
 

Novos auriculares da Panasonic: 

conectividade Bluetooth, som rico e 

profundo  
 

 O fabricante apresenta os seus novos auscultadores 

sem fios BTD5 e os auriculares in-ear HJX5 

 Ambos modelos são ideais para utilizadores amantes 

de viagens  

 

        
 

   BTD5         HJX5 

 

 

 

Lisboa, 23 de fevereiro de 2015 –. A Panasonic continua a apostar na qualidade 

de som e na máxima versatilidade apresentando os novos auscultadores BTD5, 

com conectividade sem fios, e os novos auriculares in-ear HJX5, com um design 

axial que garante tons baixos muito potentes.  

 

Os novos auscultadores BTD5 da Panasonic permitem ao utilizador desfrutar ao 

máximo da sua música favorita sem nenhum tipo de cabo graças à NFC e à 

ligação Bluetooth. Basta ligar um smartphone com NFC aos BTD5, e o utilizador 

poderá sincronizar ambos dispositivos para aceder diretamente à música que 

selecionou. 

 

Graças aos auriculares de 40mm de neodímio é possível desfrutar de baixos 

dinâmicos e profundos e uns agudos nítidos e límpidos, sem ter sequer de tocar 

no smartphone. Um controlo muito intuitivo situado no auricular do auscultador 
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permite aceder rapidamente ao botão de ligar ou desligar o Bluetooth, ajustar o 

volume e reproduzir as músicas. Também inclui um microfone remoto e um botão 

de música, interruptor de chamadas alternando com a função de reprodução para 

o telefone de forma imediata.  

 

A bateria de Lithium-ion de elevada capacidade confere aos novos auscultadores 

da Panasonic um período alargado de duração, de aproximadamente 40 horas de 

reprodução. Com a possibilidade de carga USB através de cabo, os novos BTD5 

oferecem uma solução rápida e simples para armazenar.  

 

Paralelamente, os BTD5 são ideais para os utilizadores amantes de viagens, 

graças ao sistema de dobragem das caixas dos auscultadores que permite que 

que se dobrem sobre si mesmos, ocupando muito pouco espaço.  

 

 

Som natural e dinâmico 

Os auriculares HJX5 incluem uma câmara de reforço interior dos tons graves que 

reduz as vibrações indesejadas para oferecer um som nítido, com uma distorção 

mínima. O seu design axial com uma sonorização direcional oferece baixos 

potentes, que se dirigem diretamente aos ouvidos. A cavidade do auricular, faz 

com que os baixos ganhem textura e surjam agudos muito naturais, o que 

confere um maior dinamismo musical.  

 

Ao tratar-se de auriculares in-ear, os HJX5 adaptam-se perfeitamente à orelha, o 

que os torna ideais em deslocações. A sua estrutura hermética, permite ainda 

bloquear os sons externos indesejados para que o utilizador possa desfrutar ainda 

mais da música. Incluem, adicionalmente, uma bolsa de transporte.  

 

Especificações técnicas: 

BTD5: 

 Auscultadores externos com ligação Bluetooth 

 Distância de ligação até 10 metros 

 Fonte de alimentação - DC 5V 500mA 

 Bateria interna - 3.6V (Li-ion 690mAh) 
o Tempo de funcionamento de aproximadamente 40 horas  

 Unidades de neodímio - 40mm 

 Impedância: 32Ω 

 Frequência de resposta: 9Hz – 24kHz 

 Longitude do cabo – não disponível 

 Peso sem cabos - 155g 

 Plug 3,5mm 
 
 



 

HJX5: 

 Auriculares in-ear 

 Unidades de neodímio - 12mm 

 Impedância: 16Ω 

 Sensibilidade: 103db/mW 

 Frequência de resposta: 5Hz – 25kHz 

 Longitude do cabo: 1.2m 

 Peso sem cabo: 6g 

 Plug 3,5mm 
 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 
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Sobre a Panasonic 

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

electrónicos 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 liquidas 

consolidadas de 7,74 mil milhões de ienes (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 o site da 

empresa http://panasonic.net/. 
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