
 

Panasonic apresenta sugestões  

para o Dia dos Namorados 
 

 

 No dia mais apaixonado do ano, a marca apresenta 

sugestões na área da fotografia e áudio que vão 

agradar os corações mais exigentes e perpetuar as 

experiências mais inesquecíveis. 
 

 

Lisboa, 27 de janeiro de 2015 – Com o Dia dos Namorados a aproximar-se a 

passos largos, a Panasonic apresenta algumas sugestões destinadas a 

surpreender os corações mais apaixonados.  

Quer sejam máquinas fotográficas modernas, plenas de funcionalidades para 

captar os momentos mais amorosos com máxima criatividade, ou os headphones 

mais poderosos e avançados para ouvir com máxima definição todos os 

elementos das músicas preferidas do casal, a marca apresenta sugestões que vão 

agradar aos corações mais exigentes.  

 

Na área da fotografia, a Panasonic 

sugere a elegante e apaixonante 

Lumix DMC-GM1, uma máquina 

pequena o suficiente para caber em 

qualquer bolso, com um desempenho 

incrível, só possível graças ao grande 

Sensor Live MOS Digital de 16 

megapíxeis em conjunto com o processador de imagem Venus Engine de alto 

rendimento. A Lumix GM1 apresenta uma qualidade de imagem incrível e uma 

liberdade criativa que vai apaixonar à primeira vista. PVP Recomendado: €699,90. 

Disponível em preto e laranja.  

 

Ainda a pensar na fotografia, a marca 

sugere também a câmara compacta 

Lumix DMC-TZ55, com ecrã rebatível - 

ideal para as selfies mais apaixonadas - 

disparo autónomo, zoom 20X, gravação 

vídeo em Full-HD e um tamanho que 

permite ao casal levá-la para qualquer 

lado e fazer parte das suas experiências 
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mais inesquecíveis. PVP Recomendado: 

€249,99. Disponível em branco e preto. 

 

Na área do áudio a Panasonic sugere dois 

modelos de headphones distintos. O modelo 

RP-DJS150 possui um estilo com headband 

inconfundível e produz um som potente que 

agradará aos mais exigentes, graças a drives 

de 30mm, magnéticos, em Neodymium. PVP 

Recomendado: €19,99. Disponível em azul, 

vermelho, branco e preto.  

 

 

 

 

O modelo RP-HJE125 possui um look jovem 

assim como um design ergonómico para garantir 

uma audição o mais cómoda possível. Vem com 

três almofadas de adaptação auricular de 

tamanhos diferentes, para se ajustar a todos os 

tipos de utilizadores. PVP Recomendado:€13,99. 

Disponível em azul, violeta, preto, vermelho, 

branco e rosa. 

 

Quer seja para capturar os momentos mais incríveis e apaixonados, ou para 

partilhar os momentos musicais mais intensos e especiais, a Panasonic possui um 

vasto conjunto de produtos que vão de encontro aos mais exigentes neste Dia dos 

Namorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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