Panasonic apresenta as novidades para
2014 e antecipa a era 4K UHD
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 O fabricante japonês lança soluções e dispositivos
compatíveis com o formato Ultra HD que tem
revolucionado o mercado

Lisboa, 24 de março de 2014–. Na convenção anual, celebrada este ano em
Amesterdão, a Panasonic apresentou produtos e soluções 4K desenvolvidas para
o mercado europeu, que irão alterar por completo a maneira como os utilizadores
gravam, partilham e reproduzem o conteúdo em 4K. Assim, a Panasonic dá o
passo para a era 4K UHD (Ultra-Alta Definição).

Com uma resolução UHD de 3.840 x 2.160 pixéis, quatro vezes superior ao
formato Full HD tradicional, a nova série Viera AX800 4K UHD da Panasonic
oferece uma qualidade de imagem, nitidez e reprodução de cor sem precedentes.
Agora, graças a tecnologias como o HDMI 2.0 e câmaras como a GH4 ou a A500
torna-se mais fácil que nunca para os utilizadores gravar no formato 4K. Da
mesma forma, a reprodução é possível graças a modelos que já suportam o
formato Ultra HD, como os gravadores e leitores Blu-Ray.

O formato Ultra HD na sua sala
A série 4K UHD da Panasonic foi desenhada para oferecer uma experiência
cinematográfica envolvente e intensa em sua casa. Com uma resolução 4K e
processamento
avançado,
maximiza
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de

imagem

série

AX800

qualidade

de

imagem, tanto nos formatos 4K
originais como nos restantes.
Esta
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também

utiliza

painéis LED de última geração
que

reproduzem

a

cor

respeitando fielmente a original.
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Na vanguarda da conectividade 4K
A série AX800 é a opção ideal para os consumidores que procuram as melhores
experiências de entretenimento em casa, mas também para os profissionais para
quem a qualidade de imagem é imperativa.

Além disso, a série AX800 está equipada com um terminal DisplayPort que
transmite sinal 4K a 50/60p sem redução da cor nem aparecimento de frame rate.
O que significa que os entusiastas pelos videojogos podem ligar o seu computador
e desfrutar de uma imagem de extremo detalhe.

Os amantes da fotografia podem desfrutar das suas criações nos seus tablets e
smartphones mediante o visualizador de fotos 4K ou a função Swipe & Share,
acessíveis através da aplicação Panasonic Tv Remote 2.
Captar o conteúdo de maior qualidade
A Panasonic também destaca o lançamento das câmaras que gravam em
qualidade 4K: a Lumix GH4, a primeira câmara fotográfica Micro Quatro terços que
grava em qualidade 4K, e a A500, a primeira câmara de vídeo de mãos-livres
também neste formato.

Com a Lumix GH4, a Panasonic conseguiu
reduzir a distância entre as câmaras de vídeo
profissionais e de consumo criando a máquina
digital

de

objectivas

intercambiáveis

mais

avançada do momento. Capaz de gravar vídeos
4K a 100MB por segundo, os utilizadores
podem agora captar a envolvência em UHD.

Por outro lado, a A500, leve e compacta, leva a
gravação a outro nível de portabilidade. Apesar
do seu tamanho, a A500 oferece resultados
incríveis, inclusive na gravação de imagens de
alta velocidade. Com o processador de alta
velocidade Crystal Engine Pro+ integrado, este
modelo permite a gravação 4K a 25 frames por
segundo.

De HD a 4K
A experiência 4K não se limita aos últimos modelos de televisores, máquinas
fotográficas ou câmaras de vídeo. A Panasonic incorpora na sua gama produtos
que fazem upscaling 4K, dando assim resposta aos amantes dos formatos Ultra
HD.

Nos modelos gravadores Blu-ray
BWT745 e BWT640, a função de
upscaling

analiza
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de

a

cor

cada

e

a

píxel,

melhorando o sinal de entrada para
gerar uma imagem 4K de alta qualidade, quatro vezes superior ao Full HD. O
processamento de croma adaptativo cria uma imagem de grande resolução de
cor, mostrando as sombras e os detalhes pormenorizados dos filmes e séries.

Para 2014 a Panasonic também apresenta o leitor Blu-ray BDT360, que incorpora
funções inteligentes de trabalho em rede para fazer da sua utilização uma
experiência intuitiva e flexível. Integra Wireless LAN e permite a navegação web e
o acesso a todo o tipo de conteúdos da rede através do televisor.

Além disso, este modelo inclui ainda a tecnologia Miracast.

Com o simples

pressionar de um botão, as imagens, os vídeos e os jogos dos smartphones e
tablets (que incluam um sistema operativo Android 4.2 ou superior) podem ser
partilhados.

Para mais informações:
Visite: www.panasonic.pt
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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/.

