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O, led-televisie! 

8 februari 2008 

Las Vegas, 10 januari 2008. Het is weer tijd voor de jaarlijkse 

Consumer Electronics Show. Nu HD-tv ook in Europa is 

doorgebroken, ben ik benieuwd waar de grote jongens op inzetten 

voor de toekomst. Op de show is het een en al lcd dat de klok slaat. 

Wat direct opvalt, is de groei naar grote beeldschermmaten. Vroeger 

had je een grote televisie met een diagonaal van 40 inch, nu zie je 

volop afmetingen als 52, 65 en 82 inch. Koplopers in deze race zijn 

Panasonic, Samsung en Sharp met 102 en 108 inch beeldschermen, 

zowel plasma als lcd-tv. Allemaal met HD-tv-resolutie en meestal 

een geweldige beeldkwaliteit.  

Een tweede opmerkelijke trend is dat de fabrikanten hebben ingezet 

op dunnere schermen, dus nog plattere televisies. Het ziet er sexy 

uit, maar verder is het mij niet duidelijk waarom dit gebeurt. 

‘Slechts 1 inch dik!’, schreeuwen ze bij LG. Verderop is de dikte nog 

maar 0,8 inch. Merkwaardig, ik kijk toch meestal van voren naar een 

televisie en niet van opzij. De tv kan wel makkelijker als schilderij 

aan de muur natuurlijk, maar ik heb nog weinig mensen ontmoet die 

dat ook zo doen in de huiskamer.  

Lcd heeft het als technologie nu wel duidelijk gewonnen van plasma. 

Het valt op dat bijna alle merken druk bezig zijn om hun 

fabricageprocessen te verbeteren om het maximale eruit te halen. 

Hoger contrast en dynamische controle van de lichtopbrengst vinden 

volop toepassing. De revelatie van de show is wat mij betreft een 

nieuw displaytype, de Oled-tv. Ik loop bij Samsung eerst langs een 

32 inch-versie die uitzonderlijk mooie HD-tv-beelden produceert, 

maar dit scherm staat in een wand met nog heel veel andere 

televisies.  

Bij Sony is de marketing wat beter verzorgd. In het midden van de 

stand, waar weinig omgevingslicht is, staat de Oled-tv opgesteld in 

twee maten, 11 inch en 21 inch. Wat een ongelooflijk mooie beelden! 

Het is er stil, er wordt niet gepraat, slechts gemompeld en 

gefotografeerd. Het beeld heeft een contrast van maar liefst een 



miljoen op een. Ter vergelijking, mijn nieuwe lcd-tv komt tot 8000:1. 

Oled-televisie heeft meer dan twee grootteordes beter contrast en 

dat kun je zien. De plaatjes zijn heel fraai gekozen: prachtige 

bloemen en Vegas bij nacht met alle lichtreclame.  

De kleine versie is al te koop in de VS en heeft een bijpassende 

tuner ter grootte van een sigarendoos. Het display hangt via een 

daaraan gekoppelde houder in de lucht. Omdat de beeldschermen 

niet zo groot zijn en wel HD-resolutie hebben, hebben ze diakwaliteit. 

Ik word weer even een jonge technicus en moet me bedwingen om 

niet meteen zo’n sigarendoosje met display mee te nemen. Wat een 

mooi speeltje.  

Een summier paneel verklaart hoe de hoge beeldkwaliteit wordt 

bereikt. Het display is zo gemaakt dat de kleuren aan de voorkant 

van het scherm worden gemaakt. Net onder de glasplaat, voor het 

TFT-paneel aan de achterkant, zit een filter dat de output van de 

actief stralende Oled-pixels transformeert naar de juiste kleuren 

voor tv-beelden. Dit verhoogt het contrast en de kleurhelderheid.  

Een andere verbetering is het toepassen van microcavity, een soort 

maximale roosteropenheid tussen de anode op de TFT-glaslaag aan 

de achterkant en de semitransparante kathode aan de voorkant van 

het display. Je zou kunnen zeggen dat er een laag met heel grote 

open gaten tussen zit die de lichtopbrengst optimaliseert. Bij Canon 

en Samsung gebruiken ze dezelfde techniek in miniformaat voor het 

kleine schermpje achter op een camera. Voer voor de technische 

liefhebber; de consument zal het een zorg zijn. Maar aan het plaatje 

zie je de hogere kwaliteit.  

Hoewel sommigen dat ten onrechte denken, zijn we nog lang niet 

klaar met televisie. Het wordt én groter én kleiner én mooier tegelijk. 

Een adembenemende technologierace. 

Peter de With 

 


