
 

Panasonic amplia a sua gama de 

telefones sem fios com modelos práticos 

e versáteis 

 Combinando funcionalidade e design, os novos TGE21 

e TGB21 da Panasonic oferecem uma autonomia até 16 

horas de conversação 

 Com um teclado maior e com mais luminosidade, o 

TGE21 é a opção ideal para os utilizadores de idade 

mais avançada 

      

TGE21 

 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic continua a ampliar a sua gama de 

telefones sem fios para casa e apresenta os novos TGE21 e TGB21. O fabricante 

japonês aposta na mais alta qualidade de som num corpo fino e elegante, de uso 

prático e fácil. Prioriza também a autonomia, oferecendo uma duração de bateria 

líder no seu segmento: até 16h horas de conversação e 300h no modo standby 

com o modelo TGE21 e 280h para o TGB21. 

 

O telefone sem fios TGE21, com uma linha compacta e prática, resulta na opção 

ideal para os utilizadores de idade mais avançada. Dispõe de um ecrã de 1,8 

polegadas para facilitar, ao máximo, o seu uso e de um teclado com botões 

maiores e retroiluminação branca, para conseguir maior contraste, o que os torna 

mais fáceis de ver e pressionar.   

 

 

 

Panasonic Portugal 

www.panasonic.pt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto Imprensa:  
TINKLE PORTUGAL 
 
 
Ângela Vermelho 
avermelho@tinkle.pt 
Tel: 213 407 122 
Tm. 916 154 361 
 
Inês Nascimento:  
inascimento@tinkle.pt   
Tel. 213 407 123  
Tm. 916 087 645 
 
Sandra Antunes: 
santunes@tinkle.pt 
Tel. 213 407 121  
Tm. 93 303 21 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panasonic.pt/
mailto:avermelho@tinkle.pt
mailto:inascimento@tinkle.pt
mailto:santunes@tinkle.pt


 

Pega-se no telefone de forma muito prática 

graças ao design ergonómico da sua parte 

posterior. Para facilitar a audição, aumentar o 

seu controlo durante as conversações e 

eliminar as interferências, este modelo dispõe 

de um botão adicional para controlar o volume. 

Além disto, trata-se de um modelo com sistema 

HAC (Hearing Aid Compatibility), tornando-o 

compatível com auriculares. 

 

 

 

Com a função de bloqueio de chamada, os utilizadores podem evitar chamadas 

comerciais inconvenientes ou custosas conferências estrangeiras. Ativando a 

opção ‘Não incomodar’, o utilizador garante a não receção destas chamadas. Não 

obstante, também permite selecionar os números importantes que podem ligar 

sempre, mesmo com esta opção de bloqueio ativada. 

 

O TGE21 é um modelo energeticamente eficiente. O modo Eco ‘One-Touch’ 

permite a redução do consumo do sinal de saída até 90% e a Eco Plus torna 

possível reduzir a 100% a quantidade de energia transmitida quando não se usa o 

telefone, eliminando simultaneamente a radiação.  

 

Este modelo apresenta também a função de localização, que permite encontrar o 

telefone sem fios onde quer que este esteja. Apenas deve premir-se o botão de 

localizar na base do telefone e este procura-o e localiza-o numa questão de 

segundos.  

 

 

Máxima funcionalidade 

A Panasonic apresenta também o modelo sem fios TGB21. Combinando a 

perfeição à alta funcionalidade e um design sóbrio e compacto, este modelo está 

disponível em divertidas cores como vermelho, azul céu, branco e preto, o que o 

transforma na opção ideal para os locais mais jovens e descontraídos.  

 

As linhas arredondadas do telefone garantem a sua total adaptabilidade à mão. Os 

utilizadores podem navegar pelos menus de uma forma simples e intuitiva através 

do novo ecrã LCD de 1,4 polegadas, com retroiluminação de cor âmbar.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

   

 
Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de 

produtos eletrónicos 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 7,3 mil milhões de yenes 

(68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, finalizado a 31 de Março de 2013. 

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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