Panasonic lança no Brasil fones de ouvido com novas
funcionalidades
Destaques são os modelos da linha que encobre toda a orelha oferecendo isolamento
acústico e os fones com microfone para atender chamadas do celular

A Panasonic traz ao mercado brasileiro novos modelos de fones de ouvido em 2014. O
consumidor pode optar por um headphone com estilo de DJ, que promova isolamento
acústico, ou adaptado para uso no computador. Fones que cobrem não apenas os
ouvidos, mas toda a orelha (headphones). Eles são grandes, estilosos e confortáveis,
oferecendo bastante clareza de som. Já os fones de ouvido intra-auriculares
(earphone) vêm com controle para a reprodução de músicas e microfone embutidos
para atender chamadas de celular.
“O consumidor vai identificar um produto que atende as suas expectativas. O fone de
ouvido com a qualidade da Panasonic é um investimento de longo prazo e seus
diferentes modelos são apropriados para diferentes situações, afirma Caio Marques,
especialista em marketing de produtos da Panasonic Brasil.
Os fones de ouvido com fio RP-HX550E-W possibilitam graves potentes, por possuírem
maior intervalo de potência, de 8hz a 26kHz. O acabamento em aço escovado e
detalhes em metal conta com um cabo unilateral, que não atrapalha os movimentos.
Quem usa um headphone quer se desligar do mundo. O produto é considerado
sinônimo de estilo, uma inovação que traz ao consumidor a praticidade, já que os
fones possuem um drive giratório de até 90º, facilitando o transporte. Os headphones
apresentam ainda fones acolchoados, permitindo uma sensação de bem-estar, mesmo
depois de horas de uso. O fone possibilita o bloqueio de ruídos de forma praticamente
instantânea e seu manuseio é prático. Preço sugerido: R$349,00.
Já o modelo RP-TCM125PPW veio para impressionar. Com três tamanhos de silicone,
para que o usuário escolha o mais confortável para seus ouvidos, os earphones da

Panasonic são ideais para a prática de esportes. O intra-auricular dá ao usuário a
sensação de aconchego, por se acomodar no canal auditivo com facilidade. Além disso,
o modelo conta com um controle, para que os usuários possam rapidamente alternar
entre música e ligações com o apertar de um botão. Além disso, a tecnologia Octarib
do fone potencializa os sons graves, na frequência de 10Hz e 24kHz, trazendo
qualidade sonora. Preço sugerido: R$69,90.
Sobre a Panasonic
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e criação de tecnologias e
soluções eletrônicas para clientes residenciais, não residenciais, aplicativos móveis e
pessoais. Desde sua fundação em 1918, a empresa expandiu globalmente e hoje opera
mais de 634 empresas consolidadas no mundo, registrando vendas líquidas
consolidadas de 7,40 trilhões de ienes no ano fiscal terminado em 31 de março de
2014. Comprometida com a busca de novos valores através da inovação em suas
divisões, a empresa tem como objetivo criar uma vida e um mundo melhores para seus
clientes.
Para mais informações sobre a Panasonic, por favor acesse o site da empresa em
http://panasonic.net/.
Sobre a Panasonic do Brasil
A Panasonic é líder mundial no desenvolvimento e criação de tecnologias e soluções
eletrônicas para clientes residenciais e não residenciais. No Brasil, possui três unidades
fabris. Além da produção de TVs, eletrodomésticos, câmeras, pilhas e baterias, a
empresa comercializa no país produtos importados, como câmeras, sistemas de
segurança, broadcasting e cuidados pessoais, entre outros. Com o objetivo criar uma
vida e um mundo melhores para os seus clientes, a empresa inova constantemente e
oferece produtos e serviços que proporcionam maior a qualidade de vida. Menor
consumo de energia, redução de emissão de CO2, e apoio a ações em prol do meio
ambiente são alguns compromissos públicos da Panasonic.
Para mais informações sobre a empresa no Brasil, acesse: www.panasonic.com.br.
Acompanhe a empresa também no Facebook: http://www.facebook.com/panasonic.br
e
http://www.facebook.com.br/lumix.panasonic.br
e
pelo
Youtube:
http://www.youtube.com/panasonicbrasil.
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