
 

Panasonic revoluciona a forma de ver 

televisão com ‘My Stream’: 

recomendação personalizada 
 

 O fabricante japonês amplia a sua gama Smart TV com 

o lançamento no mercado de seis novos modelos  

 

 Graças ao reconhecimento facial e à interação por voz, 

a nova função My Stream recomenda os conteúdos de 

forma personalizada e segundo as preferências de cada 

um dos membros da família  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic apresentou hoje os novos modelos 

com os quais amplia a sua extensa gama Smart TV. Assim, para este ano de 2014 

introduz as séries AS800, AS740, AS650 e AS600, que incorporam as últimas 

novidades tecnológicas da empresa e vão revolucionar a maneira como os 

utilizadores veem televisão.  

 

Assim, estes modelos incluem a nova função My Stream, recomendação 

personalizada, um sistema inteligente em que a televisão reconhece o utilizador 

graças à sua câmara integrada e/ou reconhecimento de voz recomendando 

conteúdos multimédia de forma personalizada a cada um dos membros da casa. 

Cada utilizador recebe recomendações de programas de televisão e vídeos 

personalizados, entre outros, em função das suas preferências sem ter de perder 
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tempo a procurá-los, criando assim uma televisão à medida de cada membro da 

família. O menu do My Stream incluiu programas de televisão, conteúdos 

gravados, filmes, vídeos, fotos e vídeos online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando o comando 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 estes querem que passe a formar parte do seu 

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

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

de dados, realizam-se as 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 melhorou o sistema de 

interação por voz e o controle 

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 preferências e dispõe agora de fundos de 

página descarregáveis e as aplicações de Twitter, Facebook e YouTube. 

 



 

 

 

 

Os modelos mais completos, potentes e versáteis  

 

A gama mais Premium das Smart TV da Panasonic inclui as séries AS800, AS740 

e AS650. Uma das principais novidades destas Smart TV é o My Home Cloud, 

um serviço baseado na nuvem que permite a cada utilizador criar uma conta MY 

HOME CLOUD com ID pessoal e assim poder guardar na Nuvem da Panasonic, 

de forma totalmente segura, os conteúdos que deseje: desde programas de TV 

gravados previamente a vídeo mensagens para outros utilizadores, passando por 

fotos e vídeos pessoais. Com a Panasonic TV Remote 2 App o utilizador poderá 

aceder à MY HOME CLOUD também através do seu dispositivo móvel, para 

enviar conteúdos e guardá-los na nuvem ou para visualizar conteúdos guardados 

onde quer que esteja. 

 
 

A série Full HD AS800, disponível em 47, 55 

e 60 polegadas, destaca-se por um elegante 

design de titânio. Este modelo LED IPS Full 

HD de 1800Hz oferece uma incrível qualidade 

de imagem com todo o tipo de conteúdos. O 

sistema Local Dimming da AS800 oferece 

grandes resultados no contraste da imagem, 

dando lugar a imagens muito dinâmicas com negros profundos e brancos ultras 

claros, e o Hexa Processing Engine maximiza a qualidade de imagem. 

 

Outro dos elementos que mais se destaca nesta série é o Duplo Triplo 

Sintonizador HD (AS800) que está incluído este ano na gama alta. Graças aos 6 

sintonizadores (2TDT + 2Cabos + 2Satélite), o utilizador não só poderá obter o 

conteúdo da televisão para o tablet ou Smartphone, mas também poderá mudar 



 

de canal sem que se troque no outro dispositivo; desta forma é possível ver dois 

programas distintos ao mesmo tempo. 

 

Além disso, conectando um disco externo USB 3.0 existe a possibilidade de gravar 

dois programas ao mesmo tempo ou gravar um programa enquanto se vê outro 

distinto. 

 

Por sua vez, graças à iluminação Direct LED (D-LED), as Smart TV AS740, 

disponíveis em 42, 47, e 55 polegadas e a AS650, lançada em 42, 47, 50, 55 e 60 

polegadas, oferecem uma qualidade de imagem excelente, além de um brilho 

uniforme.  

 

  

AS740 e AS650 

 

O avançado processador de imagem com o processador Dual Core Plus e o 

sistema de iluminação posterior de 1200Hz (Back Light Scanning, BLS), 

garantem a correta visualização de movimentos ultra rápidos, sempre com total 

nitidez nos detalhes. O Contraste Brilhante também faz com que as imagens 

mostrem os negros mais profundos e os brancos mais claros.  

 

 
Por último, a série AS600, disponível em 

32, 39, 42 e 50 polegadas, inclui uma 

sofisticada tecnologia LED e de 

conectividade avançada. Inclui um 

processador Dual Core, que garante a 

qualidade de imagem e o correto 

funcionamento das funções Smart. 

 

Com Wireless LAN integrado, permite passar fotografias, arquivos de música, 

vídeos ou páginas web de um tablet ou smartphone para a televisão, 



 

simplesmente, através do deslizar um dedo pelo ecrã, arrastando o conteúdo 

desejado para a televisão através da função Swipe and Share (Lança e Partilha).  

  

A gama LED  

 

Para este ano de 2014, a Panasonic também introduz outras duas séries LED, a 

AS500 e A400. Disponíveis em diversos tamanhos entre 24 e 50 polegadas e 

graças ao design contemporâneo, estes modelos destacam-se pela sua 

versatilidade e capacidade de adaptação a qualquer ambiente.  

 

A AS500, o primeiro modelo da gama Smart TV, oferece Wireless LAN integrado e 

aplicações em rede, navegador, acesso a redes sociais ou aplicações de 

entretenimento.  

 

  

AS500 e A400 

 

 

 

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

da empresa http://panasonic.net/. 
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