High-End UHD Blu-ray lejátszó kategóriában EISA-díjat nyert a Panasonic DP-UB9000
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A Panasonic felső kategóriás DP-UB9000-as UHD Blu-Ray lejátszója idén elnyerte a rangos
EISA-díjat a High-End UHD Blu-ray lejátszó 2018-2019 kategóriában. Ez a nagyszerű
teljesítmény megerősíti a lejátszó referencia státuszát és vezető szerepét a piacon kép-,
valamint hangminőség terén is.

Az 1982-ben alapított EISA (European Imaging Sound Association) egy szórakoztató
elektronikai termékek tesztelésére szakosodott multimédia szövetség. Tagjai között 25 európai
ország 53 audio, videó és fotó magazinja található. Az EISA díjakat az egyik legfontosabb
fogyasztói ajánlásként tartják számon, ami egy termék számára elérhető, és kulcsfontosságú
útmutató a legjobb vásárlói döntések meghozatalánál.

A DP-UB9000 UHD Blu-Ray lejátszó lenyűgözte az EISA zsűrijét, akik szerint a termék egy
bámulatosan megtervezett high-end készülék. „Egyedi kép- és hangfeldolgozásának,
csúcskategóriás alkatrészeinek és a kifinomult felhasználói beállításoknak köszönhetően a
legfinomabb részleteket is kihozza a zenékből és a filmekből.”

Az EISA-zsűri kiemelte az UB9000 egyedi HDR feldolgozó technológiáját a HDR Optimisert,
amely véleményük szerint tökéletesíti az UHD HDR10 tartalmak lejátszását. A lejátszóban
található technológia tónustérképezést hajt végre, amely a televízió típusától függetlenül
garantálja a stabil HDR-képminőséget és a legfinomabb részletek megjelenítését. A zsűri
továbbá méltatta a lejátszó 768kHz-es/32-bites DAC-jának köszönhető extrém minőségű
hangzását is, ami „prémium sztereó audioélményt nyújt”.

Az EISA-zsűri kitért a DP-UB9000 „luxust árasztó dizájnjára és kialakítására” is. Kiemelték a
dupla rétegű alapot, valamint a felső lemezt, az alumínium készülékházat és a merev meghajtó
mechanizmust, amellyel a stílusos és szemet gyönyörködtető lejátszó mindig „készen áll a
következő bevetésre”.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy az EISA zsűrije elismerte, milyen élvonalbeli minőséget kínál a
DP-UB9000 lejátszónk az otthoni szórakoztatásban. A DP-UB9000 Blu-ray lejátszónk a
HDR10+ és a Dolby VisionTM technológiát is támogatja, és ezzel a Panasonic Blu-ray lejátszók
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eddigi legkiemelkedőbb kép- és hangminőségét éri el” – összegezte Michael Friedrich, a Home
AV Group, Panasonic Marketing Europe ügyvezető igazgatója.
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