
Eletroeletrônicos

Mini System



POTÊNCIA MÁXIMA
PARA OUVIR E SENTIR.

Conheça toda a linha.
Você vai achar um modelo com a sua pegada.

O poder da linha Mini System Panasonic não está  
apenas na incrível potência amplificada por até 8 saídas 
de ar do BASS MAXPLOSÃO DE AR. Está também na  
qualidade e definição de um som limpo e controle do 
áudio, efeitos de som e luz através do celular, com o 
aplicativo MAX JUKE.



seu mini system



PODER PARA ACORDAR A VIZINHANÇA.
Sinta a potência do Mini System através de até 8 saídas de ar
com a exclusiva tecnologia BASS MAXPLOSÃO DE AR*1.

FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE CURTIR.
A unidade principal horizontal presente na linha de Mini Systems Panasonic torna o 
aparelho muito mais fácil de ser manuseado para você aproveitar as suas músicas ao máximo.

SEM FIOS, MÁXIMA DIVERSÃO.
Envie as músicas do seu celular ou tablet direto para o seu Mini System através do 
Bluetooth®, com a opção de gravá-las*2 na memória interna do aparelho. E você 
ainda conta com a tecnologia NFC*3 para facilitar a conexão.

CONTROLE DO MINI SYSTEM
NA PALMA DA MÃO.
Com o aplicativo Panasonic MAX JUKE*4, você pode usar o seu celular para controlar não apenas 
funções básicas como ligar, desligar, volume e play, mas também ajustar iluminação e acionar os 
efeitos DJ. Além disso, você pode selecionar as músicas em uma playlist compartilhada com outros 
amigos e reproduzir o som de vídeos do YouTube no seu Mini System. 

REPRODUÇÃO DE MÚSICA:  As músicas do seu dispositivo exibidas de forma organizada.

PEDIR MÚSICA: Faça uma playlist de músicas com os seus amigos.
EFEITOS DJ*5: Crie e faça a mixagem de efeitos musicais como um DJ.

CONTROLE REMOTO: Controle seu Mini System com toda facilidade.

ILUMINAÇÃO DJ: Você escolhe as cores que vão iluminar a sua festa.
 
YOUTUBE*6: Ouça o áudio de vídeos do YouTube no seu Mini System.SÃ
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MÁXIMA FIDELIDADE DE ÁUDIO.
O Mini System Panasonic combina alta potência com absoluta clareza de som graças aos amplificadores 
digitais exclusivos para cada frequência: grave, médio e agudo.

UM MINI SYSTEM QUE TEM MEMÓRIA.
Para a sua festa não parar nunca, os Mini Systems Panasonic são os únicos do mercado com 
memória interna*7 para você salvar as suas músicas. 

VOCÊ, DJ PROFISSIONAL.
Utilize o efeito MAX DJ para fazer diferentes mixagens nos estilos: phaser, filter, sound 
chopper, electro echo, pitch, shifter e harmonizer.

BATIDA BRASILEIRA POR NATUREZA.
Seu estilo é samba, axé, sertanejo, funk, MPB ou forró? Ouça suas músicas com equalizações 
predefinidas para esses ritmos brasileiros, além da opção futebol.

OS MAIS PUROS GRAVES. A MAIS PURA POTÊNCIA.
Com o D-Bass, os graves são corrigidos e potencializados, garantindo maior poder e qualidade de música.

*¹Disponível apenas nos modelos MAX8000, AKX880 e AKX660. *2Apenas para uso pessoal. *3Disponível apenas no MAX8000. 
*4Aplicativo disponível apenas para sistema Android. O aplicativo gratuito está disponível na loja Google PlayTM.  
   É necessário ter a versão 2.3 ou superior do Android. Transmissão de dados entre aparelho e dispositivo móvel via Bluetooth®. 
*5Funções disponíveis apenas no MAX8000. *6Necessário que o dispositivo esteja conectado à internet.  
*7Disponível apenas nos modelos MAX8000, AKX880, AKX660 e AKX440.

TRANSMITA O ÁUDIO DA TV PARA O MINI SYSTEM.
Use a tecnologia Wireless Media para o som da TV Panasonic sair direto no Mini System Panasonic  
através da conexão Bluetooth®.



LINHA POWERLIVE MAX
Potência elevada ao máximo, sem distorções e com total controle do som. É para isso que todas as tecnologias da linha 

MAX estão unidas. Com o BASS MAXPLOSÃO DE AR, caixas acústicas gigantes, alto-falantes e amplificadores digitais para 

cada frequência de som, você tem um poder absoluto e limpo. E, com o aplicativo MAX JUKE, você fica no comando de tudo 

isso através do seu celular ou tablet.



*Músicas de aproximadamente 4 minutos.

• BASS MAXPLOSÃO DE AR
• Bluetooth® + NFC
• Wireless Media
• Aplicativo MAX JUKE com efeitos DJ
• Memória interna de 2 GB (até 500 músicas*)
• Iluminação MAX multicor
• 2 USBs (Rec&Play)
• Subwoofers de 15 polegadas + 8 saídas de ar

3.300 W
RMS DE POTÊNCIA

BRASILEIRA
equalização500músicas

MAX8000 O som em toda
a sua potência.



LINHA AKX
Com a unidade principal na horizontal, a linha AKX tem uma aparência mais premium e cheia de estilo, com dois*1 botões 

giratórios que facilitam o uso. E ela não deixa a potência extrema de lado. Graças ao BASS MAXPLOSÃO DE AR*2, até dois 

amplificadores digitais e caixas acústicas potentes produzem som de alta fidelidade, limpo e poderoso.

*1Exceto AKX100. *2Apenas nos modelos AKX880 e AKX660.



1.800 W
RMS DE POTÊNCIA

*Músicas de aproximadamente 4 minutos.

• BASS MAXPLOSÃO DE AR
• Unidade principal horizontal – fácil de usar
• Bluetooth® e Aplicativo MAX JUKE
• Wireless Media
• Memória interna de 4 GB (até 1.000 músicas*)
• Iluminação multicor
• 2 USBs (Rec&Play)
• Subwoofers de 10 polegadas
• Equalização brasileira

BRASILEIRA
equalização1000músicas

AKX880 Mais poder
para a música.



*Músicas de aproximadamente 4 minutos.

• BASS MAXPLOSÃO DE AR
• Unidade principal horizontal – fácil de usar
• Bluetooth® e Aplicativo MAX JUKE
• Wireless Media
• Memória interna de 4 GB (até 1.000 músicas*)
• Iluminação multicor
• 2 USBs (Rec&Play)
• Equalização brasileira

1.400 W
RMS DE POTÊNCIA

BRASILEIRA
equalização1000músicas

AKX660 O maior aliado
da sua festa.



• Unidade principal horizontal – fácil de usar
• Bluetooth® e Aplicativo MAX JUKE
• Wireless Media
• Memória interna de 4 GB (até 1.000 músicas*)
• Iluminação multicor
• 2 USBs (Rec&Play)
• Equalização brasileira

580 W
RMS DE POTÊNCIA

BRASILEIRA
equalização1000músicas

AKX440 Dê play e sinta
o poder.

*Músicas de aproximadamente 4 minutos.



• Unidade principal horizontal – fácil de usar
• Bluetooth® e Aplicativo MAX JUKE
• Wireless Media
• 2 USBs (Rec&Play)
• Equalização brasileira

450 W
RMS DE POTÊNCIA

BRASILEIRA
equalização

AKX220 Aumente o volume 
da diversão.



• Design sofisticado com LED azul
• Bluetooth® e Aplicativo MAX JUKE
• Wireless Media
• Equalização Brasileira
• 1 USB

250 W
RMS DE POTÊNCIA

BRASILEIRA
equalização

AKX100 O design e a potência  
na medida certa.



*1A função Wireless Media é compatível com os modelos de TVs Panasonic 2016: TC-32DS600B, TC-40DS600B, TC-43DS630B e TC-49DS630B.
*2Compatível com dispositivos Android a partir da versão 2.3. Alguns recursos do aplicativo funcionam apenas na linha MAX.
*3Músicas de aproximadamente 4 minutos.  

Especificações técnicas

SC-MAX8000LB SC-AKX880LBK SC-AKX660LBK SC-AKX440LBK SC-AKX220LBK SC-AKX100LBK

Potência (RMS) 3.300 W 1.800 W 1.400 W 580 W 450 W 250 W

BASS MAXPLOSÃO DE AR Sim Sim Sim Não Não Não

Bluetooth® Sim, com NFC Sim Sim Sim Sim Sim

Wireless Media*1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Aplicativo MAX JUKE*2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Iluminação de LED Sim, 60 cores + 10 padrões Sim, 6 cores (Unidade Principal e Subwoofer) Sim, 6 cores (Unidade Principal) Sim, 3 cores (Unidade Principal) Não Sim, 1 cor (unidade 
principal)

Memória Interna 2 GB (grava até 500 músicas)*3 4 GB (grava até 1.000 músicas)*3 4 GB (grava até 1.000 músicas)*3 4 GB (grava até 1.000 músicas)*3 Não Não

USB 2 2 2 2 2 1

Efeito DJ Sim Sim Sim Sim Não Não

CD e Rádio Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Entrada AUX. Aux. (RCA) / M. Port. / Mic. Aux. (RCA) Aux. (RCA) Aux. (RCA) Aux. (RCA) Aux. (RCA) 

Equalização Brasileira Sim Sim Sim Sim Sim Sim

D-Bass Sim Sim Sim Sim Sim Sim
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@PanasonicBrasil

www.panasonic.com/br
Serviço de Atendimento ao Consumidor

Grande São Paulo: 0800 011 1033
Outras localidades: 0300 770 1515


