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A Panasonic apresenta a edição especial do
altifalante GN01 com o FINAL FANTASY®XIV
Online
-

- Os efeitos sonoros icónicos do FINAL FANTASY® XIV Online*1 (FFXIV)
são reproduzidos ao ligar o altifalante e ao mudar de modo de som

-

Concebido para jogadores, com um som realista graças à tecnologia
original True MAGESS da Panasonic

-

Inclui microfone duplo de alto desempenho com cancelamento de ruído e
de eco

4 de Janeiro de 2022 - A Panasonic apresenta a edição FINAL FANTASY® XIV
Online do altifalante de tipo utilizável SC-GN01FF. Concebido em colaboração com
a SQUARE ENIX® Co. *2, este modelo é vendido numa caixa única com o logótipo
do jogo FINAL FANTASY® XIV. Esta nova edição inclui também o logótipo icónico
do meteorito gravado no altifalante.

Uma das principais novidades deste modelo é que os jogadores podem desfrutar
de efeitos sonoros especiais do FINAL FANTASY® XIV Online:

-

Som "Power On" único: ao ligar o altifalante, este reproduz a melodia do
"prelúdio" do FINAL FANTASY® XIV.
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-

Mudança de modos de som: inspirado no jogo, o som da mudança de trabalho
reproduz-se ao mudar de modo de som.

O altifalante GN01FF oferece um campo sonoro de alta fidelidade, que melhora a
qualidade de áudio do jogo, proporcionando uma experiência realista dentro do
mundo da Hydaelyn. O altifalante GN01Ff está otimizado para ser utilizado com o
FINAL FANTASY® XIV Online, com o aclamado MMORPG*3 da SQUARE ENIX Co.,
Ltd., proporcionando uma experiência de áudio sem precedentes. Equipado com
três modos de som, o novo altifalante, que permite aos seus utilizadores
desfrutarem plenamente de uma experiência de jogo imersiva, estará disponível a
partir de fevereiro de 2022, com um preço de venda ao público recomendado de
229 euros.
Três modos de som, qualquer que seja o seu estilo de jogo
O altifalante GN01FF foi especialmente concebido para jogadores, com um amplo
campo sonoro e três modos de som:

-

Modo RPG*4 (jogos de role-playing): cria uma sensação de realidade e
intensidade altamente envolvente, transportando o jogador para o mundo
virtual do jogo. Este modo é perfeito para jogos de role-playing e está
otimizado para o FANTASY XIV FINAL Online.

-

Modo FPS*5 (First Person Shooter): proporciona uma audio-localização
precisa, que permite aos jogadores escutarem sons subtis, como passos, o
que proporciona uma vantagem em jogos First Person Shooter e Third Person
Shooter.

-

Voice Mode: potencia e melhora a reprodução das vozes humanas,
proporcionando uma experiência imersiva. Recomendado para jogos de
aventura*6, em que os diálogos podem ser importantes para obter pistas e
avançar na história.

Som envolvente para gamers, graças às mais recentes tecnologias de áudio
O altifalante GN01FF oferece também um Modo Música e um Modo Cinema, duas
opções que permitem desfrutar deste produto em diferentes situações. Alternar
entre os três modos em função do jogo permite criar uma experiência cheia de
intensidade e tensão, com um alto nível de realidade. Inclui um microfone duplo de
alto rendimento, com cancelamento de ruído e de eco, que permite comunicar com
outros jogadores sem deixar de desfrutar do melhor som.

O Panasonic GN01FF está equipado com a tecnologia de som True MAGESS
(Majestic Augmented Gaming Environment Sound System), que inclui altifalantes
de 4 canais de gama completa. O altifalante incorpora as suas tecnologias de
processamento originais:

-

True MAGESS (Majestic Augmented Gaming Environment Sound System),
com 4 altifalantes de gama completa que proporcionam um som envolvente
omnidirecional à volta do pescoço.
Os altifalantes utilizam ímanes de
neodímio para acentuar os sons
claros.

-

Processador

de

sinal

de

alto

rendimento: melhoria do conteúdo
de 2 para 4 canais, com tecnologia
original de processamento de sinal
para um som mais realista em torno
aos

ouvidos.

Compatível

com

conteúdos multicanal, como 5.1, reproduzindo-os como um som envolvente
mais natural.

O sistema de altifalantes GN01FF cria um campo sonoro mais realista, fazendo com
que o utilizador se sinta como se estivesse dentro do jogo. O GN01Ff proporciona
uma experiência de jogo melhorada, ao situar com precisão os passos, tiros e outros
efeitos dentro da paisagem sonora.

Uma experiência de jogo agradável, com menos atraso do som
Para eliminar o atraso do som, o altifalante oferece a possibilidade de ligação por
cabo USB. Muitas consolas de jogo permitem a ligação com um único cabo USB *8
para que os jogadores não tenham que preocupar-se com o atraso do som nos
vários ambientes de jogo.

Som envolvente (surround) potente, num produto com um design portátil
Este altifalante ligeiro, que se coloca sobre os ombros, proporciona uma experiência
sonora única graças à sua tecnologia de processamento de som. O design do
produto permite desfrutar de longas sessões de jogo sem o cansaço provocado
pelos auscultadores convencionais.

Características principais:
-

Três modos de áudio específicos para cada jogo.

-

Sistema de som MAGESS (Majestic Augmented Gaming Environment Sound
System) com altifalantes de 4 canais de alcance completo.

-

Processamento de sinal original (upmixing/downmixing de 4 canais).

-

Microfone duplo de alto desempenho com cancelamento de ruído e eco para
interação com outros utilizadores.

-

Design ergonómico, para um jogo prolongado e confortável.

Altifalante GN01 selecionado para os Prémios Inovação CES® 2022
A Associação de Tecnologia do Consumidor (CTA)® escolheu o altifalante
Panasonic SC-GN01 como vencedor do Prémio de Inovação CES® 2022 em duas
categorias de produtos: auriculares e áudio pessoal e jogos. Este modelo foi
escolhido pelo seu design cuidado, pela sua tecnologia de som inovadora e pela
sua combinação de modos de som imersivos.
Especificações
Ref. do Modelo
Potência total de saída RMS
Impedância
Modo de som
Unidades de microfone
Entrada USB
AUX
Entrada/saída de áudio
Ligação por cabo USB
Ligação com cabo de
Equipamento
áudio
compatível
Sistema operativo
compatível
Fonte de alimentação (cabo USB)
Consumo de potência
Acessório incluído
Dimensões (Largura x Altura x
Profund.)
Peso

SC-GN01E-FF
4W (1 kHz, THD10.0%, 6 Ω, 20 kHz LPF)
6Ω
GAMING (RPG/ FPS/ Voz), MÚSICA,
FILME, ESTÉREO
MEMS tipo 2 pcs
USB Tipo A
Mini-conector de 3,5 mm compatível com
CTIA
Equipamento compatível
PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X,
Nintendo Switch (Modo Desktop/Handheld)
Windows10
DC 5 V 900 mA
Aprox. 4,5 W
Aprox. de áudio de aprox. 1,5 m
Aprox. 240 x 46 x 209 mm
Aprox. 244 g
*Cabo e ligação USB não incluídos

As funções, os nomes das funções e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*1 Desenvolvido pela Square Enix® Co., Ltd., o aclamado jogo MMORPG FINAL FANTASY® XIV Online
embarca os jogadores numa aventura épica enquanto exploram com os seus amigos de todo o mundo
e experimentam todas as características da série FINAL FANTASY®. Para mais informação e para se
registar para um teste gratuito, visite: https://sqex.to/FFXIVFreeTrial

*2 A Square Enix Ltd. desenvolve, publica, distribui e licencia conteúdos de entretenimento sob as
marcas SQUARE ENIX®, EIDOS® e TAITO® na Europa e noutros territórios, como parte do grupo de
empresas Square Enix. A Square Enix Ltd. possui também uma rede global de estúdios de
desenvolvimento líderes do setor, como Crystal Dynamics® e Eidos Montréal. O grupo de empresas
Square Enix conta com uma valiosa carteira de propriedade intelectual, que inclui os jogos FINAL
FANTASY®, com mais de 163 milhões de unidades vendidas em todo o mundo; DRAGON QUEST®,
com 83 milhões de unidades vendidas em todo o mundo; TOMB RAIDER®, que já vendeu mais de 84
milhões de unidades em todo o mundo, bem como o lendário SPACE INVADERS®. A Square Enix Ltd.
é uma subsidiária de Square Enix Holdings Co., com sede em Londres.

*3 Jogo de role-playing multijogador em massa: qualquer jogo de vídeo online baseado numa história em
que um jogador, adotando o papel de uma personagem num mundo virtual ou de fantasia, interage com
um grande número de outros jogadores.

*4 Jogo de rol (role-playing): Videojogo em que os jogadores assumem os papéis de personagens
imaginárias numa aventura.

*5 First Person Shooter (FPS): Videojogo em que o jogador assume o campo de visão da personagem,
de modo que a câmara do jogo inclua a arma da personagem, mas o resto da personagem não seja
visível.

*6 Videojogo em que o jogador assume uma perspetiva da personagem, geralmente colocando a câmara
por cima do ombro do jogador.

*7 Videojogo caracterizado pela investigação, exploração, resolução de puzzles e interação com
personagens dentro do jogo, em que a narrativa predomina sobre os desafios baseados nos reflexos do
jogador.

*8 Consulte o manual de instruções de cada dispositivo compatível antes de ligar este produto.

Para mais informações, visite https://www.panasonic.com/pt/
Sobre a Panasonic
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e
soluções para aplicações nos setores de eletrónica, de consumo, habitação, automotivo e
B2B. A empresa, que celebrou o seu centenário em 2018, opera com 582 empresas filiais e
72 associadas em todo o mundo, registando vendas líquidas consolidadas de 61.900 milhões
de euros no exercício findo em 31 de março de 2020. Empenhada na procura de novos
valores através da inovação, a empresa aplica as suas tecnologias para criar uma vida e um
mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informações sobre a Panasonic, visite
a página web da empresa: http://www.panasonic.com/global

