
 

Armazenagem versátil e máxima frescura 

nos novos frigoríficos combinados da 

Panasonic 

 
 O fabricante japonês amplia a sua gama de frigoríficos 

com os novos modelos BN34AS1 e BN34AW1 

 

 Com os compartimentos FlexLift das portas e as 

prateleiras deslizantes, estes modelos oferecem uma 

armazenagem muito mais flexível 

 
 

  

  
 

BN34AS1 e BN34AW1 

 

 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic anunciou hoje a ampliação da sua 

gama de frigoríficos combinados com o lançamento do novo BN34AS1 e 

BN34AW1. Com uma altura de dois metros, estes modelos desenvolveram-se 

procurando a máxima praticidade, mas também priorizando um design elegante e 

contemporâneo.  

 

 

Panasonic Portugal 

www.panasonic.pt 
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A nova gama inclui a última tecnologia de 

conservação do fabricante japonês. Desta 

forma, dispõe da tecnologia de filtração 

antibacteriana HygieneAir que, integrada 

no sistema de ar do frigorífico, produz uma 

desinfestação de 99,9% para evitar a 

proliferação de bactérias nos alimentos.  

 

A nova gama dispõe, ainda, da Gaveta 

Chiller que se mantém a uma temperatura 

próxima dos 0ºC com baixa humidade, 

criando assim o espaço ideal para 

conservar a carne e o peixe nas melhores condições.  

 

Os utilizadores também dispõem da tecnologia de congelação rápida Flash Freeze 

que faz circular ar frio a -30ºC pelo compartimento de congelação superior para 

uma congelação 50% mais rápida. Este processo reduz a frequente perda de 

vitaminas, nutrientes e sabores que se produzem durante o processo de 

congelação, conservando assim toda a qualidade dos alimentos.  

 

 

O máximo espaço com o mínimo esforço 

 

Com o objetivo de dar repostas às famílias que necessitam de muito espaço de 

armazenamento, esta gama de frigoríficos da Panasonic introduz novidades que 

tornam muito mais flexível guardar alimentos e bebidas.  

 

Os compartimentos FlexLift das portas incluem prateleiras de altura regulável. 

Quer se trate de uma lata ou de uma garrafa, os compartimentos podem ajustar-se 

para maximizar a capacidade de armazenamento.  

 

Outra das novidades da gama são as prateleiras frontalmente deslizantes, que 

permitem aceder ao conteúdo disposto no fundo do frigorífico. Feitas de vidro 

temperado de segurança, as prateleiras suportam até 22 Kg de peso. 

 

Destaca-se também a gaveta MaxiBox, um compartimento de grandes dimensões 

situado no congelador que permite guardar alimentos de tamanho grande e de 

diversas formas.  

 



 

Além disso, tanto o BN34AS1 como o BN34AW1 são muito silenciosos e 

energeticamente eficientes. Ambos os modelos têm uma classificação energética 

de A++, o que supõe uma poupança de 40% no consumo em comparação com 

um modelo de classe A. 

 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

   

 
Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de 

produtos eletrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em 

mobilidade e aplicações pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa 

expandiu-se a nível mundial e opera agora com mais de 500 empresas em todo o 

mundo, registando vendas liquidas consolidadas de 7,3 mil milhões de yenes 

(68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, finalizado a 31 de Março de 2013. 

Comprometida na procura de novos valores através da inovação em áreas 

distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e um mundo melhor para os 

seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, visite a página web 

da empresa http://panasonic.net/. 
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