
 

Panasonic apresenta sugestões natalícias 
para toda a família  

 
 

Lisboa, 13 de outubro de 2014 – Com o Natal a aproximar-se rapidamente, a 

Panasonic apresenta um conjunto de sugestões de Natal para que toda a família 

tire partido de uma multiplicidade de experiências em torno de novos e 

entusiasmantes produtos, nesta época tão especial. 

 

A pensar nos pais, a Panasonic sugere um conjunto de produtos que vão 

satisfazer os amantes de tecnologia e trend-setters. 

 

A Lumix LX100 amplia os padrões de qualidade para a 

fotografia e gravação de vídeo das câmaras de lente 

fixa, permitindo gravar vídeo na incrível qualidade 4K. 

A Lumix está disponível por PVPR de €799,99. 

 

Ver televisão e aqueles filmes natalícios que nos 

enchem o coração,vai ganhar outra dimensão com o 

recente modelo da Panasonic, apresentado 

recentemente na IFA 2014, a TV 48AX630, 

reforçando a sua gama 4K.  Com uma resolução 

Ultra HD, quatro vezes superior aos modelos Full 

HD, está disponível por um PVPR de €1,199,99 (PVPR 40”: 899,99€; PVPR 55”: 

1599€). Para 

completar a 

experiência, o 

sistema de som HTB8 possui um design elegante do tipo delta para uma utilização 

simples e atrativa nas salas de estar e um sistema de som de 2 canais de alta 

qualidade. O HTB8 está à venda por um PVPR de €99,99. 

 

Telefonar aos amigos e parentes mais próximos a desejar um “Feliz Natal” é o 

mais comum nestes dias de festa. A Panasonic sugere na área dos 

telefones DECT sem fios, o PRX110, o telefone fixo e smartphone 

num só modelo. Este telefone foi desenhado para ser fácil de 

transportar, leve e compacto. Oferece ainda a possibilidade de efetuar 

comunicação por vídeo. O modelo está à venda por um PVPR de €169,99. 
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Mas porque de tecnologia não vive só o homem, o factor beleza 

também não foi descurado e para garantir um barbeado perfeito, a 

Panasonic sugere a máquina de barbear ES-SL41. Esta máquina tem 

a vantagem de ser à prova de água, podendo ser possível fazer a barba 

no momento do banho e ser facilmente lavada depois de utilizada. A 

cabeça de barbear flexível e arco curvado multi-fit e lâminas interiores 

nano-afiadas a 30° fornecem um barbear limpo e preciso! A ES-SL 41 

está à venda por um PVPR de €69,99. 

 

Sem esquecer o universo feminino, a Panasonic também dedicou um miminho 

às mães que não prescindem de um bom gadget. 

 

Para além do seu elevado desempenho e elevada qualidade de imagem, a 

televisão 40AS640 oferece a função “My Stream”. Ao ligar a televisão esta 

reconhece-o e é capaz de aprender que conteúdos mais gosta de ver e propor-lhe 

os seus conteúdos favoritos.  3D, com  assistente de voz, reconhecimento de 

voz,  controlador touch pad e my Home Screen. A AS640 está disponível por um 

PVPR de €799 (PVPR 48”: 999€; PVPR 55”: 1599€). 

 

Para as mães que adoram guardar todos os momentos em família, a sugestão é a 

Máquina fotográfica TZ55 e a Câmara de vídeo W850 

 

Esta Twin Camera grava duas cenas em 

simultâneo e duplica a diversão, permitindo gravar 

as suas memórias em qualidade Full HD. Agora 

enquanto filma um momento principal já pode 

gravar ao mesmo tempo as expressões de quem está a 

observar. A HC-W850EG-K está disponível por um PVPR de €799.  

 

 

 A Lumix TZ55 conserva a particularidade que torna únicas as Lumix desta gama: 

o seu superzoom. É uma câmara ultra compacta com 

super zoom de 20X que inclui um ecrã rebatível e 

gravação de vídeo em Full HD. Está disponível por um 

PVPR de €249,99 (disponível nas cores: branco e 

preto). 

 

 



 

Mas como as mães também merecem um momento de 

descanso e descontração nada melhor do que oferecer o 

Sistema HI-FI PM250EC-S. Este sistema micro CD 

possui tecnologia áudio compatível com Bluetooth que 

permite apreciar de música a partir de um tablet ou 

smartphone, para além de CD ou pen´s USB. Está disponível por um PVPR de 

€119,99. 

 

 

 Na época Natalícia, “cozinha” é uma palavra de ordem! O Microondas GD351W 

vai permitir fazer “aquela” refeição que impressiona as 

mães, sogras e toda a família, mas com todos os 

benefícios de um forno microondas. Inclui a exclusiva 

tecnologia Inverter que funciona com uma energia de 

cozedura uniforme conservando a textura e sabor dos 

alimentos. Está à venda por um PVPR de €189.  

 

 

 

Também os mais velhos vão ter um mimo neste Natal. A pensar nos 

avós, a Panasonic sugere o Telefone sem fios TGE210. Com este 

modelo é muito fácil de ver os números marcados através do seu 

grande ecrã de 1,9”, tendo uma utilização muito elementar, 

possuindo ainda uma base com aparelho auditivo. Está disponível 

por um PVPR de €49,99. 

 

 

 

 

Mas porque o Natal é das crianças, a Panasonic não se esqueceu dos mais novos 

e sugere diversas opções. 

 

Não há adversidade que derrube esta câmara: 

resistente à água até uma profundidade de 7metros, às 

quedas e à poeira tem a finalidade de se poder tirar 

fotografias em situações extremas.É ideal para captar 

imagens no mar ou na praia, na prática de desportos radicais ou na 

neve, entre outras situações extremas.  A DMC-FT25 está disponível por um 

PVPR de €149,99 (Disponível nas cores: azul e preto) 



 

 

E porque cada vez mais, os mais jovens querem estar em permanente contato, o 

Telefone sem fios TGB210 possui um formato 

arrendondado para todo o conforto, agenda para 

50 nomes e números e 10 teclas para marcação 

rápida e permite estar em conferência com até 3 

pessoas. A base é compacta para caber em 

qualquer local. Está disponível por um PVPR de 

€24,99. 

 

 

 

 

 

A PANASONIC CONVIDA A DESFRUTAR DE UM NATAL EM FAMÍLIA REPLETO DE 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO! 

 

 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/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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