
 

 Panasonic apresenta a sua nova  

Smart TV 4K, a AX800 
 

 Graças ao reconhecimento facial e à interação por voz, 

a nova função My Stream recomenda conteúdos 

segundo cada perfil e preferências 

 

 Com a Panasonic Cloud, os utilizadores podem ver os 

seus programas e filmes favoritos em qualquer lugar 

do mundo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic anunciou hoje o lançamento de uma 

nova série Smart TV 4K, a AX800. Combinando uma qualidade de imagem sem 

precedentes, funcionalidades ultra inteligentes e um design inovador, os novos 

modelos da Panasonic dão lugar à nova era Ultra HD. Além disso, o fabricante 

japonês comunica também o lançamento, no outono, de outra série de televisores 

4K, a AX900, que terá mais polegadas e um processador de imagem mais 

potente para oferecer a alta qualidade UHD.   

 

Graças à integração da engenharia de plasma, a AX800 será a primeira Smart TV 

4K que beneficiará da incomparável qualidade de imagem que a Panasonic 

sempre tem conseguido com esta tecnologia. Disponível em tamanhos de 50, 58 e 

65 polegadas, a série AX800 foi desenhada para oferecer, em casa, uma 

experiência cinematográfica sem precedentes, intensa e envolvente. 
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Com uma resolução UHD de 3.840 x 2.160 pixéis, quatro vezes superior ao 

formato Full HD tradicional, a nova série Smart TV AX800 4K UHD da Panasonic 

oferece uma qualidade, nitidez e reprodução da cor sem precedentes. Tanto em 

formato 2D como 3D, os resultados são muito mais intensos e realistas que nunca.  

       

 

A série integra o potente processador Hexa Processing Engine PRO que, 

combinado com um processador de imagem avançado e um inovador sistema de 

atualização da imagem, maximiza a qualidade da imagem, quer seja em formatos 

4K originais ou de menor qualidade. Estes modelos integram, ainda, um sistema 

de iluminação posterior de 2000Hz (Back Light Scanning, BLS) e um 

processador inteligente de criação de fotogramas 4K, que garantem uma imagem 

nítida, suave e clara mesmo em situações de ações mais rápidas.  

 

O inovador sistema Local Dimming PRO da AX800 oferece grandes resultados 

no contraste da imagem, dando lugar a imagens muito dinâmicas com negros 

profundos e brancos ultra claros. O sistema oferece igualmente imagens com 

muito detalhe, tanto nas zonas brancas como nas mais escuras, analisando e 

otimizando as áreas individuais da imagem em tempo real com o sistema 

Supreme Contrast.  

 

Para uma reprodução fiel da cor, a AX800 utiliza painéis LED de última geração. 

Com o sistema Studio Master Colour realiza-se uma reprodução de cor muito 

real, inclusivamente quando a saturação ou o brilho são baixos.  

 

A nova Smart TV 4K da Panasonic inclui a mais recente conexão HDMI 2.0, 

compatível com o protocolo High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2, 

que permite uma transmissão ótima do conteúdo 4K com muitas mais imagens por 

segundo. Assim, este modelo é compatível com sinais de entrada até 60 imagens 

por segundo.  

 

 



 

A AX800 também inclui um terminal DisplayPort que transmite sinal 4K a 50/60p 

sem redução da cor nem aparição de frame rate. Deste modo, os aficionados dos 

vídeo jogos podem conectar-se ao seu computador e desfrutar de uma imagem de 

extremo detalhe. Ainda, graças à função de up-scaling os apaixonados do cinema 

podem ver os filmes em Blu-Ray ou os programas de TV com uma nitidez incrível.  

 

Por sua vez, os amantes da fotografia podem desfrutar das suas criações nos 

seus tablets e Smartphones mediante o visualizador de fotos 4K ou pela função 

Swipe & Share, acessíveis através da aplicação Panasonic TV Remote 2. 

  

 

My Stream, mais um passo para a personalização  

 

A nova função My Stream, recomendação personalizada, revoluciona e redefine a 

maneira como os utilizadores vêm televisão. Trata-se de um sistema inteligente 

em que o televisor reconhece o utilizador graças à sua câmara integrada e/ou 

pelo reconhecimento de voz e recomenda conteúdos multimédia de forma 

personalizada a cada um dos membros da casa.  

 

Cada utilizador recebe recomendações de programas de televisão e vídeos on 

demand, em função das suas preferências sem ter que perder tempo à sua 

procura, criando assim uma televisão à medida de cada membro da família. O 

menu de My Stream inclui programas de televisão, conteúdos gravados, 

filmes, vídeos, fotos e vídeos online.    

 

 

Utilizando o controlo remoto com painel táctil ou através da aplicação Panasonic 

TV Remote 2, os utilizadores dispõem do Botão Favoritos, que lhes permite ir 

definindo que tipo de conteúdos querem que passe a fazer parte de seu perfil. 

Quando se pressiona este botão, o My Stream regista o tipo de conteúdo que o 



 

utilizador marca como favorito e, mediante um sistema avançado de algoritmos de 

dados, são feitas recomendações posteriores.  

 

 

O novo sistema de 

reconhecimento por voz, 

disponível no comando 

com painel táctil ou na 

aplicação Panasonic TV 

Remote 2, identifica o 

membro da casa que está 

a usar a televisão e 

automaticamente ativa o 

seu perfil My Stream. A Panasonic também aperfeiçoou o sistema de interação por 

voz e o controlo de funcionalidades, conseguindo que a televisão entenda não só 

as palavras, como também frases completas.  

 

Com o objetivo de facilitar o manuseamento das funções e fazê-las mais intuitivas, 

o perfil My Home Screen (O Meu Ecrã Inicial) também foi melhorado. Assim, cada 

membro da família pode estabelecer as suas preferências e dispõe agora de 

fundos de páginas descarregáveis e das aplicações de Twitter, Facebook e 

YouTube. 

 

Também se destaca como novidade a inserção de uma barra de informação que 

oferece conteúdo relevante. Graças a um sensor de movimento inteligente a 

televisão deteta que há alguém na divisão, reconhece quem é graças à sua 

câmara integrada e mostra, a partir do seu modo “Stand by” uma barra com 

informação-chave: Relógio e calendário, Tempo local, Vídeo-mensagens ou 

mensagens de texto de outros membros da família e, ainda, algumas 

recomendações de conteúdo da função My Stream (Recomendação 

Personalizada). 

 

 

A televisão em qualquer lugar  

 

Outra das grandes novidades do fabricante japonês é a Panasonic Cloud, que 

permite aceder aos programas de televisão ou filmes a partir de qualquer lugar do 

mundo. Através da aplicação Panasonic TV Remote 2 e dispondo de um disco 

externo conectado à Smart TV, os utilizadores podem aceder aos conteúdos 



 

audiovisuais nos seus tablets e smartphones. Não obstante, este sistema permite 

aos utilizadores enviar mensagens, vídeos e fotos da Panasonic Cloud à Smart 

TV.  

 

 

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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