagy kon-
trasztú briliáns képeket. Emiatt 
ajánlottak a plazma TV-k a házimozi- 
alkalmazáshoz és televíziózásra. 

LCD	TV-k:	A nagyon világos környe-
zetben, mint amilyen az elektronikai 
szakkereskedés is, az LCD-televíziók 
nagy fényerejû képeket mutatnak, 
amely azonban csalóka, mivel a nagy 
fényerô alacsony kontraszttal, szín-
hûséggel és részletességgel párosul. 

Ez a képragyogás sokat veszít az ere-
jébôl egy tipikus nappaliban, mivel az 
LCD-TV-k állandó fehér színû háttér-
megvilágítása miatt ebben az otthoni 
környezetben a fekete árnyalatok 
reprodukciója sokat veszít az ere-
jébôl. Ennek eredménye a szürkésen 
derengô képvisszaadás. 

házimozi/nappali szoba plazma: gyönyörű feketék, élesebb kép LCD: elmosott feketék, fakó árnyalatok

üzlet/bevásárlóközpont plazma: enyhén halványabb kép LCD: megnyerőbb kép, fényerőtartalék

A tv-kép kontrasztja változik a környezet  
megvilágításának függvényéban

TIPP: kérje meg a kereskedőt, hogy a  készüléket 
mutassa be egy lesötétített  teremben, amelynek 
fényviszonyai inkább megfelelnek az Ön otthonának 
– ezáltal pontosabb képet alkothat.



A KÉPMINŐSÉG
A plazma- és az LCD-készülékek képminôsége a két technológia eltérésébôl adódó különbségeken múlik:  
a nézési szög jelentôsége, a mozgásreprodukció és a kontraszt arány a legfontosabb különbségek. 

A nézési szög
Ez elsôsorban azon múlik, hogy hány személlyel együtt tévézik – az LCD-technológia esetében ez a kérdés 
döntô szerepet játszik. Mint majd látni fogjuk, a plazma esetében indifferens. 

Plazma TV-k
A plazma képernyô, – ellentétben az LCD-TV-kel – akár 170° fokban is változatlan minôségû képeket nyújt, 
anélkül, hogy a színek torzulnának vagy a kontraszt csökkenne.

Ha Ön szívesen tévézik több barátjával vagy a családjával együtt, akkor otthonában a plazma technológia az Ön 
ideális partnere.  

LCD TV-k
Ha egy LCD-TV-n tévézik, és 45°-os, vagy annál kisebb nézôszögben ül le a készülékhez, akkor a szembôl tör-
ténô nézéshez képest a színek torzulását és a kontraszt csökkenését fogja észlelni a képen. A kép halványnak 
tûnik. Túl nagy méretû kép esetében ez hátrányt jelent, ha nagyobb körben tévéznek.
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Az LCD esetében a nézési 
szög nagyban meghatározza 
a képminôséget.
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A	mozgásmegjelenítés
A gyors mozgások pontos megjelení-
tése fontos döntési kritérium a TV-
vásárláskor. Egy 2005 októberében 
készült tanulmány (KNOT) tanulsága 
szerint, sok fogyasztó használja a 
tévékészülékét játékfilmek és sport-
közvetítések nézésére. 

A megkérdezettek 50%-a mondta 
azt, hogy legszívesebben sportese-
ményeket néz a televízióban. 

Plazma	TV-k

A Panasonic plazma kijelzôknek 
csak egy elektromos impulzusra 
van szükségük pixelenként ahhoz, 
hogy visszaadják a sportjeleneteket. 
(Maga a panel nem rendelkezik 
reakcióidôvel.) Ez a gyors reakció 
gondoskodik az éles és tiszta sport-
képekrôl. 

LCD	TV-k

Az LCD-TV-k esetében a gyors 
mozgást tartalmazó sportközvetí-
tések esetében azonban megtörtén-
het, hogy a kép hajlamos az ismert 
utánhúzó effektusra. Ennek oka, 
hogy az LCD-panel pixeleinek az 
elektromos impulzus leadása után 
idôre van szükségük a kristályok 
fizikai elmozdulásához, és ezáltal  
a mozgó képek visszaadása késlel-
tetve történik.  

A	kontraszt
A játékfilmekben, azokon belül is a 
sötét képeken igen fontos a színek 
élénk megjelenítése. Erre a mi-
nél tökéletesebb házimozi hatás 
érdekében van szükség. 

A KNOT tanulságai szerint a meg-
kérdezettek több mint 90%-a elsô-
sorban a játékfilmek miatt néz TV-t. 

Ezért ebbôl a szempontból is fontos 
rávilágítani az egyes technológiák 
elônyeire.

Plazma	TV-k

A plazma kijelzôk egyenként vezérel-
nek minden egyes pixelt, és ezáltal 
kitûnôen visszaadják a telt fekete tó-
nusokat és a sötét területeket. 

A plazmák esetében nem csupán a 
kontraszt arány többszörös értékû az 
LCD-khez viszonyítva, hanem a sötét 
túnusú területeken sokkal nagyobb 
részletgazdagság érhetô el, mint az 
LCD-TV-ken. 

LCD	TV-k

Az LCD-knél a folyamatos háttérvi-
lágítás miatt nehezen képzelhetô el 
a tiszta fekete, úgyhogy a hagyomá-
nyos LCD-TV-k esetében a sötét kép-
tartalmak gyakran enyhén szürkés-
nek hatnak. 

Ez a jelenség a háttérvilágítás csök-
kentésével enyhíthetô, de ez a sötét 
képtartalmak kevésbé részletgazdag 
megjelenítését eredményezi.  

TIPP: Ha szívesen néz TV-t a barátaival vagy a teljes családdal, illetve ha túlnyomórészt sporteseményeket  
és játékfilmeket néz, akkor otthonában a plazma-technológia jelenti az Ön számára az ideális megoldást.
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A kétféle technológia elôzôekben bemutatott különbségeibôl egyértelmûen adódik a következtetés:

Amennyiben Ön a nappali szobába szeretne televíziót vásárolni, melynek nagyméretû képét többen néznék egyszerre 
a szoba különbözô pontjairól, illetve a nagy képméret miatt a lehetô leghibátlanabb, leginkább kompromisszummen-
tes képminôséget szeretné, akkor a plazma-TV a megfelelô megoldás az Ön számára.

Amennyiben kis képméretû (50-80 cm képátlójú) készüléket keres konyhai, vagy hálószobai használatra, és ebben  
a szegmensben szeretné a legjobb ár-érték arányú megoldást megtalálni, akkor az LCD-TV lesz a megfelelô választás.

Azonban a nagy képméretû televíziók esetében kiemelt kérdés az energiafogyasztás. A plazmával kapcsolatban ezügy- 
ben is felreppentek híresztelések.

Nos nézzük – immár az egyes technológiák mûködési elvének ismeretében – hogy mik a tények:

Az	áramfelhasználás
Az áramfelhasználás látszólag a meg- 
jelenített képtôl függ. 

Minél világosabb a képmegjelenítés, 
annál nagyobb az áramfelhasználás 
mindkét technológia esetében. Minél 
sötétebb a képmegjelenítés, annál 
csekélyebb a teljesítményfelvétel – 
legalábbis így tûnik. De mi a valóság?

Plazma	TV-k

A plazma képernyôk saját világítású 
pixeleket használnak a képtarta-
lom megjelenítéséhez. A sötét kép-
ábrázolások esetén kevesebb pixel 
világít, így kisebb az áramfelhaszná-
lás, mint a nagyon világos képtartal-
mak esetében. 

	
LCD	TV-k

Az LCD-képernyôk a háttérvilágí-
tás kitakarásával ábrázolják a kép-
tartalmakat. Azaz a háttérvilágítás 
folyamatosan ugyanolyan erôsen  
világít, így a képtartalomtól független  
az áramfelhasználásuk.  

idô

ár
am

fényes fényes

sötét sötét

áramfelvétel

idô

ár
am

fényes fényes áramfelvétel

sötét sötét

A tényleges fénykibocsátás a képtar-
talom igényének megfelelôen kap-
csol ki és be. 

A háttérvilágítás állandóan be van 
kapcsolva, világos és sötét képtar-
talmak esetén is.  

Egy	 nagyértékékû	 készülék	 élet-
tartama	sem	mellékes.

A	 plazmatévéket	 ezen	 a	 téren	 is	
alaptalan	vádak	érik

Élettartam
A Panasonic plazma-TV-k és LCD-
TV-k élettartama közel azonos. 
Mindkét technológia irányértéke 
60.000 óra, amely egy 20 éves élet-
tartamnak felel meg, évenként 365 
nappal, naponta 8 órás használattal 
számolva.

Átlagos	élettartam

Panasonic plazma TV LCD TV

60.000 óra 60.000 óra

KÜLÖNBSÉGEK - MIT NYÚJTANAK A PLAZMA ÉS AZ LCD TV-K?
Következtetés



ÖSSZEHASONLÍTÁSOK
- A TANULMÁNY ÉS A KÉSZÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Az AVT.O.P. öt síkképernyôt tesztelt a 40 coll feletti szegmensben.  
Az LG, Philips, Samsung és Sony aktuális generációjú LCD-tévé- 
készülékek mellett a Panasonic TH-42PV60E plazma-televízióját  
is tesztelték. Minden készüléket a kereskedésbôl hoztak eredeti csoma-
golásban, és eredeti állapotukban. 
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A TANULMÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE
Milyen feladatokat tûzött ki maga elé a tesztlabor? 
A teszt célja egy Panasonic plazma-TV tényleges áramfelhasználásnak mérése volt, összehasonlítva hason-

ló képméretû LCD-TV-kel. Annak érdekében, hogy a két technológia tényleges teljesítményfelvételét egy fair  

és reprezentatív tesztnek vessék alá, és kimutassák az áramfelhasználásnak a megjelenített képtôl való füg-

gését, azonos feltételeket kellett teremteni. 

Ezért a lentebb ismertetett programanyagot azonos terjedelemben játszották le a Panasonic plazma- és az 

LCD-készülékeken. A játékfilmek kb. 100 percesek voltak, a tipikus televízióképek 56 percig mentek minden 

televíziókészüléken. 

A televíziók beállítása
A beállítások (kép, hang) jelentôsen befolyásolják egy televíziókészülék teljesítményfelvételét. Az igazságos 

összehasonlíthatóság érdekében minden készüléken a lehetô legtermészetesebb és legoptimálisabb kép lett 

beállítva. Ügyeltek a kiegyenlített természetes színvisszaadásra valamint a világos és sötét részletek tiszta 

megjelenítésére. 

A programanyag kiválasztása
A tesztprogram kiválasztásakor az volt a cél, hogy a különbözô programtípusokat lehetôleg egyformán vegyék 

figyelembe. Pontosan úgy, ahogyan az a hétköznapokon történik, amikor Ön otthon tévézik. A „Nap témái”  

és a „Tiltott szerelem” szappanopera részei gondoskodtak a tipikus televízióképekrôl, amelyek nagyrészt  

világos képekkel tûntek ki. A „6 nap 7 éjszaka” és az „X-Men“ játékfilmek az erôsen különbözô átlagos kép- 

fényerôt jelenítették meg: az „X-Men“-ben a sötét képek dominálnak, kevés maximális fényerôvel.   

Mit kell tudni az AVT.O.P-ról?
Az AVT.O.P Messtechnik GmbH (méréstechnikai Kft.) független és tanúsított tesztlaborként szinte minden 

termékcsoport esetében végez egyedi- és összehasonlító teszteket. Az audio- és videoméréseknél az AV-

méréstechnikai tesztlabor jó nevû gyártók mûszereit alkalmazza, mint amilyen a Rohde & Schwarz, a JVC 

Professional vagy a Neutrik. Az AVT.O.P-emberei átfogó szerviz- és értékesítési gyakorlattal, továbbá újságírói 

tapasztalattal rendelkeznek. 

Az AVT.O.P Messtechnik GmbH  egyik lényeges alapelve az, hogy valamennyi eredmény reprodukálható, több-

szörösen ellenôrzött és a gyakorlat szempontjából figyelembe veendô. Ennek kiemelésére a tesztlabort a TÜV 

tanúsította az ISO 9001:2000 szerint. 
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Áramfelhasználás
Igaznak	 bizonyult-e	 az	 elôítélet,	 miszerint	 a	 plazma	
televíziók	falják	az	áramot?

Nem, legalábbis a Panasonic plazma TV-k esetében nem 
bizonyult igaznak. A Panasonic egy olyan technológiát 
fejlesztett ki, amely a plazmacella (pixel) egyszeri meg-
gyújtását több fázis során hajtja végre.

Ez a technológia, szemben a korai plazma TV modellek-
kel, áram-megtakarítást eredményez. Az összehasonlító 
teszt során az LCD TV-k és a Panasonic plazma TV-k 
üzemeltetési költségének szembeállítása azt az ered-
ményt hozta, hogy a technológiák között nincs jelentôs 
különbség.

Az LCD TV-k esetében az áramfelhasználást szinte 
kizárólag a képernyô (állandó fényû) háttérmegvilágí-
tásának erôssége határozza meg.

Egy sugárzóan világosra beállított LCD-TV éppenséggel 
eredményezhet magasabb üzemeltetési költséget, mint 
az áramzabálónak vélt plazma TV, amely folyamatosan 
változó fényû képpontokkal dolgozik. 

Emiatt egy plazma-televíziónál az áramfelhasználás el-
sôsorban a pillanatnyi kép típusától függ -  a sötét filmje-
lenetek kevesebb áramfolyást jelentenek, a világos TV-
képek magasabb áramfelhasználáshoz vezetnek.

Az elemzéshez különbözô film- és jellegzetes TV-mûsor 
anyagokat, a világos TV-képek és játékfilmek keverékét 
használták, összesen 253 percnyi anyagban. Valamennyi 
televíziókészüléket úgy állítottak be, hogy egy szubjek-
tíven összehasonlítható képet hozzanak létre. 

Készülék neve Panasonic Samsung Philips LG Sony

Technológia plazma LCD LCD LCD LCD

Készülék típusa TH-42PV60E LE40R71B 42PF7621D 42LC2R 40S2000

Szériaszám NF-6231501 AEA23S1L400016B 1A0616103968 64MAQQ4W300 4304974

Energiafelhasználás (mûsoranyag, idô)

6 nap 7 éjszaka (97 perc) Wh 230,40 Wh 239,20 Wh 218,90 Wh 200,10 Wh 208,60 Wh

X-Men (100 perc) Wh 200,80 Wh 246,70 Wh 224,60 Wh 205,70 Wh 213,80 Wh

TV (Tiltott szerelem, Napi 
témák) 56 perc, Wh 148,30 Wh 136,60 Wh 125,50 Wh 115,30 Wh 119,80 Wh

Összesített energiafelhasz-
nálás (6 nap 7 éjszaka, 
X-Men, Tiltott szerelem, Napi 
témák) 253 perc, Wh

579,50 Wh 622,50 Wh 569,00 Wh 521,10 Wh 542,20 Wh

Összesített	energiafelhasználás

A következô táblázat azt mutatja, hogy a Panasonic plazma-TV a különbözô programanyag 253 perces lejátszása  
után a tesztelt készülékek között a középmezônyben foglal helyet, az áramfelhasználást tekintve.

Fogyasztás 253 perc alatt

Panasonic 579,5 Wh

Samsung 622,5 Wh

Philips 569,0 Wh

LG 521,1 Wh

Sony 542,2 Wh
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Tesztfilm:	„6	nap	7	éjszaka“

A „6 nap 7 éjszaka“ játékfilmnél az látszott, hogy a jól 
megvilágított játékfilm esetében a Panasonic plazma TV 
tényleges teljesítményfelvétele azonos szinten áll az LCD 
TV-kével.

Tesztfilm:	„X-Men“

Az „X-Men” játékfilm esetében a legkevesebb áramfel-
használásért járó gyôzelmet a Panasonic plazma TV 
vitte el. Egyetlen LCD sem tudta megszorítani az áram-
felhasználásban, mivel az LCD-TV-k technológiája egy 
folyamatos háttérvilágításon alapszik, amely egy állandó 
magas áramfelhasználást követel meg. 

Ezzel ellentétben a plazma-TV áramot spórol a mûködési 
módja miatt. 

250
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Wh/p 0 20 40 60 80 100

Energiafelhasználás a 97 perces „6 nap 7 éjszaka” után

Panasonic Samsung Philips LG Sony

230,4 Wh 239,2 Wh 218,9 Wh 200,1 Wh 208,6 Wh
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Energiafelhasználás a 97 perces „X-men” után

Panasonic Samsung Philips LG Sony

200,8 Wh 246,7 Wh 224,6 Wh 205,7 Wh 213,8 Wh

A megadott Watt-órák (Wh) a két tesztfilm 97 perces ill. 100 perces lejátszási hosszára vonatkoznak.

Pontos óránkénti felhasználás a „6 nap 7 éjszaka“ tesztfilm példájában: a 97 perc alatt elért 230,40 Wh fogyasztás 
óránként 142,51 Wh fogyasztásnak felel meg.

Költségek
Ahhoz, hogy meg lehessen becsülni az egyes készülékek éves üzemeltetési költségét, a fogyasztást felszorozták egy 
évre, az áram árát pedig 50 Ft / kW órában határozták meg. Így a teszt azt eredményezte, hogy a Panasonic plazma-
TV-je a maga 10.500.- Ft-os éves költségével azonos költségtartományban helyezkedik el, mint az LCD-készülékek. 
Valamennyi TV egy 9.500.- és 11.360.- Ft közötti éves üzemeltetési költséget mutatott fel. 

Készülék neve Panasonic Samsung Philips LG Sony

Technológia plazma LCD LCD LCD LCD

Készülék típusa TH-42PV60E LE40R71B 42PF7621D 42LC2R 40S2000

Szériaszám NF-6231501 AEA23S1L400016B 1A0616103968 604MAQQ4W300 4304974

Energiafelhasználás (Ft-ban)

Áramköltség napi 253 perces 
üzemeléskor, 50 Ft / kWh 
áron (1 kWh átlagos ára)

28,98 Ft 31,13 Ft 28,45 Ft 26,05 Ft 27,1 Ft

Éves áramköltség napi  
253 perces üzemeléskor,  
50 Ft / kWh áron  
(1 kWh átlagos ára)

10.575.- Ft 11.360.- Ft 10.385.- Ft 9.508.- Ft 9.893.- Ft

EGYÉRTELMÛ	VÉGKÖVETKEZTETÉS:
Az összehasonlító teszt egyértelmûen megmutatta, hogy a Panasonic-plazma és annak technológiája HASONLÓ	
ÁRAMFELHASZNÁLÁST mutat, mint az LCD-TV-k. Az áramfelhasználásról folytatott vita ezzel tárgytalanná vált, 
hiszen a tesztelt készülékek áramköltsége ÉVENTE	CSUPÁN	NÉHÁNYSZÁZ	FORINTOS  különbséget mutat.

 



BEFEJEZÉS – ÖSSZEGZÉS
TH-42PV60E	–	a	siker	titka
A hagyományos televíziók piacán és a plazma panelek eddigi 9 generációjának kifejlesztése során szerzett évtizedes 
tapasztalatokat felhasználva a Panasonic az éllovas szerepét tölti be a televízió-szegmensben. 

A Panasonicnál minden alkatrész saját fejlesztésû – úgy a processzorok és a vezérlôelektronika, mint a panelek.  
Ez a nagyhatású képminôség garanciája, mivel így az alkatrészeket minden szinten tökéletesen egymásra lehet han-
golni és az általuk alkotott termék egy kompromisszummentes, egységes filozófia mentén üzemelô rendszer lesz.

V-Real	Processzor

Az új V-Real processzor ultrapre-
cízen dolgoz fel minden videojelet  
a feldolgozási folyamat minden pont-
ján, és a beérkezô jelet tökéletesen 
hozzáilleszti a tényleges fizikai panel- 
felbontáshoz.

V-Real	vezérlô	elektronika

Az új V-Real vezérlô elektronika  
a képjavító-technológiák nagy szá-
ma révén gondoskodik a nagyobb 
kontrasztról, a több megjeleníthetô 
színárnyalatról, és megakadályozza 
a képzaj kialakulását.

G9	Panel

Az új V-Real jelfeldolgozó technoló-
gia tökéletes együttmûködésben 
van a 9. generációjú plazmapanellel.  
A 29 milliárd megjeleníthetô színnel és  
a 3.072 szürke fokozattal lenyûgözô 
képeket szállít, tele élénkséggel, éles-
séggel és a színek sokféleségével. 
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„Összegzett ered-
mény: A Panasonic  
megbízható. Folya-

matosan nô minden új generációval 
a minôség, miközben az árak csök-
kennek – így kell ennek történnie!  
A TH-42PV60E egy teljesen jól sike-
rült eszköz. Kitûnôen jó a színáb-
rázolása és a fekete értéke is.“

„A kitûnô szín-
megjelenítés mellett  
a TH-42PV60E egy kie-
melkedôen jó fekete 

értékkel bír, amely önmagában bi-
ztosítja az igazi mozihangulatot és  

az átlagon felüli kontrasztértéket  
egy lesötétített szobában..“

„A Panasonic  
sokkolja az üz-

letágat: (…) A kép a (…) fôligában 
játszik: (…) Hogy ki nyeri a VB-t, egy-
enlôre még nyitott. Hogy azonban a 
legalacsonyabb ár ellenére a Pana-
sonic nyeri ezt az összehasonlítást 
– az sziklaszilárd.“   

„Összegzett ered- 
mény: A szenzá- 
ció tökéletes: 

a legjobb plazma, amit valaha  
a ’Video’ tesztelt (…)“

„A Panasonic 
mindent meg-
mozgatott a teszt-
ben. A csodás 
képminôség és 
színek, valamint 

a gigantikus kontraszttartomány  
gyorsan valamennyi plazma-fan ked-
vencévé teszi (…) a csekély áramfel-
használás meggyôzte a tesztelôinket 
is. A Panasonic sok Know-how-t tett 
bele ennek a készüléknek a fejlesz-
tésébe, (…)“
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 A TV-használat
Azt mondták Önnek, hogy az a nézési távolság, amit Ön 
még a képcsöves készülékek idejébôl ismer, érvényes a 
nagyfelbontású sík TV-kre is? 
A Panasonic tanácsa: Általános érvényû szabály, 
hogy minél nagyobb a kép felbontása és minél jobb 
a beérkezô jel, annál közelebb szabad ülni egy adott 
méretû televízióhoz. Ennek megfelelôen a nagyfelbon-
tású képet már a kép magasságának 3-4-szeresérôl is 
nézheti. Vagyis egy kisebb nappali esetén is gondolkod-
hat viszonylag nagyobb panelben, mint pl. egy 37 coll-os 
plazma-TV. Amennyiben mindenképp kisebb televíziót 
szeretne, akkor egy kisebb LCD-TV a jó megoldás. Min-
den út nyitva áll Ön elôtt. 

Nézési szög
Rendszeresen barátaival vagy rokonaival tévézik?
A Panasonic tanácsa: A plazma-képernyôk minden ol-
dalról pompás, torzításmentes képet mutatnak. A roko-
nokkal vagy a barátokkal való közös televíziózáshoz 
ezért ajánlatos plazma-TV-t választani. A plazma, el-
lentétben az LCD-TV-kel, egy oldalsó helyrôl is kitûnô 
képet ad. 

Áramfelhasználás
Arra az elôítéletre gondol, hogy a plazma-TV-k több 
áramot fogyasztanak, mint az LCD TV-k?
A Panasonic tanácsa: olvassa el ehhez a 10. - 13. ol-
dalakon lévô tesztet. Ez felfedi azt, hogy a Panasonic 
plazma TV-i hasonló éves áramfelhasználást mutatnak, 
mint az azonos képméretû LCD TV-k. 

Technológia-ellenôrzés
Mely technológia illik végezetül Önhöz?
A Panasonic tanácsa: bár a Panasonic plazma-
TV-k a különbözô teszteken, többek között a szak-
újságok összehasonlításaiban is, leszorították  
az LCD TV-ket, ezt a technológiát azonban még-
sem írjuk le egyértelmûen! Ennek egyszerû oka van:  
az LCD-k technológiailag méretben lefelé halad-
va messzemenôkig nyitottak, miközben a plazmák  
a 37 coll-os mérettôl felfelé, mutatnak egy jobb ár/érték 
arányt a technológiájuknak köszönhetôen. 
Ezért a Panasonic azon kevés gyártó közé tartozik, akik 
a nagyobb készülékeket plazmacellákkal, a kisebbeket 
folyadékkristályokkal (LCD) látják el, hogy az Önök igé-
nyeihez illeszkedô alternatívákat kínálhassanak. 

Vásárlási tippek
Mire kell a vásárlás elôtt figyelnem egy világos  
eladótérben?
A Panasonic tanácsa: A vásárlás elôtt kérje meg a szak-
kereskedôt, hogy a készüléket egy, az Ön nappalijához 
hasonló környezetben mutassa be. 
Ez amiatt lényeges, mivel – ahogy ebben a brosúrában 
már az elején elmagyaráztuk – az elektronikai-szak-
kereskedô az árupalettáját nagyon világos helységek-
ben mutatja be, amelyek nem felelnek meg az Ön nap-
palijában lévô világításnak. 

Mire kell még ügyelnem a vásárlás elôtt?
A Panasonic tanácsa: Figyelje meg a személyes tévézé-
si szokásait. Ha pl. sok sportot néz, akkor mutattasson 
gyorsan mozgó képekbôl álló jeleneteket. Így megért-
heti, hogy ezek gazdag kontraszttal vagy homályosan 
jelennek-e meg (utánhúzó-effektus). 
Ha Ön a játékfilmekért rajong, akkor kérjen egy bemu-
tatót egy lesötétített szobában, hogy a készülék hatását 
nappalijának fényviszonyai között érezhesse át – külö-
nös figyelemmel kísérve a sötét tónusú jelenetek szín-
mélységét és részletgazdagságát.

TIPP: Amennyiben Ön egy másik gyártó favoritját 
szeretné, akkor kérje meg a kereskedôt, hogy hason-
lítsa össze a Panasonic TH-42PV60E-vel. Többszörös 
tesztgyôztesként egy referenciát dob a mérleg serpe-
nyôjébe, így nincs könnyû dolga a másik versenyzônek. 

Milyen TV-jeleket fogok otthon?
A Panasonic tanácsa: mivel a kereskedésben a TV-
készülékek gyakran egy kitûnô HDTV-jellel dolgoznak, 
Ön azonban otthon leginkább egy PAL-jelet fogad, kérje 
meg a kereskedôt, hogy mindkét féle jelet játsszon le  
a választott készüléken. 

GYORSELLENŐRZÉS
Melyik	technológia	illik	Önhöz?




