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A TV À SUA IMAGEM

A NOVA SMART VIERA COM ECRÃ INICIAL PERSONALIZÁVEL.

A nova Smart VIERA da Panasonic traz o que de melhor a TV e a internet têm para oferecer, 
tudo num único lugar, e permite-lhe expressar-se da melhor maneira, com o seu próprio 
ecrã inicial, personalizado com as suas aplicações, definições e serviços preferidos.

Design inteligente e atractivo, controle a sua TV apenas com um simples comando de voz 
e sem esforço. Faça Swipe&Share dos conteúdos que quiser entre os seus equipamentos 
smart e a sua Smart VIERA. www.panasonic.pt
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A TV À SUA IMAGEM
TODOS OS SEUS FAVORITOS NO SEU ECRÃ INICIAL
Com a nova função “O meu ecrã inicial” dos nossos 
televisores, cada membro da família pode facilmente criar 
o seu ecrã inicial, com os seus conteúdos preferidos e com 
uma configuração 100% personalizada. Uma nova função que 
vai revolucionar a forma, que cada membro da família, irá 
interagir com os restantes e com o novo televisor Panasonic.

Como criar “O meu Ecrã Inicial ”?
Cada membro da família pode criar um perfil de TV personalizado. 
Pode escolher entre alterar ao seu gosto qualquer um dos três 
designs predefinidos ou criar um design próprio 100% personalizado, 
começando do zero com os seus widgets e aplicações favoritos, e 
assim aceder às mesmas, com a máxima facilidade. 

O Meu ecrã inicial VIERA

Até 8 ecrãs iniciais
personalizáveis 

TECNOLOGIA VIERA
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Os ecrãs iniciais predefinidos foram desenhados em torno de três 
temas: televisão, estilo de vida e informação, colocando especial 
ênfase no tipo de conteúdo e nas aplicações mais relevantes de 
cada tema.

Por exemplo, o ecrã inicial do televisor oferece um acesso rápido 
à programação da TV; o ecrã inicial de Estilo de Vida inclui temas 
práticos, como meteorologia, agenda pessoal e calendário, enquanto 
o ecrã da Informação prioritiza a navegação na internet e redes 
sociais.

Reconhecimento facial: uma vez configurados os ecrãs iniciais 
personalizados, os modelos Smart VIERA mais avançados de 2013, 
têm incorporada uma câmara (pop up) no próprio equipamento que 
reconhece o rosto do utilizador e ativa automaticamente o seu ecrã 
inicial personalizado. 

Os modelos DT e FT podem incorporar a função de 
reconhecimento facial com o acessório opcional da 
câmara Skype.

 

Câmara integrada*
Reconhece os rostos dos diferentes utilizadores e permite um 
rápido acesso ao meu ecrã inicial. Para além disso, permite fazer 
videochamadas através do Skype a partir do seu televisor. 

*Séries WT e VT

Reconhecimento facial
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Um dos maiores inconvenientes quando se utiliza um televisor 
para aceder a conteúdos online é ter que utilizar um comando 
à distância normal, para introduzir os textos. Por este 
motivo, a Panasonic inclui a interação por voz nos seus novos 
televisores.
Com esta função pode introduzir palavras-chaves de pesquisa, 
endereços de sites ou mensagens em redes sociais, apenas ditando 
as palavras para o seu televisor. Você dá a ordem e o assistente 
interno simplifica o processo de entrada, perguntando-lhe onde 
quer procurar o conteúdo: na internet, nas suas fotografias, nos seus 
filmes, nas noticias, em mapas ou em guias de programas. Uma 
pesquisa muito mais fácil e rápida!
Reconhecimento de voz: Além de simplificar as pesquisas de 
conteúdos, com o sistema de reconhecimento de voz nos novos 
televisores VIERA pode dar instruções de voz ao televisor, como 
“subir/descer canal”, “silenciar”, “aumentar/diminuir volume”…. 
Para poder dar ordens de voz ao seu televisor nas séries VT, WT e 
DT pode utilizar o touch pad, um segundo comando à distância que 
consegue uma navegação muito mais intuitiva tanto no ecrã do 
utilizador como nos sites da internet. Para poder dar instruções de 
voz ao LED FT60, apenas necessita descarregar a aplicação VIERA 
Remote App 2.0 da Panasonic para o seu smartphone ou tablet e dar 
as ordens de voz, a partir da comodidade do seu sofá.

INTERAÇÃO POR VOZ

Reconhecimento de voz

Controlador Touch Pad

Interação por voz

TECNOLOGIA VIERA

Microfone integrado
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SWIPE & SHARE 2.0
Lance. Partilhe e desfrute muito mais com o Swipe&Share 2.0
O Swipe&Share 2.0 permite partilhar os conteúdos entre os 
dispositivos moveis e o televisor e vice-versa, apenas com um dedo.

VIERA Remote App 2.0
Os televisores Smart VIERA não permitem apenas um intercâmbio de 
conteúdos com dispositivos externos. VIERA Remote App 2.0 permite 
também utilizar o tablet ou smartphone como comando à distancia 
para o seu televisor. A aplicação proporciona menus intuitivos que 
copiam as funções do comando à distância normal, permitindo 
inclusive iniciar as aplicações online do mercado VIERA Connect e 
navegar com total liberdade por toda a internet. 

Segundo ecrã
Além disso, com a nova aplicação VIERA Remote App 2.0, o seu tablet 
e/ou smartphone convertem-se num segundo ecrã, muito útil para 
realizar ações, como calibrar as imagens do televisor ou pesquisar 
conteúdos sem que apareçam menus sobre as imagens que vê no 
seu televisor. 

Swipe & Share 2.0 Segundo ecrã

VIERA Remote App 2.0
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O duplo triplo sintonizador digital (2 x TDT, 2 x Satélite, 
2 x Cabo) abre o seu televisor a um mundo cheio de novas 
funcionalidades.

A nova forma de desfrutar da televisão segue as tendências 
e os estilos de vida atuais. Hoje em dia, o mais habitual é ver 
televisão enquanto utilizamos o smartphone ou o tablet ou 
fazemos outras coisas ao mesmo tempo. 

Por este motivo, a Panasonic introduziu sintonizadores duplos 
em muitos dos seus novos televisores, abrindo um novo 
mundo de possibilidades de visualização. 

Conetividade
Duplo triplo SINTONIZADOR

Duplo triplo Sintonizador

Ver & Zapping

Visualização simultânea

Ver & Gravar

TECNOLOGIA VIERA
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Ver & Compartilhar

REC 1

REC 2
STREAM

Ver & Gravar: graças ao sintonizador duplo, poderá gravar 
um programa no seu gravador externo do disco rígido USB 3.0, 
enquanto vê outro programa no ecrã, e inclusive gravar dois 
programas diferentes e que têm emissão ao mesmo tempo.

Visualização simultânea: Ter dois sintonizadores, significa que 
poderá ver dois programas diferentes de forma simultânea, um do 
lado esquerdo do ecrã e outro do lado direito. 

Ver & Zapping: uma nova funcionalidade que permite ver 
rapidamente o que está a ser emitido nos outros canais, através das 
listas do guia de programação e/ou uma segunda imagem enquanto 
continua a ver o programa principal.

Ver & Partilhar: com o sintonizador duplo da sua Smart VIERA, um 
membro da família pode ver um programa no televisor principal, 
enquanto outro membro vê outro programa diferente no seu 
smartphone ou tablet. Acabaram-se as discussões familiares por 
causa da televisão! 
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NOVOS PADRÕES NO DESEMPENHO DO PLASMA

Infinite Black: consegue uns negros incrivelmente profundos e uma 
gama de contraste espectacular.
Movimento Excepcional: a tecnologia Focused Field Drive de 
3000 Hz nos televisores de plasma de gama alta, consegue uma 
velocidade de emissão de impulsos incrivelmente rápida, inclusive 
os movimentos mais rápidos têm uma nitidez espectacular. 
Cores Nítidas: o aumento do número de subcampos nas imagens 
dos televisores de neoPlasma consegue mais de 30.000 intervalos de 
gradações, de forma que as cores e os contrastes se reproduzam com 
uma subtileza e intensidade excepcionais. 

DESEMPENHO LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Super High Speed Scanning: aumenta a velocidade de 
digitalização dos televisores LED IPS gama alta até aos 3600 Hz BLS, 
o resultado é uma reprodução de movimentos mais nítida, clara e 
uniforme.
Amplo Ângulo de visualização:  os Smart VIERA LED 2013 utilizam 
painéis IPS e filtros de fase especiais para que se possa ver a 
partir de vários ângulos sem perder a perceção da cor, o brilho e 
o contraste.
Contraste melhorado: o conhecido Local Dimming permite, nos 
modelos mais Premium, que até 16 zonas da imagem recebam os 
seus próprios níveis de luz individuais, enquanto que o novo controlo 
da gama de área otimiza e reproduz negros profundos sem perder 
nenhum detalhe das sombras. 

TECNOLOGIA VIERA

QUALIDADE DE IMAGEM

NeoPlasma

Infinite Black

Cores Nítidas

Movimento Excepcional

IPS LED

Contraste Melhorado

Super High Speed Scanning

Amplo Ângulo de Visualização

NOVOS PADRÕES DE IMAGEM
As novas e avançadas tecnologias de imagem oferecem-lhe uma visualização perfeita tanto em LED como em Plasma. 

Potência do processador
Hexa-Processing Engine: um novo sistema que multiplica por seis a eficiência e velocidade da geração anterior de processadores, para 
conseguir uma imagem perfeita com uma resposta rápida em aplicações e Conetividades. Com emissões de definição standard e também em 
HD, aplica correções inteligentes para o ruído, cor e texto das legendas, Para além disso, sabendo que o conteúdo em streaming representa um 
papel cada vez mais importante nas suas preferências frente a um televisor, o otimizador para conteúdos de internet (Web content optimizer 
Pro) melhora também a resolução, os movimentos e a reprodução de vídeos provenientes da internet. 
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DESIGN E FUNCIONALIDADE
NUMA FUSÃO PERFEITA

ECO CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA 
PARA MELHORAR O FUTURO

Conservando a elegância dos televisores de cristal e metal do 
ano passado, os modelos Panasonic de 2013 são desenhados 
para que seja envolvido numa experiência visual, graças aos 
suportes e molduras tão finas ou transparentes que parecem 
não existir. 

Design dos televisores LED
Com molduras incrivelmente finas e suportes ultraminimalistas, os 
televisores das séries LED WT60, DT60 e FT60, parecem flutuar no ar. 

Design dos televisores plasma
A séria Smart VIERA VT60, graças ao seu design de uma só lâmina em 
conjunto com umas potentes e quase invisíveis colunas e um novo pé 
em forma de “V”, convertem os nossos televisores no centro perfeito 
de qualquer espaço. 

A Panasonic caracterizou-se sempre por prioritizar o respeito 
pelo meio ambiente no design dos seus produtos, e essa 
tradição continua em 2013, com a apresentação de um 
novo design e características de funcionamento, pensadas 
para que os novos televisores sejam as mais eficientes e 
ecológicos do mercado. 

CRISTAL E METAL

Design Plasma TV

Design LED TV

ECO NAVEGAÇÃO

Baixo Consumo Energético

Consciência ecológica

A maioria dos novos televisores Smart VIERA utilizam menos 15% 
de energia que as suas equivalentes de 2012. A nova gama LED 2013 
é A+ na maioria dos casos (conseguindo A++ em alguns modelos).

15% menos

2011 2012 2013
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DESIGN SUPER FINO
CÂMARA INTEGRADA

RECONHECIMENTO FACIAL
COLUNAS LATERAIS + WOOFER
FILTRO INFINITE BLACK ULTRA

NEOPLASMA BLACK 3000 HZFFD
3D ATIVO (CONVERSOR 2D-3D)

TELEVISORES SMART VIERA

+

VT60

3 X 2 SINTONIZADOR (PIP, PAP, PAT)
BLUETOOTH®

COMANDO TÁCTIL

HEXA-PROCESSING ENGINE
INTERAÇÃO POR VOZ
GRAVAÇÃO USB HDD

WEB BROWSER + FLASH
PÉ EM V

PÉ GIRATÓRIO

SMART TV + ECRÃ INICIAL VIERA
WLAN INTEGRADO
WEB BROWSER

SWIPE & SHARE 2.0
VOICE GUIDANCE

MOLDURA ULTRAFINA
HBBTV-DLNA

WT60
DESIGN ULTRAFINO E FLUTUANTE

CÂMARA INTEGRADA
RECONHECIMENTO FACIAL
COLUNAS (VR AUDIO PRO)

IPS LED 3600 HZ BLS

DT60

FT60

ET60

E6

3 X 2 SINTONIZADOR (PIP, PAP, PAT)
LOCAL DIMMING

BLUETOOTH®

COMANDO TÁCTIL

HEXA PROCESSING ENGINE
INTERAÇÃO POR VOZ
GRAVAÇÃO USB HDD

WEB BROWSER + FLASH
PÉ EM V

1600 HZ BLS

3D PASSIVO (CONVERSOR 2D-3D)
ÂNGULO DE VISÃO 178º (IPS)

CLEAR PAINEL PRO
 PÉ GIRATÓRIO

600 HZ BLS

SMART TV + ECRÃ INICIAL VIERA
WLAN INTEGRADO
WEB BROWSER

SWIPE & SHARE 2.0
VOICE GUIDANCE

MOLDURA ULTRAFINA
HBBTV-DLNA

+

+
+

+

+

+

+

4 óculos 3D 
incluídos 

2 óculos 
3D ativos 
incluídos 

4 óculos 3D 
incluídos 

2 óculos 3D 
incluídos 

2 óculos 3D 
incluídos 
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O Meu Ecrã Inicial
Personalize o seu ecrã inicial como mais gosta e aceda 
diretamente à sua informação favorita quando ligar o 
televisor.

Câmara Integrada
Permite fazer vídeo chamadas através do Skype a partir 
do seu televisor e ativar automaticamente “O Meu Ecrã 
Inicial”, através de Reconhecimento Facial.

Reconhecimento Facial
A câmara integrada reconhece o rosto do 
utilizador e ativa automaticamente o seu 
ecrã inicial personalizado.

Interação por Voz
Fale com o seu televisor e pesquise conteúdos através 
de interação por voz.

Duplo Triplo Sintonizador
Permite ver dois programas diferentes em simultâneo, 
gravar um programa no seu gravador externo, enquanto 
vê outro no ecrã, gravar dois programas diferentes que 
seja emitidos ao mesmo tempo, ou até ver um programa 
no televisor principal, enquanto outro membro da família 
vê outro programa no seu smartphone ou tablet. 

SMART VIERA VT60
Polegadas 65” 55” 50”

Qualidade de 
imagem

3D Full HD Ativo/NeoPlasma/Infinite Black Ultra/3000 Hz Focused Field Drive/
1080P Pure Direct/Certificação THX 3D/Calibração Profissional Modo ISF

Conetividade VIERA Connect/Navegador WEB (com Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/USB HDD gravador/
Cartão SD Gravador/Hbb TV/VIERA Link/3x HDMI/3x USB/Bluetooth®

Qualidade de som VR Audio Pro Stage 2.1

Dimensões*
Sem base (cm)

153,1x88,7x5,1 131,8x76,7x5,1 120,3x70,2x5

Dimensões*
Com base (cm)

153,1x97,5x32,3 131,8x85,5x29,6 120,3x79x30,1

VT60   A nova referência em qualidade de imagem

* (Comp x Alt x Prof)
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SMART VIERA WT60
Polegadas 55” 47”

Qualidade de imagem Full HD/LED/3600Hz BLS/Clear Panel Pro/3D Passivo/Conversão 2D-3D/Ângulo de visão 178º

Conetividade VIERA Connect/Navegador WEB (com Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/HbbTV/Seis 
Sintonizadores/USB Gravador/Cartão SD Gravador/3x HDMI/3x USB/Bluetooth®

Qualidade de som VR Audio Pro Surround 2.1

Dimensões*
Sem base (cm)

122,7x71,7x3,2 105,7x62,1x3,2

Dimensões*
Com base (cm)

122,7x81,4x35,8 105,7x71,7x35,8

TELEVISORES SMART VIERA

WT60   Um design futurista para o último grito da tecnologia

O Meu Ecrã Inicial
Personalize o seu ecrã inicial como mais gosta e aceda 
diretamente à sua informação favorita quando ligar o 
televisor.

Phase Filter
O melhor ângulo de visualização do mercado tanto na 
horizontal como na vertical. Qualidade de imagem total a 
partir de qualquer ângulo. 

Câmara Integrada
Permite fazer vídeo chamadas através 
do Skype a partir do televisor e ativar 
automaticamente “O Seu Ecrã Inicial”, 
através de Reconhecimento Facial.

Reconhecimento Facial
A câmara integrada reconhece o rosto do utilizador e 
ativa automaticamente o seu ecrã inicial personalizado.

Duplo triplo Sintonizador
Permite ver dois programas diferentes em simultâneo, 
gravar um programa no seu gravador externo, enquanto 
vê outro no ecrã, gravar dois programas diferentes que 
seja emitidos ao mesmo tempo, ou até ver um programa 
no televisor principal, enquanto outro membro da família 
vê outro programa no seu smartphone ou tablet. 

*(Comp x Alt x Prof)
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SMART VIERA DT60
Polegadas 60” ** 55” 50” 47” 42”

Qualidade de imagem Full HD/LED/1600Hz BLS/Clear Panel Pro/3D Passivo/Conversão 2D-3D/Ângulo de visão 178º

Conetividade VIERA Connect/Navegador WEB (com Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/HbbTV
Seis Sintonizadores/USB Gravador/Cartão SD Gravador/3x HDMI/3x USB/Bluetooth®

Qualidade de som VR Audio Pro Surround 2.1

Dimensões*
Sem base (cm)

136,8x79,6x3,9 123,8x72,4x3,5 112,3x65,9x3,5 106,7x62,7x3,5 95,6x56,4x3,5

Dimensões*
Com base (cm)

136,8x89,2x30,9 123,8x81x28 112,3x74,5x26,1 106,7x71,3x26,1 95,6x65x22,5

DT60   Interatividade total. Um mundo de novas opções

O Meu Ecrã Inicial
Personalize o seu ecrã inicial como mais gosta e aceda 
diretamente à sua informação favorita quando ligar o 
televisor.

Local Dimming
Negros mais puros, cores mais vivas, claridade de 
imagem excelente e detalhes totalmente nítidos.

Interação por voz
Fale com o seu televisor através do comando táctil ou 
através do smartphone com a VIERA Remote App 2.0 e 
pesquise conteúdos através da interação por voz.

Duplo triplo Sintonizador
Permite ver dois programas diferentes em simultâneo, 
gravar um programa no seu gravador externo, enquanto 
vê outro no ecrã, gravar dois programas diferentes que 
sejam emitidos ao mesmo tempo, ou até ver um programa 
no televisor principal, enquanto outro membro da família 
vê outro programa no seu smartphone ou tablet.

*(Comp x Alt x Prof)  ** Modelo DT60 (60”) com 1000 Hz BLS

Com o acessório opcional da câmara Skype, o seu televisor reconhecerá e ativará o seu ecrã inicial automaticamente.
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O Meu Ecrã Inicial
Personalize o seu ecrã inicial como mais gosta e aceda 
diretamente à sua informação favorita quando ligar o 
televisor.

Gravação USB HDD
Liga o seu disco rígido externo através da porta USB 3.0  
e grava tudo o que quiser.

Interação por voz
Fale com o seu televisor através do comando táctil ou 
através do smartphone com a VIERA Remote App 2.0 e 
pesquise conteúdos através da interação por voz.

Hexa-Processing Engine
Imagem perfeita e resposta rápida em aplicações e 
Conetividade.

SMART VIERA FT60
Polegadas 47” 42”

Qualidade de 
imagem

Full HD/Panel IPS LED/Contraste Brilhante/1600Hz BLS/Clear Panel Pro/3D Passivo/Vivid Colour 
Creation/Conversão 2D-3D/Ângulo de visão 178º/3D 24p Smooth Film/Hexa-Processing Engine

Conetividade VIERA Connect/Navegador WEB (com Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/HbbTV
Reprodutor Multimédia/USB Gravador/3x HDMI/3x USB/2 óculos 3D Incluídos

Qualidade de som VR Audio Surround 2.1

Dimensões*
Sem base (cm)

106,7x62,7x3,5 95,6x56,4x3,5

Dimensões*
Com base (cm)

106,7x71,3x26,1 95,6x65x22,5

TELEVISORES SMART VIERA

FT60   Interatividade total. Um mundo de novas opções

*(Comp x Alt x Prof)

Com o acessório opcional da câmara Skype, o seu televisor reconhecerá e ativará o seu ecrã inicial automaticamente. 
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O Meu Ecrã Inicial
Personalize o seu ecrã inicial como mais gosta e aceda 
diretamente à sua informação favorita quando ligar o 
televisor.

Wireless LAN Integrado
Ligação à internet sem cabos, desfrute de qualquer 
conteúdo no seu televisor de forma mais rápida e simples 
graças ao mercado de aplicações (VIERA Connect Market) 
e ao navegador web incorporado.

Swipe and Share 2.0
Lance, partilhe e desfrute do seu conteúdo multimédia 
entre o seu smartphone ou tablet, e o seu televisor e 
vice-versa.

Painel IPS (178º Visão)
O melhor ângulo de visualização do mercado.

SMART VIERA ET60
Polegadas 55” 50” 47” 42”

Qualidade de 
imagem

3D Passivo/Full HD/LED/Contraste Brilhante/600Hz BLS/Clear Panel Pro/Vivid Colour Creation/
Conversão 2D-3D/Ângulo de visão 178º/3D 24p Smooth Film

Conetividade VIERA Connect/ Navegador WEB/Wireless LAN Integrado/DLNA/Hbb TV/
Reprodutor Multimédia 3D/3x HDMI/2x USB/2 óculos 3D Incluídos/Swipe & Share 2.0

Qualidade de som VR Audio Surround 2.1

Dimensões*
Sem base (cm)

123,8x72,4x3,5 112,3x65,9x3,5 106,7x62,7x3,5 95,6x56,4x3,5

Dimensões*
Com base (cm)

123,8x77,9x29,6 112,3x71,4x28 106,7x68,2x26,5 95,6x62x22,7

ET60   A Smart TV com 3D. Perfeita em qualquer situação

*(Comp x Alt x Prof)
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O Meu Ecrã Inicial
Personalize o seu ecrã inicial como mais gosta e aceda 
diretamente à sua informação favorita quando ligar o 
televisor.

Wireless LAN Integrado
Ligação à internet sem cabos, desfrute de qualquer 
conteúdo no seu televisor de forma mais rápida e 
simples graças ao mercado de aplicações (VIERA 
Connect Market) e ao navegador web incorporado.

Swipe and Share 2.0
Lance, partilhe e desfrute do seu conteúdo multimédia 
entre o seu smartphone ou tablet, e o seu televisor e 
vice-versa.

Moldura Ultra Fina
Menos moldura e mais ecrã. Design elegante, estilo e 
beleza no seu televisor Smart VIERA.

SMART VIERA E6
Polegadas 42” 39” 32”**

Qualidade de 
imagem 

Full HD/Slim LED Panel/Alto Contraste/100Hz BLB

Conetividade VIERA Connect/Navegador WEB/Wireless Integrado/DLNA/Hbb TV
Reprodutor Multimédia/3x HDMI/2x USB

Qualidade de som V-Audio

Dimensões*
Sem base (cm)

95,7x56,4x4,9 87,9x51,9x4,9 72,4x43,4x5,3

Dimensões*
Com base (cm)

95,7x61,9x21,7 87,9x57,3x21,7 72,4x48,9x20,7

TELEVISORES SMART VIERA

E6   2 em 1: Conetividade total e design elegante

** IPS LED*(Comp x Alt x Prof)
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TECNOLOGIA HOME AV

EXPANDE A SUA SMART COM OPERATIVIDADE E CONETIVIDADE INTELIGENTE

MIRACAST
Permite visualizar no seu televisor qualquer 
conteúdo que tenha no seu tablet ou 
smartphone. Converte qualquer televisor* 
em Smart, partilhando as suas fotografias, 
vídeos, jogos e muito mais!

VIERA CONNECT
Desfrute de conteúdos e serviços em streaming 
(Skype, Twitter, Facebook,...) e entre num 
mundo cheio de informação e diversão.

NAVEGADOR INTERNET
Navegue na internet a partir do seu televisor 
de uma forma fácil, graças ao seu Blu-ray

REPRODUTOR BLU-RAY

Miracast

VIERA Connect

* Requer entrada HDMI

Navegador Internet
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BLU-RAY DISC

BWT735 / BWT535   Gravadores Blu-ray Disc 3D* e disco rígido

BDT330   Primeiro reprodutor 4K com design ultrafino

• Alta qualidade de imagem e som
Gravador  em Blu-ray Disc® e HDD. Capacidade de gravação em 
HDD de 250 Gb. Reprodutor 3D Full HD Blu-ray Disc.
Conversão 2D-3D Effect Controller. Doble sintonizador HD: 
permite gravar até dois canais em HD e partilhar conteúdos no 
seu dispositivo móvel ou outra TV.

• Networking
VIERA Connect. DLNA. Multiroom Streaming. Smart Link para 
Tablet*.

• Fácil de utilizar
Wi-fi integrada. Smartphone Remote Control. Reprodutor USB & 
Cartão SD. Reprodutor de múltiplos formatos (MKV, Xvid, MP4...)

• Design
Design elegante e refinado

*Apenas no modelo BWT735

• Alta qualidade de imagem e som   
Reprodutor 3D Full HD Blu-ray Disc. Conversão 2D-3D. Doble 
HDMI. Escalado 4K2K (Ultra HD)

• Networking
VIERA Connect. DLNA. Miracast. Navegador Web. Reprodutor 
externo disco rígido.

• Fácil de utilizar
Wi-fi integrado. Modo multiutilizador. HDMI CEC.

• Design
Design elegante e refinado em forma de prisma.

BWT735

BWT535
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BDT230/130   Reprodutores Smart de alto desempenho

BD79   Reprodutor de alta qualidade

• Alta qualidade de imagem e som
Reprodutor 3D Full HD Blu-ray Disc. Conversão 2D-3D. Vídeo em 
qualidade HD. Áudio de alta qualidade.

• Networking
VIERA Connect. DLNA. Miracast*. Navegador Web. Reprodução de 
disco rígido externo.

• Fácil de utilizar
Wi-fi integrado*. Modo multi utilizador. HDMI CEC.

• Design
Design elegante e refinado em forma de prisma* 

*Apenas no modelo BDT230. Modelo BDT130 com ligação através 
de cabo LAN ou acessório DY-WL5.

• Alta qualidade de imagem e som
Reprodutor 2D Full HD Blu-ray Disc®. Vídeo em qualidade HD. 
Áudio de alta qualidade. Compatibilidade FLAC.

• Networking
DLNA. Reprodução de disco rígido externo. Youtube. Skype. 
Picasa. Twitter.

• Fácil de utilizar
Preparado para Wi-fi com adaptador opcional. Modo 
multiutilizador. HDMI CEC.

• Design
Design elegante e refinado em forma de prisma compacto.

BDT230

BDT130
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BARRAS DE SOM

HTB570   Sistema versátil com subwoofer sem fios e bluetooth®

HTB170   Barra de som elegante e de alta qualidade

• Alta qualidade de som
Clear-mode Dialog. Sincronização perfeita entre som e imagem. 
Controlo de volume de diálogos. Down Firing Subwoofer

• Networking
Wireless Music Streaming com tecnologia Bluetooth®

• Fácil de utilizar
Subwoofer sem fios. VIERA link. Compatível com sinal 3D. Audio 
Return Channel. Audio Gain Control. Multiposição e colunas. 

• Design
Acabamentos metálicos e ultrafinos. Recomendados para 
televisores de 47-55”

• Alta qualidade de som
Clear-mode Dialog. Sincronização perfeita entre som e 
imagem. Controlo de volume de diálogos. Subwoofer integrado 
antivibração.

• Networking
Wireless Music Streaming com tecnologia Bluetooth®.

• Fácil de utilizar
VIERA link. Compatível com sinal 3D. Audio Return Channel. IR 
Blaster. Possibilidade de montar em 4 ângulos de posição.

• Design
Acabamentos ultrafinos. Recomendados para televisores de 
42-50”
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REPRODUÇÃO DE MÚSICA SEM FIOS

AirPlay

Bluetooth®

DESFRUTE AO MÁXIMO DA SUA MÚSICA E FILMES

Os últimos produtos audiovisuais da Panasonic não são 
apenas excelentes reprodutores de música. Também podem 
transmitir conteúdos online e aceder facilmente ao arquivos 
armazenados num smartphone, tablet, disco rígido ligado em 
rede ou num PC.

Reprodução de música sem fios
Poderá reproduzir facilmente a música guardada no seu smartphone 
ou no PC, em muitos dos nossos produtos, graças a tecnologias sem 
fios como Bluetooth® e AirPlay®.

Panasonic Music Streaming App
Com esta aplicação poderá ligar todos os seus 
dispositivos de música (barra de som, colunas, 
equipamento áudio...) independentemente da 
tecnologia com que estão ligados (Bluetooth®, 
AirPlay...)
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SISTEMA COMPACT STEREO / MÚSICA SEM FIOS

NP10   Qualidade de áudio sem fios para tablets e smartphones

HC58   O melhor áudio sem fios com airplay, bluetooth® e lighting dock

• Alta qualidade de som
Sistema de colunas 2.1. Subwoofer integrado. Estrutura Near 
Field Stereo Sound. Pure Direct Sound System. Aero Stream 
Port. Direct Dialog Surround. Remasterização para conteúdos 
por Bluetooth®.

• Networking
NFC. Reprodução de música sem fios, com tecnologia Bluetooth®. 
2 portas USB para carregamento.

• Design
Suporte universal fino e elegante para tablet.

• Alta qualidade de som
Dual Passive Radiator. Coluna de cana de bambu.
Remasterização para conteúdos por Bluetooth®. Ligação para 
iPod, iPhone e iPad. Potência 40 W.

• Networking
Panasonic Music Streaming App. Áudio sem fios com AirPlay e 
tecnologia Bluetooth®. Ligação USB. Lighting Dock para iPhone 
5/iPod Touch 5

• Design
Design elegante ultrafino. Possibilidade de colocar na parede.
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HC38   Sistema de áudio sem fios com bluetooth® e lighting dock

HC28/18   Sistema de áudio com dock para iPad mini e iPhone 5*

• Alta qualidade de som
Dual Passive Radiator. Remasterização para conteúdos por 
Bluetooth®. Ligação para iPod, iPhone e iPad. Potência 40W.

• Networking
Panasonic Music Streaming App. Áudio sem fios com AirPlay e 
tecnologia Bluetooth®. Ligação USB. Lighting Dock para iPhone 
5/iPod Touch 5.

• Design
Design elegante ultrafino. Possibilidade de colocar na parede

• Alta qualidade de som
Pure Direct Sound System. Ligação para iPod, iPhone e iPad*. 
Potência 10 W.

• Networking
Ligação USB. Lighting Dock* para iPad mini/iPhone 5/iPod 
Touch 5.

• Design
Design elegante ultrafino.

*Apenas disponível para o modelo HC28 

HC28

HC18

Cores disponíveis: 

Prata Branco
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MICRO SYSTEM / AURICULARES

PMX7   Áudio de alto desempenho e grande Conetividade

PMX5   Áudio de alto desempenho

• Alta qualidade de som
Sistema de colunas 3 vias. Super Tweeter. LincsD-Amp. Full 
Digital Amplifier System. Ligação para iPod e iPhone. 14 cm 
Bamboo Charcoal. PP Woofer. Colunas Antidistorção de cana de 
bambu. Chassis Antivibração. Screw Type Speaker
Terminals. Large Speaker Box

• Networking
Panasonic Music Streaming App. Ligação Bluetooth®. Reprodutor 
USB. Lighting Dock para iPhone 5/iPod Touch 5.

• Design & Eco
Baixo consumo de energia. Função de desativação automática.

• Alta qualidade de som
Sistema de colunas 3 vias. Super Tweeter. LincsD-Amp. Full 
Digital Amplifier System. Ligação para iPod e iPhone. 14 cm 
Bamboo Charcoal. PP Woofer. Colunas Antidistorção de cana de 
bambu. Chassis Antivibração. Screw Type Speaker Terminals. 
Large Speaker Box.

• Networking
Entrada analógica universal para iPod/iPhone até 4S. Reprodutor 
USB.

• Design & Eco
Frente em alumínio. Baixo consumo de energia. Função de 
desativação automática.
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RP-HV094E RP-HV104E RP-HV154E RP-HV41E

RP-HS6E RP-HS33E RP-HS47E

RP-HXD3 RP-HXD5 RP-HXD7

RP-HT030E RP-HT090E RP-HX35E RP-HTF295E RP-HT460E

RP-HJE125E RP-HJE140E

AURICULARES BÁSICOS

AURICULARES DIADEMA

AURICULARES DJ

AURICULARES CLIP-ON & SPORT

AURICULARES HXD SERIES

AURICULARES DE CANAL

RP-DJS200E WF820 WF820WE

AURICULARES SEM FIOS
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TECNOLOGIA LUMIX

MUITO MAIS QUE UMA CÂMARA

DESIGN 
PREMIUM

FÁCIL
DE UTILIZAR 

Conetividade
WI-FI COM NFC

CONTROLOS
CRIATIVOS

QUALIDADE DE 
IMAGEM

Smart
Lumix
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Algumas das novas câmaras Lumix que incluem Wi-Fi com 
NFC (Near Field Communication) permitem a ligação da sua 
câmara ao seu smartphone apenas ao se tocarem.

Ligação One-Touch
Apenas com um toque poderá ligar a sua câmara e o 
seu smartphone, graças à tecnologia NFC.

Disparo e Visualização
Com a aplicação Panasonic Image App, 
poderá utilizar o seu telemóvel para 
controlar o zoom, a focagem e o disparo da 
sua câmara.

Partilhe de forma fácil e rápida 
Descarregue as suas fotos, no momento, 
nas redes sociais com a aplicação Panasonic 
Image App.

Transferência instantânea
Transfira as fotografias para o smartphone 
automaticamente, depois de cada disparo, sem ter 
que fazer nada.

Auto Transfer
Passe as imagens para o computador de forma fácil e 
rápida, graças à rede Wi-Fi. 

TV Playback sem fios
Graças à função Wi-Fi Direct pode enviar as suas 
fotografias da câmara para o televisor diretamente, 
via DLNA.

DIRECT WI-FI COM NFC

DIRECT WI-FI COM NFC, ÚNICO NO MERCADO
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TECNOLOGIA LUMIX

CRIATIVIDADE SEM LIMITES

LUMIX introduz pela primeira vez na história da fotografia, a função Panorama Criativo, que cria fotografias 
panorâmicas com efeitos de filtros, apenas com o deslizar da câmara. 

PROCESSO CRUZADO EXPRESSIVO DINÂMICA ALTA

ARTE IMPRESSIONANTE TONALIDADE BAIXA RETRO

Até 
12 efeitos

Filtros Criativos 
Graças aos Filtros Criativos poderá criar as suas 
imagens mais impactantes, com incríveis efeitos 
artísticos.

Beauty Retouch
O modo de retoque de beleza permite maquilhar o 
rosto diretamente na câmara.

FOTO ORIGINAL RETOQUE COM BEAUTY RETOUCH CÂMARA DE BRINCARPONTO DE CORSÉPIA

Panorama Criativo
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Novo sensor de alta sensibilidade
Muitas Câmaras LUMIX contam com um novo sensor MOS de alta 
sensibilidade, com o qual se conseguem melhores fotografias 
em condições de baixa luminosidade. Ou com um sensor CCD 
de alta velocidade que permite conseguir um 
processamento rápido  das imagens. Ambos os 
sensores proporcionam fotografias nítidas em 
qualquer situação de luz.

Lentes LEICA luminosas
As lentes LEICA DC reproduzem as imagens com uma claridade 
nítida e com uma distorção mínima. A exclusiva tecnologia ótica da 
Panasonic ajusta um incrível campo de visão 
(desde ultra angular a teleobjetiva de grande 
alcance).

HYBRID O.I.S.* E NÍVEL AUTOMÁTICO
Graças ao Hybrid O.I.S. + e a função de nível automático, a TZ40 nunca 
tirará fotografias desfocadas ou desniveladas.

INICIO RÁPIDO
As novas LUMIX oferecem  o inicio mais rápido do mercado, para que 
não perca nenhuma oportunidade fotográfica.

ALTA QUALIDADE DE IMAGEM

Graças à utilização de novos sensores, um processador completamente redesenhado e o novo O.I.S., as imagens noturnas 
oferecem uma qualidade nunca vista.
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• Zoom óptico de 20x LEICA DC
Ultra Grande Angular 24 mm. Zoom inteligente de 40x

• Sensor MOS de alta sensibilidade 18.1 MP e novo processador 
Venus Engine
Excelentes resultados em condições de baixa luminosidade

• Direct Wi-Fi com NFC (Near Field Communication)
Liga a sua câmara ao seu dispositivo móvel apenas com um toque

• Gravação de Vídeo Full HD a 50p perfeitamente nítido com o 
HYBRID O.I.S.+ 

• Sistema de GPS e nivelador de disparo 
• Modo Panorama Criativo

• Zoom óptico 20x LEICA DC 
Ultra Grande Angular 24 mm. Zoom inteligente de 40x

• Sensor MOS de alta sensibilidade 16.1 MP e novo processador 
Venus Engine
Excelentes resultados em condições de baixa luminosidade

• Gravação de Vídeo Full HD no formato AVCHD e MP4 sem 
desfocagem com o HYBRID O.I.S.+
Capacidade de gravação de alto rendimento de imagem

• Modo Panorama Criativo

CÂMARAS LUMIX

TZ40   A Câmara Smart com superzoom ideal para as suas viagens

TZ35   Autêntica câmara de viagem com zoom óptico

Cores disponíveis: 

Cores disponíveis: 

Preto Titânio Branco

Preto Prata
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• Zoom óptico 10x LEICA DC
Ultra Grande Angular 25 mm. Zoom inteligente de 20x

• Sensor MOS de alta sensibilidade 16.1 MP e Venus Engine 
• Wi-Fi para partilhar as fotografias em rede e GPS que indica o 

local onde foi tirada a fotografia
• Gravação de Vídeo Full HD no formato AVCHD/MP4 
• Modo Panorama Criativo

• Zoom óptico 10x LEICA DC 
Ultra Grande Angular 25 mm. Zoom inteligente de 20x

• Sensor CCD e Venus Engine 
• Gravação de Vídeo HD em alta qualidade 
• Velocidade  Sonic AF para não deixar escapar a oportunidade de 

nenhuma fotografia
• Modo Panorama Criativo

SZ9   A câmara Smart pequena, mas elegante

SZ3   Câmara compacta e elegante

2.7”
6.7cm

Cores disponíveis: 

Cores disponíveis: 

Preto Prata

Violeta Branco Preto
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•  Zoom óptico 5x
Ultra Grande angular 24 mm. Zoom inteligente 8x

•  Mega IOS (Estabilizador Óptico de Imagem). Correção de tremores 
para suprimir todo o tipo de distorção na imagem

•  Controlo Criativo 13 Efeitos de Filtro 
•  Design minimalista e vanguardista
•  Velocidade Sonic AF para não deixar escapar a oportunidade de 

nenhuma fotografia
•  Modo Panorama Criativo

CÂMARAS LUMIX

XS1   Ultrafina e com um design vanguardista para fotógrafos urbanos

2.7”
6.7cm

Cores disponíveis: 

Preto Branco Vermelho Violeta
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• Zoom óptico 5x
   Ultra Grande angular 24 mm. Zoom inteligente 8x
• Mega IOS (Estabilizador Óptico de Imagem). Correção de tremores 

para suprimir todo o tipo de distorção na imagem
• Alta qualidade HD de gravação de vídeo
• Modo iA (Auto Inteligente)

FS50   Câmara para utilização diária de 16.1 Mp

2.7”
6.7cm

Cores disponíveis: 

Preto Prata
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• Design avançado e resistente
Submergível até 13 m. Resistência aos impactos desde os 2 m.
Resistentes ao frio até -10º C. Proteção contra o pó. Suporta
uma pressão até 100 Kg.

• Sensor MOS de alta sensibilidade 16.1 MP
• Gravação de vídeo Full HD a 50p para capturar imagens em 

movimento com todos os detalhes
• Direct Wi-Fi com NFC (Near Field Communication)
• Sistema de GPS e GLONASS (Global Navigation Satellite System)

• Design avançado e resistente
Submergível até 7 m. Resistência aos impactos desde os 1,5 m. 
Resistentes ao frio até -10º C. Proteção contra o pó. 

• Lente grande angular de 25 mm com zoom óptico 4x
• Gravação de vídeo HD 
• Panorama Criativo

CÂMARAS LUMIX

FT5   A Câmara Smart todo o terreno para desfrutar no exterior

FT25   Câmara com design resistente para as aventuras diárias

2.7”
6.7cm

Cores disponíveis:

Cores disponíveis:

Laranja

Azul Preto

Azul
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• Óptica LEICA DC 2.8 em toda a focagem. Zoom Óptico 24x
25-600 mm, 48x Zoom Inteligente. Lente com revestimento 
antiflashes 

• Sensor MOS de Alta Sensibilidade 12 MP
• Gravação de vídeo Full HD 1080 (50p) progressivo

Explosão de 12fps. Alta velocidade e Alta sensibilidade
• Power OIS com modo ativo 

Correção de tremores melhorada para a gravação de vídeos
• Filtros Criativos para vídeo e fotografia
• Modo fotografia 3D

• Óptica LEICA DC 2.8. Zoom Óptico 24x
25-600 mm, 48x Zoom Inteligente. Lente com revestimento 
antiflashes 

• Novo Sensor MOS de Alta Sensibilidade 16 MP
• Gravação de vídeo Full HD 1080 (50i)

Explosão de 10fps. Alta velocidade e Alta sensibilidade
• Power OIS com modo ativo 

Correção de tremores melhorada para a gravação de vídeos
• Filtros Criativos para vídeo e fotografia
• Modo fotografia 3D

Cores disponíveis:

Cores disponíveis:

FZ200   Pronta para capturar imagens com a mais alta qualidade. A 1ª 600 mm F2.8 do mundo

FZ62   Pronta para capturar imagens com a mais alta qualidade

Preto

Preto
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• Lente LEICA DC VARIO-SUMMILUX F1.4
Para todo o utilizador que gosta de fotografia e procura qualidade 
de imagem
Industria de alto nível de qualidade de imagem em câmaras 
digitais compactas

• Fotografia Criativa
16 Filtros Criativos, exposição manual, inclusive em modo 
de vídeo.
Filtro interno ND

• Gravação de vídeo FULL HD (50p)
Progressivo com microfone estéreo

Cores disponíveis:

LX7   Câmara compacta Premium e criativa

Preto

CÂMARAS LUMIX
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•  Graças ao sensor Live MOS conseguimos uma maior qualidade de 
imagem em condições de baixa luminosidade

•  Autofoco à velocidade da luz com o novo Light Speed AF
•  Graças ao processador Venus Engine, conseguimos cores mais 

naturais e uma maior velocidade de explosão
•  Gravação de vídeos Full HD em formato AVCHD ou MP4
•  Com a nova gama G da Panasonic apenas com um toque no ecrã 

poderá focar e tirar as suas fotografias, criar desfocagem artística 
e visualizar os seus arquivos. 

Ampla Gama de objetivas
As objetivas LUMIX G estão desenhadas para serem utilizadas 
exclusivamente em fotografia digital, através destas a luz entra 
perpendicularmente em toda a área do sensor, conseguindo imagens 
de alto contraste, focadas e com uma grande qualidade de ponta a 
ponta.

Nano Surface Coating
O revestimento nano das objetivas LUMIX G evitam 
a criação de imagens fantasma, e consegue-o 
devido à difração da luz.

TECNOLOGIA LUMIX G

SISTEMA LUMIX G

As câmaras LUMIX G oferecem uma variedade de filtros 
personalizáveis que permitem aumentar a criatividade das suas 
imagens.

QUALIDADE REFLEX EM TAMANHO 
REDUZIDO

CRIE E DESFRUTE COM A MAIS AMPLA 
GAMA DE OBJETIVAS DO MERCADO

TIRE MAIOR PARTIDO DA SUA CÂMARA 
COM OS CONTROLOS CRIATIVOS
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• Sensor Live MOS com resolução 16.06 Mp
Imagem de alta qualidade, graças ao redutor duplo de ruído

• Ligação Wi-Fi 
• Ecrã OLED de 1.744 K pontos

Ecrã tátil rotativo de 3“ com resolução de 614 K
• ISO de 125 até 25.600 em modo estendido 
• Vídeo em Full HD a 50p 28 Mb

Alta capacidade de gravação de vídeo Full HD com um formato 
de gravação versátil

• Velocidade de explosão até 20 imagens por segundo
• Ecrã OLED de 3” com resolução de 614 K pontos
• Corpo de magnésio resistentes a salpicos e pó

• Sensor Live MOS digital Live com Venus Engine de 16 Mp
Imagem de alta qualidade, graças ao redutor duplo de ruído

• Ecrã tátil 3” rotativo
Foca, enquadra e dispara de maneira livre

• Corpo de alumínio
Corpo de construção em alumínio, ergonomia tradicional sem 
renunciar ao design com excelente Grip

• Foco por contraste de alta velocidade
Graças ao foco direto no sensor, consegue um foco mais rápido 
e preciso

• Vídeo em Full HD 
Full HD 1080/50p em formato AVCHD

• Visor incorporado, com campo de visão 100%
Visor incorporado com 1.400 k pontos, com grande riqueza de cor e 
com sensor de olho

Experiência Panasonic LUMIX G para 
iPad disponível na iTunes App Store

Acessórios opcionais: Pega e microfone 

Experiência Panasonic LUMIX G para 
iPad disponível na iTunes App Store

CÂMARAS LUMIX G

GH3   A câmara perfeita para os fotógrafos mais exigentes

Cores disponíveis: 

Cores disponíveis: 

G5   Tamanho perfeito e ergonomia reflex. A criatividade sem limites

Preto

Preto
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• Sensor Live MOS de 16 Mp
Imagem de alta qualidade, graças ao redutor duplo de ruído

• Ecrã tátil 3” com funções avançadas 
Disparo tátil e botões configuráveis no ecrã tátil, maximize a 
sua criatividade

• Corpo de alumínio com fecho antideslizante
Corpo com design retro construído com a máxima qualidade

• Ajustes de níveis no ecrã
Graças ao giroscópio podemos nivelar a câmara no ecrã

• Autofocagem de alta velocidade Light Speed AF (0’09”)
Velocidade de Af melhorada, foco de alta precisão

• Vídeo em Full HD 
Gravação em formato AVCHD ou MP4

• Modo Disparo Contínuo 
20 fps em modo explosão e 4 fps em alta resolução

• Novo sensor Live MOS de 12 Mp 
Imagem de alta qualidade e ISO até 12800 novo processador 
Venus Engine

• Auto focagem mais rápida do mundo 0,09 seg.
• Ecrã tátil 3” de alta resolução 920 k

Controlo tátil de alta precisão e gráficos melhorados
• Corpo de alumínio

Corpo compacto de alumínio com flash incorporado
• Guia de ambiente e 14 filtros criativos

Com recomendações por tipo de ambiente
• Vídeo em Full HD 

Vídeo FULL HD em formato AVCHD ou MP4 com autofocagem 
continua e gravação de som em estéreo

Experiência Panasonic LUMIX G para 
iPad disponível na iTunes App Store

Experiência Panasonic LUMIX G para 
iPad disponível na iTunes App Store

BEST CSC

Cores disponíveis: 

Cores disponíveis: 

GX1   Câmara premium para apaixonados da fotografia

GF5    A Câmara compacta e criativa

Preto Prata

Preto Prata

Acessório opcional: Visor eletrónico
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(Equivalências 35 mm)

BEST CSC
EXPERT LENS

OBJETIVAS INTERMUTÁVEIS DO SISTEMA LUMIX G / CARTÕES SD

LENTES

LUMIX G VARIO
7-14 mm (14-28 mm)
f4.0 ASPH
Ideal para fotografia de 
arquitetura e paisagem 
H-F007014E

LUMIX G X VARIO
12-35 mm (24-70 mm)
f2.8 POWER OIS
Ideal para retrato, 
natureza e paisagem 
H-HS12035E

LUMIX G X VARIO PZ HD
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 ASPH/ POWER OIS
Zoom motorizado e retrátil 
Ideal para paisagens, ação, 
retrato e gravação de vídeo 
H-PS14042E-K/H-PS14042E-S

LUMIX G VARIO
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 II ASPH. MEGA OIS
Objetiva muito polivalente: 
paisagens, natureza, retrato
H-FS1442AE-K

LUMIX G VARIO 
14-45 mm (28-90 mm)
f3.5 -5.6 ASPH. MEGA OIS
Ideal para paisagens, 
natureza e retrato 
H-FS014045E

LUMIX G VARIO HD 
14-140 mm (28-280 mm)
f4.0-5.8 ASPH. MEGA OIS 
Ideal para gravar vídeo pela
sua versatilidade 
H-VS014140E

LUMIX G X VARIO 
35-100 mm (70-200 mm)
f2.8 POWER OIS 
Ideal para desporto 
e retrato 
H-HS35100E

LUMIX G VARIO 
45-200 mm (90-400 mm)
f4.0-5.6 MEGA OIS
Ideal para ação, desportos, 
natureza e retratos 
H-FS045200E

LUMIX G VARIO 
45-150 mm (90-300 mm)
f4.0-5.6 MEGA OIS
Ideal para ação, desportos, 
natureza e retratos 
H-FS45150 

LUMIX G X VARIO PZ HD
45-175 mm (90-350 mm)
f4-5.6 ASPH / POWER OIS
Zoom motorizado
Ideal para retrato, ação, 
natureza e gravação 
de vídeo 
H-PS45175E-K

LUMIX G VARIO 
100-300 mm (200-600 mm)
f4.0-5.6 MEGA OIS
Ideal para natureza, paisagem
desporto, ação e animais
H-FS100300E

LEICA DG SUMMILUX 
25 mm (50 mm)
f1.4 ASPH
Consegue desfocagens criativas 
Ideal para retrato
H-X025E

LUMIX G (Pancake) 
20 mm (40 mm)
f1.7 ASPH
Tamanho compacto 
Ideal para fotografia urbana
H-H020E

LUMIX G
14 mm (28 mm)
f2.5 ASPH
Tamanho ultracompacto
Ideal para fotografia urbana
H-H014E

LEICA DG MACRO-EL MARIT
45 mm (90 mm)
f2.8 ASPH. MEGA OIS
Ideal para fotografia 
macro 
H-ES045E

LUMIX G FISHEYE 
8 mm (16 mm)
f3.5
Ideal para fotografia criativa 
e dinâmica, desportos de risco 
ou ação 
H-F008E

LUMIX G 
12.5 mm (65 mm)
f12
Objetiva 3D 
H-FT012E
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LENTES DE CONVERSÃO
Compatíveis com:
• LUMIX G X VARIO PZ 14-42 mm 
• LUMIX G 14 mm

Grande-Angular 
GWC1
DMW-GWC1GU

Macro GMC1
DMW-GMC1GU

KIT DE LENTES DE CONVERSÃO 
DMW-GCK1GU 
(Grande-angular GWC1, Macro GMC1, Olho de Peixe GFC1)

* Compatível apenas com LUMIX G C14-42

MODELO SÉRIES PROOF 7 FLASH
MEMORY

SMART
GUARD

CONTROLLER

CATEGORIA
VELOC.

VELOCIDADE
TRANSF. MÁX. CAPACIDADE REFERÊNCIA

MODELO
IDEAL 
PARA

Gold
SDXC (64 Gb)

SDHC

UHS-1
Leitura: 90 Mb/s
Escrita: 45 Mb/s

64 Gb
32 Gb
16 Gb
8 Gb

RP-SDUB64G
RP-SDUB32G
RP-SDUB16G
RP-SDUB08G

Silver
SDHC Leitura: 20 Mb/s

32 Gb
16 Gb
8 Gb
4 Gb

RP-SDRB32G
RP-SDRB16G
RP-SDRB08G
RP-SDRB04G

Blue
SDXC (64 Gb)

SDHC
Leitura: 20 Mb/s

16 Gb
8 Gb
4 Gb

RP-SDLB16G
RP-SDLB08G
RP-SDLB04G

Standard
Micro SDHC Leitura: 10 Mb/s

16 Gb
8 Gb
4 Gb

RP-SMFB16G
RP-SMFB08G
RP-SMFB04G

CARTÕES SD

Teleobjetiva GTC1*
DMW-GTC1GU

Olho de Peixe GFC1
DMW-GMC1GU
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CONTROLO
REMOTO

DLNA

MONITORIZE
A SUA CASA

TECNOLOGIA CÂMARAS DE VÍDEO

PARTILHE OS SEUS 
CONTEÚDOS

Câmara de Vídeo
Smart

CONETIVIDADE 
WI-FI COM NFC

TRANSMISSÃO
EM TEMPO REAL
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Transmissão em tempo real
Poderá emitir as suas gravações de alta qualidade 
em tempo real.

Ligação One-Touch
Apenas com um toque poderá ligar a sua câmara de 
vídeo e o seu smartphone, graças à tecnologia NFC.

Control Remoto
Esta opção permite-lhe controlar a sua câmara de 
vídeo a partir do seu dispositivo móvel, como se 
fosse um comando à distância. 

Partilhe de forma rápida e fácil
Carregue os seus vídeos de forma instantânea nas 
redes sociais.

Monitorize a sua casa
Poderá ver, a partir do seu smartphone, a gravação 
de sua casa, por mais longe que esteja. Esta opção 
permite-lhe até falar com o seu animal de estimação.

TV Playback sem fios
Graças à função Wireless TV Playback poderá 
enviar os seus vídeos para o televisor diretamente 
via DLNA.

WI-FI COM NFC NAS SUAS CÂMARAS DE VÍDEO

Mais detalhe e mais cor graças ao sensor de alta sensibilidade 
O Sensor de Alta Sensibilidade oferece uma excelente qualidade de 
imagem, tanto em interiores com pouca luz, como em gravações 
noturnas. A câmara reduz em 50% o ruído, de forma a poder desfrutar 
de uma reprodução precisa da cor, inclusive em condições com 
pouca luz.

Imagens em movimento nítidas
Graças ao novo estabilizador óptico, que corrige qualquer movimento 
com o sistema de cinco eixos, evitam-se as imagens tremidas.

Mais precisão com o novo nivelador de gravação
Com o novo nivelador de gravação, a sua câmara de vídeo detectará 
de forma automática a posição em que se encontra e irá aplicar a 
correção de inclinação horizontal. Conseguirá umas gravações 
perfeitas!

QUALIDADE DE VÍDEO
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CÂMARAS DE VÍDEO

X920   A câmara de vídeo Smart com sensor 3MOS para uma gravação excecional

V720   A câmara de vídeo Smart com sensor  de alta qualidade

• Qualidade de Imagem e Som
Sensor 3MOS BSI (1/2.3 x 3). Lente LEICA F1.5 com grande 
angular 29.8 mm. Tecnologia de nano revestimento da lente. 
Crystal Engine PRO. Alta qualidade em todo o comprimento do 
zoom. Áudio 5.1 com microfone zoom.

• Máximo Desempenho
Toque para controlos manuais. Estabilizador Power OIS Hybrid 
+ (5 eixos). Zoom Inteligente 25x (Óptico 12x.) Fotografias 20.4 
MP. Tecnologia de resolução inteligente (I.R). Conversão 2D-3D. 
Nivelador de gravação

• Facilidade de Utilização
Visor eletrónico. Ecrã tátil LCD 3,5” (1.150k). Função Pre-Rec e 
Inicio Rápido (1 seg.). Entrada para microfone/auriculares

• 3D Ready *
• WI-FI

Controlo Remoto. Transmissão em tempo real. Monitorize a sua 
casa. DLNA

* Com Lente 3D opcional (VW-CLT2) 

• Qualidade de Imagem e Som
Novo Sensor de Alta Sensibilidade (1/2.) Lente F1.8 Grande 
angular 28 mm. Crystal Engine PRO. Alta qualidade em todo o 
comprimento do zoom. Áudio 5.1 com microfone zoom.

• Máximo Desempenho
Toque para controlos manuais. Estabilizador Power OIS Hybrid 
+ (5 eixos). Zoom Inteligente 50x (Óptico 21x.) Fotografias 20.4 
MP. Microfone Zoom. Flash incorporado. Tecnologia de resolução 
inteligente (I.R). Conversão 2D-3D. Nivelador de gravação

• Facilidade de Utilização
Ecrã tátil LCD 3,0” (460k). Zoom e disparo tácteis. Função Pre-
Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Entrada para microfone.

• WI-FI com NFC
NFC. Controlo Remoto. Transmissão em tempo real. Monitorize 
a sua casa. DLNA.

25x

50x
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V520/V510   Design compacto com o melhor zoom

V110   Câmara de vídeo pequena com grandes prestações

• Qualidade de Imagem e Som
Sensor MOS BSI. Lente F1.8. Processador Crystal Engine PRO. 
Microfone zoom de 2 canais.

• Máximo Desempenho
Estabilizador Power OIS Hybrid + (5 eixos). Grande Angular de 
28 mm. Zoom Inteligente 80x (Óptico 50x.) Fotografias 10 MP. 
Nivelador de gravação

• Facilidade de Utilização
Ecrã tátil LCD 3,0” (460k). Zoom e disparo tácteis. Função 
Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Tecnologia de resolução 
inteligente. Tecnologia IA com reconhecimento e detecção de 
rostos. AF tracking.

• WI-FI com NFC*
NFC. Controlo Remoto. Transmissão em tempo real. Monitorize 
a sua casa. DLNA. 

 
*Wi-Fi com NFC apenas para V5200

• Qualidade de Imagem e Som
Sensor MOS BSI. Lente F1.8. Microfone zoom de 2 canais.

• Máximo Desempenho
Zoom Inteligente 72x (Óptico 38x). Grande Angular de 34.4 mm. 
Fotografias 8.9 MP.

• Facilidade de Utilização
Ecrã LCD 2.7” (460k). Função Pre-Rec e Inicio Rápido (1 
seg.). Tecnologia de resolução inteligente. Tecnologia IA com 
reconhecimento e detecção de rostos. AF tracking.

80x50

72x
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• Qualidade de Imagem e Som
Gravação FULL HD. Fotografias 16 MP. Redução de ruído do vento.

• Máximo Desempenho
Zoom Inteligente 18x (Óptico 5x). Função fotografia panorâmica 
(180 e 360 graus). Explosão de fotografias a 10 fps. Controlo 
criativo. Função HDR: imagens perfeitas a contraluz. Ecrã 
LCD 2,6”.

• Facilidade de Utilização
Seleção inteligente de cena. Gravação em modo iFrame. Carregar 
as imagens diretamente no Youtube ou Facebook.

CÂMARAS DE VÍDEO

WA3   Câmara de vídeo sem limites para os momentos de ação

DC3   Design elegante com um toque especial
• Qualidade de Imagem e Som

Gravação FULL HD. Fotografias 16 MP. Redução de ruído do vento.
• Máximo Desempenho

Zoom Inteligente 15x (Óptico 5x). Função fotografia panorâmica 
(180 e 360 graus). Explosão de fotografias a 10fps. Controlo 
criativo. Função HDR: imagens perfeitas a contraluz. Ecrã LCD 3”.

• Facilidade de Utilização
Seleção inteligente de cena. Gravação em modo iFrame. Carregar 
as imagens diretamente no Youtube ou Facebook.

A100   Uma câmara de vídeo para a qual não precisa das mãos
• Qualidade de Imagem e Som

Gravação FULL HD. Sensor MOS BSI. Lente F2.5
• Máximo Desempenho

Fotografias 5 MP. Resistente ao pó e à água até 1,5 metros. 
Função Slow Motion Video.

• Facilidade de Utilização
Câmara pequena e leve (peso da câmara 30 g). Acessórios 
incluídos para gravar com mãos livres. Acessório opcional 
Multi-Mount para colocar a câmara na mochila ou no capacete 
(VW-MKA100)

• WI-FI
Transmissão em tempo real. Partilhe os seus vídeos em SNS 
via Smartphone.

5 18x18x

5 15x15x

Acessórios incluídos:
1. Para cabeça

2. Para braço
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Os frigoríficos Panasonic incluem tecnologias distintas, que 
permitem conservar a frescura dos alimentos durante mais 
tempo e garantem um funcionamento que respeita o meio 
ambiente.

Poupança energética de alto nível
Graças à inteligente combinação das tecnologias Twin-Eco Cooling, 
U-Vacua e Inverter, os frigoríficos side-by-side da 
Panasonic conseguem a excelente qualificação 
energética de A++. Isto significa que consomem 
muito menos energia que os modelos convencionais. 

Caixa Vitamin-Safe para conservar os alimentos frescos
Os modernos frigoríficos Panasonic incluem a caixa Vitamin-
Safe, optimizado para manter um elevado índice de humidade. A 
temperatura pode ser ajustada entres os 0º e os 5º C, para garantir 
que a fruta e os legumes ficam frescos 
durante muito mais tempo. 

Conserve melhor os alimentos
O sistema Hygiene Active da Panasonic é uma combinação de 
tecnologias, que evita que os alimentos entrem em contacto com 
bactérias nocivas. Utilizada em diferentes produtos, a prata é 
tradicionalmente conhecida pelas suas propriedades antibacterianas.

• Eficiência energética A++, com tecnologia de refrigeração 
Full No Frost

• Twin-Eco cooling, compressor inverter e painel de
isolamento a vácuo U-Vacua

• Consumo anual de energia de 346 kWh
• Capacidade líquida total de 530 l
• Capacidade líquida do frigorífico de 324 l
• Capacidade líquida do congelador 206 l
• Funcionamento silencioso: 38 dB
• Ecrã LED tátil
• Design interior funcional
• Medidas (Al x L x P): 185x91x71 cm

TECNOLOGIA FRIGORÍFICOS

 ALIMENTOS FRESCOS PARA TODA A FAMÍLIA

NR-B53V1/NR-B53VW1   Funcionalidade e elegância no novo Side by Side

Cores disponíveis: 

Aço Inox Branco
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Titânio Branco

• Eficiência energética A++ com 
 tecnologia de refrigeração Full No Frost

• Consumo anual de energia de 250 kWh
• Capacidade líquida de 324 l
• Capacidade líquida do frigorífico de 252 l
• Capacidade líquida do congelador 72 l
• Ecrã LCD
• Filtro antibactérias
• Medidas (Al x L x P): 204x60x65 cm

COMBINADO NO FROST
•  As mesmas características que o modelo NR-B32SG2, mas com uma 

capacidade liquida total de 289 (217+72) e uma altura de 190 cm.

• Eficiência energética A++ com tecnologia de 
refrigeração Full No Frost

• Consumo anual de energia de 249 kWh
• Capacidade líquida de 315 l
• Capacidade líquida do frigorífico de 225 l
• Capacidade líquida do congelador 90 l
• Funcionamento super silencioso: 36 dB
• Ecrã LED
• Luz LED interior
• Medidas (Al x L x P): 190x60x65 cm

NR-B32FW3/NR-B32FX3   Conserve os seus alimentos frescos

Cores disponíveis: 

Cores disponíveis: 

NR-B32SG2/NR-B32SW2   Mais capacidade para os seus alimentos

NR-B29SW2/NR-B29SG2

FRIGORÍFICOS

Aço Inox Branco
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Eficiência energética A+++ que respeita o meio 
ambiente
Para poupar o máximo de energia e água em cada 
lavagem, a Panasonic desenvolveu tecnologias 
inovadoras e altamente eficazes. O sensor 3D, o Perfect 
Sense, HydroActive+ e o motor Inverter.

Resultados rápidos e 5 estrelas 
O HydroActive+ utiliza cinco entradas de água 
em dispersão. Estas entradas fornecem a água 
necessária para enxaguar e permitem que o 
detergente penetra na roupa de forma mais rápida e profunda.

Perfeita para qualquer carga
O sensor 3D detecta com precisão o movimento da 
roupa no interior do tambor, para obter uma lavagem 
ótima – e o Perfect Sense garante a redução do 
consumo de água e energia em função do tamanho 
da carga.

Potente e silenciosa
O motor Inverter “recebe” informação 
do sensor 3D para otimizar as rotações 
do tambor. Desta forma, o motor 
funciona de forma distinta em função da carga. Dispõe de uma 
garantia de 10 anos e é extremamente silenciosa.

Tambor Sazanami
A nova superfície interior assegura uma lavagem suave e delicada e 
uma centrifugação eficiente.

São fáceis e cómodas em todos os sentidos
Desde o tambor interior ao design exterior, cada máquina de lavar 
Panasonic foi criada especialmente para oferecer os melhores 
resultados e a maior comodidade para o utilizador.

• Tem um programa para cada tipo de tecido

TECNOLOGIAS COM A FUNÇÃO “MAIS TEMPO PARA MIM”

MENOS VINCOS COM A NOVA FUNÇÃO A VAPOR

TECNOLOGIA MÁQUINAS DE LAVAR

As novas máquinas de lavar e secar da Panasonic incluem um 
sistema de vapor para que a roupa saia como nova depois da 
lavagem.

A função a vapor permite reduzir os vincos, eliminar os alergénios e 
refrescar a roupa, evitando odores.
Esta função conta com o seguintes programas de vapor, que 
permitem recuperar a frescura da sua roupa em cada lavagem:

• Camisas de algodão
Lavagem e vapor. Vapor durante a centrifugação para reduzir os vincos

• Antialergias
Lavagem e vapor. Elimina os alergénios, ácaros e pó

• Refresca
Apenas vapor. Elimina os odores. Ciclo de refresco da roupa através 
do vapor

• Antivincos
Apenas vapor. Reduz os vincos na roupa seca. Capacidade de carga 
1,5 Kg

• Diário
Lavagem e vapor. Facilita a passagem do ferro.

MENOS VINCOS NA SUA ROUPA
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MÁQUINAS DE LAVAR

10 kg 8 kg

• Velocidade de centrifugação de 1400 rpm
• Classificação energética: A+++ (A-50%)
• Consumo anual de energia de 167/127 kWh
• Lavagem com Sensor 3D
• Tambor Sazanami e grande abertura de 34 cm
• Motor Inverter sem escovas com 10 anos de garantia
• Nível de ruído ao centrifugar 53 dB
• Sensor de carga
• Sensor de espuma
• Cor: branco
• Medidas (Al x L x P): 84,5x59,6x62,5 cm
• Disponível em carga de 10 kg ou 8 kg

• Velocidade de centrifugação de 1400 rpm
• Função vapor: menos vincos, passagem a ferro mais fácil
• Consumo de água anual de 12400 / 9750 l
• Classificação energética: A+++
• Consumo anual de energia de 167 kWh
• Lavagem com Sensor 3D
• Tambor Sazanami e grande abertura
• Perfect Sense e Hydroactive +
• Ecrã LED
• Baixo nível de ruído
• Medidas (Al x L x P): 84,5x59,6x62,5 cm

NA-140VS4   Menos vincos depois da lavagem

NA-140VG4/NA-148VG4   Poupe mais energia nas lavagens

10 kg
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• Velocidade de centrifugação: 1400 rpm (7 Kg) ou 1200 rpm (7 ou 8 Kg)
• Consumo de água anual de 9900 / 9240 l
• Classificação energética A+++
• Consumo anual de energia de 162 kWh
• Grande abertura: Fácil de carregar e retirar a roupa
• Porta com dupla capa para uma maior proteção
• Hydroactive
• Ecrã LED com vários programas de lavagem
• Medidas (Al x L x P) NA-128VB4: 85x60x58,5 cm

NA-147VB4: 85x60x53,5 cm
NA-127VB4: 85x60x53,5 cm

• Velocidade de centrifugação: 1400 rpm
• Função vapor: menos vincos, passagem a ferro mais fácil
• Capacidade de carga: 8 kg
• Classificação energética: A++
• Compressor Inverter. Sensor automático de secagem. Função ECO 

ou Função Rápida
• Ecrã LED
• Nível de ruído a centrifugar: 65 dB
• Alarme no final da secagem
• Medidas (Al x L x P): 84,5x59,7x62,5 cm

* Também disponível sem função a vapor (NH-P80G1)

7 kg 8 kg

NA-128VB4/NA-147VB4/NA-127VB4   máquinas de lavar com carga frontal

NH-P80S1   A nova máquina de secar com função a vapor

8 kg
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Os inovadores micro-ondas Panasonic foram desenhados 
para que possa cozinhar, de forma rápida, pratos deliciosos 
e nutritivos, que irão encantar toda a família.

Tecnologia Inverter
A tecnologia Inverter, exclusiva da Panasonic, oferece uma energia 
para cozinhar com ajustes constantes de baixa e média potência, em 
vez de ativar e desativar como nos micro-ondas tradicionais.
Desta forma consegue-se um 
processo para cozinhar que 
conserva a textura e o sabor.

Confeção simultânea Inverter
A Confeção simultânea Inverter é diferente da confeção tradicional, 
pois permite combinar os micro-ondas com o grill poupando tempo e 
energia, o que lhe permite uma confeção mais eficiente. 

Descongelação Turbo
A Descongelação Turbo utiliza impulsos aleatórios 
da energia do micro-ondas para reduzir, 
consideravelmente, o tempo de descongelação. Além 
disso, acaba com o problema do alimentos cozinhados 
parcialmente, com zonas congeladas no seu interior.

Prato Panacrunch
O Prato Panacrunch, juntamente com os modos 
Micro-ondas / Grill ou Conveção, faz com que os 
alimentos fiquem mais crocantes. 

Sensor de confeção
Graças ao sensor de confeção, o seu micro-ondas 
ajusta automaticamente a potência e o tempo necessário para 
cozinhar todo o tipo de alimentos.

Superfície plana
O design inovador da superfície plana, oferece 
mais espaço útil e maior flexibilidade de 
tamanhos e formas para a loiça que pode 
utilizar, e além disso a superfície plana facilita 
em muito a limpeza. 

TECNOLOGIA MICRO-ONDAS

CONSIGA REFEIÇÕES PERFEITAS
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27 L

• Micro-ondas inverter de 1000 W
• Forno de conveção com ventilador de 40º C/100-250º C
• Grill de quartzo de 1300 W e 3 ajustes
• Superfície plana
• Ecrã digital
• Acabamento em aço inoxidável

• Micro-ondas Inverter de 1000 W
• Forno de conveção com ventilador de 100-220ºC
• Grill de quartzo de 1000 W
• Base plana sem prato giratório
• Sensor de confeção
• Prato Panacrunch
• Fácil de utilizar: botões de programas e de ajuste
• Acabamento em preto espelhado

23 L

NN-CF771SEPG   Micro-ondas combi com base plana

NN-DF383B   Novo micro-ondas com mais espaço para confeção
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• Micro-ondas inverter de 950 W
• Grill de quartzo de 1000 W
• 13 programas automáticos
• 3 níveis de potência grill
• Prato Panacrunch
• Ecrã digital
• Acabamento em aço inoxidável ou branco

• Micro-ondas compacto de 800 W
• Grill de 1000 W
• 9 programas automáticos
• 3 níveis de potência do grill
• Ecrã digital
• Acabamento em Prata ou Branco

23 L

20 L

MICRO-ONDAS

NN-GD371S / NN-GD351W   Micro-ondas com Grill de quartzo

NN-J161M / NN-J151W   Micro-ondas compacto de 800 W

• Micro-ondas inverter de 1000 W
• Grill de quartzo de 1100 W
• Interior em cinza acrílico
• Sistema de confeção simultânea
• Prato Panacrunch
• Fácil de utilizar: botões de programas e de ajuste
• Acabamento em cinzento metalizado ou branco

31 L

NN-GD462M / NN-GD452W   Micro-ondas com sistemas de confeção simultâneo
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Fáceis de utilizar e silenciosos
O seu design e os seus equipamento 
permitem uma total mobilidade, com  
deslocações suaves e um completo jogo 
de acessórios, que permitem chegar 
com facilidade a qualquer canto da casa. 
O nível de ruído é muito inferior aos 
aspiradores convencionais.

Motor eficiente
A nova tecnologia dinâmica de fluidos do ventilador indutor 3D, 
cria uma corrente de ar dinâmica em rotação, melhorando a 

eficiência energética, para atingir um elevado 
rendimento entre a potência de entrada e o 
poder de sucção. Relação que em alguns 
modelos chega a 420 W / 1400 W, 30% de 
eficácia.

Ar limpo
A saída de ar está equipada com um filtro 
HEPA que limpa o ar que é expulsado de 99% 
de pós e sujidade, conseguindo assim um 
ambiente mais saudável e puro.

• Motor ECO-Max
• Potência de entrada: 1400 W
• Poder de sucção: 420 W 

(30% de eficiência)
• Capacidade de pó: 4.0 L

• Filtro HEPA
• Tubo telescópico de 98 cm
• Comprimento da mangueira: 

180 cm
• Nível de ruído: 72 dBA

• Motor ECO-Max light
• Potência de entrada: 1300 W
• Poder de sucção: 370 W 

(28.5% de eficiência)
• Capacidade de pó: 3.0 L

• Filtro eletroestático
• Tubo telescópico de 88 cm
• Comprimento da mangueira: 

140 cm
• Nível de ruído: 84 dBA

Saco de recarga:
AMC-J2EP

• Motor ECO-Max light
• Potência de entrada: 1400 W
• Poder de sucção: 400 W 

(28.6% de eficiência)
• Capacidade de pó: 3.0 L

• Tubo telescópico de 88 cm
• Comprimento da mangueira: 

140 cm
• Nível de ruído: 84 dBA

• Motor ECO-Max
• Potência de entrada: 1300 W
• Poder de sucção: 400 W 

(30.8% de eficiência)
• Capacidade de pó: 4.0 L

• Tubo telescópico de 98 cm
• Comprimento da mangueira: 

180 cm
• Nível de ruído: 72 dBA

Saco de recarga:
AMC-J2EP

Saco de recarga:
AMC-J2EP

Saco de recarga:
AMC-J2EP

ASPIRADORES

MC-CG712AC79 MC-CG710RC79

MC-CG524WC79 MC-CG522RC79
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Os novos ferros a vapor da Panasonic cuidam da sua roupa e 
permitem uma melhor engomagem graças a:

Sensor de temperatura: Cria um vapor melhor graças ao seu 
controlo de temperatura automático
Base 360º: A base de ponta dupla e forma arredondada permite 
engomar em qualquer direção de forma a reduzir o tempo de 
utilização e a roupa fica muito mais suave.

• Saída de vapor 140 g/min
• Capacidade de depósito 31 cl
• Regulação vapor: 0-40 g.
• Engomagem vertical
• Antical integrado
• Sistema de limpeza automático
• Potência: 2400 W
• Material da base: Alumite

(alumínio anodizado 
ultraresistente)

• Lavagem automática: elimina 
depósitos de calcário

• Movimento do cabo 360º 
• Comprimento do cabo: 3 m.
•  Base de 2 pontas de 28 cm de 

comprimento

• Saída de vapor 140 g/min
• Capacidade de depósito 31 cl
• Regulação vapor: 0-40 g.
• Engomagem vertical
• Antical integrado
• Sistema de limpeza automático
• Potência: 2400 W
•  Material da base: 

revestimento cerâmico
•  Lavagem automática: elimina 

depósitos de calcário

• Movimento do cabo 360º 
• Comprimento do cabo: 3 m.
•  Base de 2 pontas de 28 cm de 

comprimento

• Saída de vapor 130 g/min
• Capacidade depósito: 31 cl
• Regulação vapor: 0-35 g.
• Engomagem vertical
• Antical integrado
• Sistema de limpeza automático
• Potência: 2400 W
•  Material da base: 

revestimento cerâmico
•  Lavagem automática: elimina 

depósitos de calcário

• Movimento do cabo 360º 
• Comprimento do cabo: 3 m.
•  Base de 2 pontas de 28 cm de 

comprimento

FERROS DE ENGOMAR

NI-W920A  

CONSIGA UMA ENGOMAGEM RÁPIDA E PERFEITA

NI-W900CNI-W910C

A sua base exclusiva permite 
engomar em qualquer direção

Engomagem com antical integrado 
para uma maior vida útil

Base com revestimento cerâmico 
antivincos

Cores disponíveis: 

Preto Violeta
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LÂMINAS
A diferença para as convencionais, é que as 
lâminas Panasonic estão num ângulo de 30º, o 
que facilita um corte muito mais limpo e seguro.

As lâminas de acabamento têm uns contornos 
extrafinos que lhe permite, entre outras coisas, 
cortar mais pelo. 

MOTOR Linear
Mantêm a potência máxima constante durante 
todo o barbear.

O motor tem uma vida maior e mantêm sempre um 
ótimo funcionamento.

A PANASONIC INCLUI
ATÉ 5 LÂMINAS

BARBEAR MAIS APURADO COM MENOS 
IRRITAÇÃO E DANOS DA PELE

Aplicação de 
espuma

Barbear Limpeza com 
água fria

A Panasonic tem o barbear elétrico perfeito, 
incluindo o conceito de Wet&Dry em todas as 
suas máquinas de barbear.

• Wet & Dry
• 5 Lâminas de barbear
• Lâminas curvadas a 30º
• Cabeça Multiflexível com função de bloqueio
• 100% lavável para uma limpeza fácil
• Ecrã LCD 
•  Motor linear de 14.000 rpm: barbear melhorado para 

barbas mais rijas
•  Inclui um sistema de carregamento e lavagem automáticos 

(ES-LV81-K)

TECNOLOGIA PERSONAL CARE / MÁQUINAS DE BARBEAR

WET & DRY

ES-LV81-K / ES-LV61-S   5 lâminas para o barbear mais perfeito
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PrataAzul

• Wet & Dry
• 3 Lâminas Adaptáveis 
• Lâminas curvadas a 30º
• 100% lavável com cabeça gotejante para uma 

limpeza mais fácil
• Design Milano em três cores e com base de 

repouso para carregar

Cores disponíveis: 

• Barba
• Lâminas inoxidáveis
• 100% lavável
• Corte em 20 comprimentos de 0,5 mm a 10 mm em intervalos 

de 0,5 mm
• Design exclusivo Milano em 2 cores diferentes
• Inclui suporte de carregamento

•  Corpo
• Utilização em seco ou molhado (100% impermeável)
• Cuidadosa com a pele sensível das axilas e virilhas
• Corte curto até 0,5 mm
•  Design totalmente ergonómico preparado para trabalhar com as mãos 

molhadas 
•  Design exclusivo Milano com 2 cores diferentes
•  Bateria com 30 minutos de autonomia para 8 horas de carga
•  Inclui suporte de carregamento

Cores disponíveis: 

Cores disponíveis: 

MÁQUINAS DE BARBEAR PERSONAL CARE 

ES-SL41   Máquina de barbear série Milano: O barbear mais “Urban Cool”

ER-GB40   Aparador série Milano: o melhor complemento para o estilo “Urban Cool”

ER-GK40   Aparador de corpo série Milano: O estilo “Urban Cool” também se leva para dentro

Prata Vermelho Azul

PrataAzul

*  Também disponível 
com motor linear (ES-
ST25 em Preto)
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• Wet & Dry
• 4 Lâminas de barbear
• Lâminas curvadas a 30º 
• Cabeça multidirecional com função de bloqueio
• 100% lavável para uma limpeza fácil

• Wet & Dry
• 3 Lâminas multiadaptáveis com lâmina de acabamento
• Lâminas curvadas a 30º 
• Cabeça basculante com função de bloqueio
• 100% lavável para uma limpeza fácil

• Sistema de corte preciso com lâminas de gume duplo 
(para nariz, orelhas e pelos faciais)

• Lâminas inoxidáveis (com sistema rotativo)
• Sistema de limpeza Smart
• Funciona com pilhas AA

ES-RF31-S   4 lâminas e sistema Wet & Dry para um barbear mais suave

ES-RT33-S   Cabeça basculante para chegar melhor a todos os cantos da sua cara

ER-GN30-K   Corte preciso para um rosto sempre impecável
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DEPILADORAS PERSONAL CARE 

ES-ED90   Depilação Wet&Dry em seco ou molhado. Maior hidratação e cuidado da sua pele

ES-ED20   Depiladora com luz LED para que não fique um único pelo

• Depiladora de disco duplo Wet & Dry com 48 pinças
• Protetor para peles sensíveis
• Protetor para principiantes
• Cabeça para depilação
• Cabeça de precisão para a zona do biquíni
• Cabeça de corte
• Cabeça para pedicure
• Bateria de Lítio: 40 min. depilação na máxima potência

• Depiladora de disco duplo Wet & Dry com 48 pinças
• Protetor para peles sensíveis
• Bateria de Lítio: 40 min. depilação na máxima potência

O novo sistema de cabeças e as 48 
pinças das novas depiladoras Panasonic 
conseguem uma maior eficácia e uma 
depilação mais rápida.
O novo sistema pivot permite uma flexibilidade da cabeça 
de 60º, o que reduz o espaço entre a pele e a depiladora, 
conseguindo um acabamento perfeito.

LUZ LED
A luz LED ajuda a detectar o pelo para conseguir 
uma depilação perfeita.

KIT PEDICURE
A ED90 inclui um acessório para o cuidado dos 
pés, que elimina calos e peles secas.

DUPLO DISCO COM NOVO SISTEMA PIVOT

Aplicação do sabão para o 
corpo nas cabeças

Ligação da depiladora para 
produzir espuma

Depilação mais suave, 
inclusive no duche ou banho

A capa de espuma levantará 
o pelo que será eliminado 
eficazmente, reduzindo as 
picadas posteriormente.
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• Escovar sónico a  31000 vibrações por minuto
• Função temporizador: 30 segundos; 2 minutos
• 2 modos de escovagem: potente e suave
• 2 indicadores LED de carga
• Bateria de lítio
• Escova de borda dupla
• Completamente lavável e fácil de limpar
• Base de carregamento por contacto

• Escovar sónico a 26000 vibrações por minuto
• Completamente lavável e fácil de limpar
• Base de carregamento por contacto
• Pontas da escova micro finas para chegar a áreas difíceis
• Em cor-de-rosa, azul e prata

• Escovar sónico de bolso a 16000 vibrações 
 por minuto

• Completamente lavável e fácil de limpar
• Muito baixo nível de ruído: 37 dB
• Escova de borda dupla
• Funcionamento com pilhas AAA
• Em cor-de-rosa, vermelho e preto

EW-DL40-W   Dentes mais brancos, sorriso perfeito

EW-1031   A escova de dentes eletrónica mais fácil de limpar

EW-DS11   A melhor higiene oral também nas suas viagens

HIGIENE ORAL PERSONAL CARE 

Cores disponíveis: 

Rosa Azul Prata

Cores disponíveis: 

Rosa Vermelho Preto
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TECNOLOGIA DECT

• Grande ecrã LCD-TFT de 1,8” a cores de fácil leitura
• Identificação de chamada (até 50 números)
• Monitores de bebés 
• Relógio despertador/calendário avançado

Cores disponíveis: 

• Ecrã de 1.8” de fácil leitura e menu intuitivo
• Texto de grande tamanho
• Identificação de chamada com memória de 50 números e nomes 

Cores disponíveis: 

• Grande Ecrã LCD-TFT de 1,45“ a cores 
(65.000 cores)

• Novo sistema de redução de ruído ambiente
• Sistema de som personalizado
• Também disponível em Modelo Duo

• Grande Ecrã LCD-TFT de 1,8“ a cores de fácil leitura
(65.000 cores)

• Corpo fino e receptor independente
• Mãos livres com Bluetooth (auricular compatível / cópia agenda)

KX-TG8611   Telefone bluetooth para falar para onde quiser e como quiser

KX-TG8551   Elegante telefone com ecrã a cores

KX-TG5511   Telefone sem fios

KX-TG7851   Telefone sem fios digital com ecrã LCD-TFT a cores

Preto Branco

Castanho Branco
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• Ecrã LCD iluminado de 1,9 polegadas de fácil leitura 
• Botões de grande tamanho, compatível com auriculares 
• Equalizador de som integrado que permite escolher 

tom de frequências 

• Ecrã LCD iluminado de 1,8” de fácil leitura
• Tecla com função Smart (fácil acesso a funções necessárias)
•  Telefone com repetidor que permite alargar o alcance do telefone, 

em áreas onde não chegava antes. 

• Ecrã LCD iluminado de 1,8” retroiluminado em branco
• Novo sistema de redução de ruído ambiente
• Tecla com função Smart (fácil acesso a funções necessárias)
• Também disponível com atendedor de chamadas e em Modelo Duo

• Identificação de chamada (até 50 números) 
• Ecrã LCD iluminado de 1,4“
• Mãos livres com alto-falante
• Também disponível em Modelo Duo e Trio

Cores disponíveis: 

• Ecrã LCD iluminado de 1 linha de fácil utilização 
• Nova textura antidedadas no portátil
• Identificação de chamada (até 50 números) 
• Também disponível Modelo Duo e Trio

Cores disponíveis: 

Cores disponíveis: 

KX-TG6571   Telefone para pessoas mais velhas

KX-TG6751   Telefone de grande alcance

KX-TG6811   Telefone sem fios com ecrã de grande tamanho

KX-TG2511   Telefone sem fios digital

KX-TG1611   Telefone sem fios digital básico

Preto Cinza

Preto Cinza Azul

Branco
Lilás

Branco
Verde

Preto
Branco

Preto Preto
Vermelho
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TECNOLOGIA LED

POUPE COM AS LÂMPADAS PANASONIC
As lâmpadas Panasonic não respeitam apenas o meio 
ambiente, como também duram muitos mais anos, garantindo a 
poupança a longo prazo.

• Até 89% de poupança energética
• Duração alargada até 40.000 horas
• Duram 40 vezes mais que as lâmpadas de halogénio
• A mesma qualidade de luz que as lâmpadas de halogénio (2700k)
• Sem Mercúrio 

Código de produto Potência da 
lâmpada

Equivalência 
lâmpadas 

incandescentes

Ângulo da 
luz (graus)

Duração 
(horas)

Cor da luz 
Kelvin (K)

Lumens Candela

LDAHV6L27CGE 6,4W 40W Extra 
Grande

40.000 2700
Quente e 

suave

470 -

LDAHV7L27MEP 7W 40W 160 25.000 2700
Quente e 

suave

470 -

LDAHV9L27MEP 9W 50W 160 25.000 2700
Quente e 

suave

638 -

LDAHV4L27CE14EP 4W 15W 140 15.000 2700
Quente e 

suave

136 -

LDRHV4L27WG10 4W 35W 36 40.000 2700
Quente e 

suave

200 470

LDRHV7L27WG10EP 7W 50W 36 25.000 2700
Quente e 

suave

270 600

LDRHV7L30WG10D 7W 50W 36 40.000 3000
Branca 
quente

260 560

LDR12V4L27WG5EP 4W 20W 36 25.000 2700
Quente e 

suave

170 470

LDR12V6L27WG5EP 6W 35W 36 25.000 2700
Quente e 

suave

270 600

LDR12V6L30WG5D 6W 35W 36 40.000 3000
Branca 
quente

260 560
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A TV À SUA IMAGEM
TODOS OS SEUS FAVORITOS NO SEU 
ECRÃ INICIAL
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Devido à constante inovação dos nossos produtos, as especificações deste catálogo são válidas salvo erro tipográfico e podem estar sujeitas a pequenas modificações 
por parte do fabricante sem aviso prévio com a finalidade de melhorar o produto. Proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo sem a autorização expressa de 
Panasonic Portugal, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH. O produto real pode variar ligeiramente da fotografia apresentada. O design e as especificações 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Mais informações através do número  707 78 00 70 ou em www.panasonic.pt

Panasonic Portugal, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic é uma marca da Panasonic Corporation


