
 

85 polegadas de qualidade 4K 
 

 Panasonic apresenta a Smart TV 4K X940, um televisor 

de dimensão extra, de alta gama e qualidade superior 

 
 

 

 

 

Lisboa, 3 de setembro de 2014 –. Com um painel extremamente rápido e uma 

qualidade de imagem superior, a Panasonic amplia a sua gama mais Premium 

de Smart TV 4K com o lançamento do modelo X940, de 85 polegadas. Este 

modelo inclui a tecnologia mais inovadora de última geração para oferecer aos 

utilizadores entretenimento  mais incrível. 

 

Com uma resolução Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixeis, quatro vezes mais rápida 

que um Full HD convencional, a Smart TV X940 destaca-se pela sua definição de 

imagem superior, que demonstra perfeição e os mais ínfimos detalhes. 

 

O painel Back Light Scanning (BLS) de 2000Hz e a tecnologia inteligente de 

criação de frames em 4K garantem uma definição e suavidade sem precedentes, 

inclusive nas cenas com mais ação e detalhe. 

 

Graças ao Local Dimming Pro, o X940 consegue obter elevado contraste, 

disponibilizando imagens dinâmicas com os tons escuros mais profundos e tons 

ultra brancos. Este sistema, consegue ainda reproduzir detalhes quer nas 
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zonas claras ou escuras da imagem, analizando e optimizando as áreas 

individuais em tempo real. Assim, a X940 consegue um contraste superior, o que 

contribui para obter uma elevada qualidade de imagem. 

 

Como grande novidade destaca-se o novo processador de velocidade ultra Quad 

Core Pro5, que processa minuciosamente imagens em 4K altamente detalhadas e 

complexas conseguindo uma elegante qualidade 4K reduzindo o ruído e 

compensando o movimento da imagem. 

 

Com o Studio Master Drive 4K, a X940 oferece uma cor mais reforçada, com 

uma gradação mais suave, e mais detalhe nas sombras em qualquer nível de 

brilho. Isto só se consegue graças ao sistema de gestão de cor (Super Chroma 

Drive) e ao sistema Black Gradation Drive, que determina e aplica 

compensação de brilho em elementos de imagem com luminosidade reduzida. 

 

Para reproduzir as cores de forma fiel ao original, a X940 usa um painel LED 

retroiluminado com uma vasta gama de cores. O Studio Master Colour permite 

a este modelo reproduzir as cores de forma precisa incluindo quando as imagens 

têm pouca saturação ou muito brilho, melhorando de forma notável a qualidade de 

imagem em ambientes escuros. 

 

 

 



 

Conteúdo 4K 

 

Todos os modelos Smart TV Ultra HD 4K da Panasonic incluem uma vasta gama 

de entradas para assegurar o acesso a todo o tipo de 4K. O modelo X940 está 

equipado com o novo terminal HDMI para imagens 4K 60p, compatível com o 

protocolo de direitos de autor do conteúdo digital (HDCP) 2.2 que permite 

transmitir o conteúdo 4K a alta velocidade.  

 

Com um sinal de entrada de até 60 fotogramas por segundo, o modelo oferece a 

melhor opção para os utilizadores que procuram alcançar o nível de 

entretenimento seguinte, assim como os profissionais, que trabalham em 

pequenos estúdios de televisão, que procuram uma elevada qualidade de 

imagem.  

 

O modelo X940 também inclui um DisplayPort 1.2a 

que pode transmitir sinais 4K a 50/60Hz sem perda 

na cor ou na velocidade. É também possível 

visualizar Blu-rays Full HD ou qualquer programa de 

televisão com uma grande nitidez no movimento.  

 

Os amantes da fotografia podem desfrutar dos seus 

trabalhos com Photo Viewer 4K ou através da 

função Swipe & Share 4K, acedendo ao conteúdo de 

tablets e Smartphones através da App TV Remote 2. 

O modelo X940 permite reproduzir conteúdos 4K a 

partir do USB, um cartão SD ou a partir de fontes 

online que sejam compatíveis com códec para 

vídeos de alta eficiência (HEVC), ideais para este 

conteúdo de alta resolução ultra.  

 

Paralelamente, o explorador web 4K optimiza o 

conteúdo web. Através do Canal 4K da Panasonic o 

utilizador pode aceder em qualquer momento a um 

vasto conjunto de conteúdos de alta resolução. 

 

 

 

 

 



 

Opções de conetividade compatíveis  

 

Para além do elevado número de características que dispõe a rede 4K, o modelo 

X940 está equipado com maior gama de sinais de entrada permitindo que seja 

possível visualizar-se conteúdos no écran a partir de praticamente qualquer fonte. 

O duplo triplo sintonizador HD pode receber simultâneamente dois programas 

HD em separado, via cabo, satélite ou gravação terrestre e, em paralelo, gravar 

num dispositivo USB externo. É possível ver um programa que já tinha sido 

previamente guardado ao mesmo tempo que grava outro, ou ver um programa em 

direto e em simultâneo gravar um segundo programa e enviá-lo através da internet 

ou através de uma rede utilizando o seu tablet ou Smartphone.   

 

Para mais opções de entretenimento, HbbTV conecta o seu programa de televisão 

favorito à internet e às hemerotecas digitais de múltiplos canais, a fim de obter 

informação adicional. Através do Wi-Fi integrado e da conexão DLNA, é possível 

navegar na rede e aceder a um número cada vez maior de aplicações na Internet, 

a partir da comodidade do seu sofá, assim como desfrutar de todo o tipo de 

conteúdos multimédia, como fotos, películas e música armazenados no dispositivo 

USB ou na rede doméstica multimédia.  

 

A sua televisão onde quer que esteja… 

 

Com TV Anywhere, My Stream “Recomenção Personalizada” e Info Bar, o 

modelo X940 oferece uma experiência incrível de entretenimento. Com a TV 

Anywhere o utilizador pode aceder ao conteúdo em qualquer parte do mundo. 

Conectando a Panasonic TV Remote 2 App à nuvem da Panasonic, é possível 

visualizar programas de televisão no seu tablet ou smartphone a partir do local 

onde está, assim como aceder ao conteúdo de um dispositivo USB ligado à 

televisão. Incluindo em viagem, a TV Anywhere permite aos utilizadores 

começarem a ver um filme em sua casa, deixá-lo a gravar caso saia de casa e 

continuar a vê-lo a partir do mesmo ponto quando chegar ao hotel. Caso se 

esqueça de carregar a tecla REC antes de sair de casa, pode ativar esta 

funcionalidade graças à mesma aplicação. 

 

A função My Stream “Recomendação Personalizada” redefine completamente a 

experiência de ver televisão. O serviço proporciona canais individualizados 

com conteúdos personalizados para cada membro da família, a partir de uma 

grande variedade de fontes. É possível ter acesso a filmes e programas de 

televisão por cabo, radiodifusão terrestre e vídeos a la carte que podem ser 



 

configurados de acordo com suas preferências pessoais de visualização, o que 

permite um fácil acesso ao seu conteúdo favorito, sem ter que perder muito tempo 

procurando pelos mesmos. Conteúdo gravado, filmes domésticos, fotos de família, 

e vídeos online, também estão incluídos no My Stream. 

 

A tecnología de reconhecimento de voz, disponível através do comando à 

distância touchpad ou a aplicação Panasonic TV Remote 2, permite identificar 

qual elemento da sua casa está a utilizar o televisor e identificar automaticamente 

o seu perfil My Stream. A interacção inovadora por voz e as funções de controlo 

não identificam apenas palavras, mas também entendem frases completas. As 

funções e comandos disponíveis com Voice Assistant
1
, permitem localizar 

facilmente o conteúdo que se está à procura.  

 

O modelo X940 também foi desenvolvido para assegurar uma operabilidade 

sensível, incluindo para os utilizadores que não estejam familiarizados com estas 

tecnologias. Paralelamente, o modelo inclui um écran de início optimizado e 

personalizável, segundo as preferências individuais de cada membro da família.  

 

O televisor inclui uma nova e inovadora Info Bar que mostra, automaticamente, 

informação útil para toda a família de forma simples e rápida. Através de um 

sensor de proximidade e uma câmara, o dispositivo reconhece a presença do 

utilizador e automaticamente fornece informação personalizada, como a previsão 

meteorológica, a hora e notificações. Tudo isto sem sequer ter de ligar o televisor. 

  

Disponível a partir de novembro 
 

1. A disponibilidade varia de acordo com o país.  

 
 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 

   
 

 
 

 

Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de produtos e soluções 

tecnológicas 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 
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liquidas consolidadas de 7,74 mil milhões de yenes (57.740 milhões de euros) no ano fiscal 

2013, finalizado a 31 de Março de 2014. Comprometida na procura de novos valores 

através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e um 

mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, visite 

a página web da empresa http://panasonic.net/. 
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