
 

A Panasonic apresenta as suas últimas novidades 

tecnológicas na CES 2022 

 

4 de janeiro de 2021 – A Panasonic apresenta as suas últimas novidades na CES 

2022 e reforça a sua aposta na inovação. Mais um ano e a empresa japonesa lançou 

novos produtos que visam manter a liderança da Panasonic no setor de eletrónica 

de consumo. 

 

“Há mais de 100 anos que trazemos tecnologia para casas em todo o mundo. Agora 

mais do que nunca, continuamos a inovar para estar ao lado de todos os nossos 

clientes como uma referência no setor”, afirma Mirko Scaletti, Diretor Geral da 

Panasonic Iberia. “A categoria de televisão é uma parte fundamental do nosso 

compromisso, que continuamos a expandir com a introdução do televisor LZ2000, 

o nosso topo de gama para 2022”. 

 

O novo OLED JZ2000, o televisor mais ambicioso da Panasonic 

O novo televisor LZ2000 incorpora melhorias para gamers através do Game Control 

Board, tais como a sobreposição de informações e definições, a deteção automática 

da GPU NVIDIA, a melhoria da latência de 60 Hz e a compatibilidade com HDMI2.1. 
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Além disso, o televisor utiliza sensores 

avançados que detetam a temperatura da 

cor da luz ambiente e ajustam a imagem 

de maneira diferenciada para obter o 

melhor desempenho a qualquer altura do 

dia. Graças à Inteligência Artificial, este 

modelo identifica o conteúdo que está a 

ser reproduzido em tempo real e otimiza 

automaticamente a qualidade da imagem 

e do som. A Panasonic também melhorou 

o sistema de som para obter uma 

experiência ainda mais imersiva. 

 

A nova edição FINAL FANTASY® XIV Online do GN01 

Outra novidade na CES 2022 é a edição FINAL FANTASY® XIV Online do altifalante 

wearable SC-GN01FF. Uma das principais novidades é que os jogadores podem 

desfrutar dos efeitos sonoros especiais 

extraídos de FINAL FANTASY® XIV 

Online. O altifalante GN01 oferece um 

campo sonoro de alta fidelidade que 

melhora o áudio dentro do jogo e 

proporciona uma experiência realista no 

mundo de Hydaelyn. É otimizado para 

utilização com INAL FANTASY® XIV 

Online e proporciona uma experiência de 

áudio sem precedentes. Além disso, o 

altifalante está equipado com três modos de som, permitindo que os utilizadores 

desfrutem de uma experiência imersiva. 

 

O design ergonómico e inovador deste sistema de som e a disposição dos 

altifalantes conseguem reproduzir um som surround realista da mais alta qualidade, 

assegurando ao mesmo tempo o máximo conforto durante longos períodos de 

utilização. 

 

O GN01 foi escolhido pela Consumer Technology Association (CTA)® como o 

vencedor dos CES® 2022 Innovation Awards em duas categorias: Auscultadores e 

áudio pessoal e Jogos. 



 

 

Os novos auscultadores Technics EAH-A800 com cancelamento de ruído para 

uma experiência sonora de alto nível 

Por sua vez, os novos auscultadores 

EAH-A800 oferecem uma excelente 

qualidade de som graças à melhor 

tecnologia da Technics. Além disso, 

a combinação da tecnologia 

beamforming de 4 microfones e 

tecnologia de cancelamento de 

ruído, líder no setor*, conseguem 

reduzir o ruído ambiente e captar a voz com melhor qualidade. Como resultado, os 

utilizadores podem imergir em qualquer conversa telefónica, independentemente do 

ambiente ou local. Os auscultadores têm uma duração de bateria de 50 horas para 

ouvir música e 30 horas para conversação.  

 

A Technics apresenta o novo Recetor Integrado SA-C600 

A marca de áudio da Panasonic continua a expandir a sua gama de produtos com 

o lançamento do novo recetor 

compacto SA-C600, que integra 

conectividade de rede e o leitor de CD. 

Este modelo faz parte da nova série 

Premium C600 e herda a sofisticada 

tecnologia de amplificação de motor 

digital JENO. Consegue eliminar a 

flutuação e otimizar o ruído, 

respondendo à crescente procura de conectividade e maior flexibilidade em casa. 

 

* A 31 de outubro de 2021, de acordo com um estudo da Panasonic Corporation. A medição foi realizada 

segundo diretrizes compatíveis com a JEITA no mercado de auscultadores com cancelamento de ruído 

do tipo sobre a orelha. 

 

 

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 

https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/


 

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 

http://www.panasonic.com/global

