
 

Panasonic disponibiliza Netflix na sua 
gama de Smart TV’s em Portugal 

 
 Os utilizadores podem ver em streaming uma vasta variedade de 

séries e filmes, incluindo títulos tão populares como o Demolidor 

da Marvel e Narcos numa qualidade 4K e diretamente via botão de 

acesso à Netflix comando remoto  

 

 

 

Lisboa, 21 de outubro 2015.- A Panasonic acaba de anunciar a disponibilidade 

ao serviço Netflix, o líder mundial de televisão por internet, nas Smart TV’s e 

leitores Blu-ray Panasonic em Portugal. A Netflix oferece uma vasta variedade de 

entretenimento, incluindo uma programação com conteúdo exclusivo, por um 

preço bastante acessível.  

 

Desfrutar de streaming de maior qualidade do mercado com qualidade Ultra HD 

4K é agora possível graças à Panasonic e à Netflix, que conjuntamente vão 

disponibilizar imagens cristalinas e uma resolução extraordinária para desfrutar de 

séries tais como, Narcos, Demolidor da Marvel, Sense8, Grace and Frankie, 

Unbreakable Kimmy Schmidt e Marco Polo e alguns documentários aclamados 

pelos críticos Virunga, Mission Blue e Chef’s Table bem como, o primeiro filme 

original Netflix, Beasts of No Nation, entre outros igualmente disponíveis, para 

além de conteúdos para o público infantil tais como, LEGO Ninjago, How to Train 

Your Dragon, e Kung Fu Panda 2. 

 

Os atuais detentores de televisores Panasonic (modelos disponíveis desde 2012 e 

seguintes) vão receber um update de firmware quando conectarem a sua TV à 

Internet e a partir desse momento podem imediatamente desfrutar dos filmes e 

séries Netflix. Para um fácil acesso à Netflix, os televisores e leitores Blu-ray da 

Panasonic adquiridos este ano e seguintes incluem um botão Netflix no seu 

comando à distância que dá acesso direto à aplicação Netflix.  

 

 

Panasonic Portugal 

www.panasonic.com/pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto Imprensa:  

 

IPSIS  

Vanda Rosário 

vanda.rosario@ipsis.pt  

Tm. 91 930 05 50 

 

Miguel Reis  

Miguel.Reis@ipsis.pt     

Tm. 91 689 52 97 
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A lista de modelos Panasonic que são compatíveis com a Netflix podem ser 

consultados no seguinte link: MISSING 

 

Últimos lançamentos da Panasonic onde pode assistir à Netflix  

A Panasonic apresentou o seu televisor Panasonic CZ950 na IFA 2015, que não 

só representa um ecrã de 65", como oferece uma qualidade de imagem sem 

precedentes próprios da tecnologia OLED. 

 

O mais interessante dos televisores OLED é que cada píxel orgânico no ecrã pode 

criar a sua própria luz individual e output de cor. Isto significa que o ecrã OLED 

pode inclusive produzir luz e cor com um grau de precisão e dinamismo impossível 

de encontrar nos televisores convencionais. Assim, os ecrãs OLED podem 

conseguir inclusive negros mais profundos que os míticos televisores plasma da 

Panasonic, ao mesmo tempo que evita o ruído de imagem associado à tecnologia 

plasma.  



 

 

CZ950 

 

Outros televisores que merecem uma referência são o CX800 e CR850 4K Pro. 

Trata-se de um sistema avançado 4K que combina a tecnologia Wide Colour 

Phosphor com o processamento profissional fornecido pelo processador Studio 

Master 4K pro. Este processador foi desenhado especificamente para conquistar 

imagens verdadeiramente fiéis à realidade, tendo sido possível graças à vasta 

experiência que o fabricante tem vindo a adquirir no Hollywood Panasonic 

Laboratory, um benchmark na área audiovisual profissional, e a experiência da 

divisão de televisão plasma, que têm sido destacados pela precisão da cor 

atingida, um contraste único e um brilho e dinamismo incrivéis.  

 
 

 
                             CR850                                                                 CX800 

 

 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

 

Acompanhe-nos em: 

Facebook: https://www.facebook.com/PanasonicPortugal 

Youtube: https://www.youtube.com/user/PanasonicPortugal/ 

Instagram: https://instagram.com/lumix_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 468 empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo, 

registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de 

euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. 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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