
 

Panasonic, especialista em 4K, 
aposta numa vasta gama de SMART 

TV ULTRA HD 
 

 Panasonic aposta durante o ano de 2014 na gama Smart TV 

4K com 4 séries e modelos de 40” a 85” garantindo a 

acessibilidade ao formato UHD em qualquer local 

 O fabricante pretende tornar a tecnologia 4K Ultra HD 

acessível a todos 

 Como especialista em 4K, a Panasonic oferece uma gama 

completa para gravar e reproduzir em 4K 

 

 
 

Lisboa, 13 de novembro de 2014 – Após anos de desenvolvimento tecnológico 

de última geração, a Panasonic oferece uma extensa gama de produtos 4K, com 

as quais será possível completar todo o processo da imagem: gravação, 

transmissão e reprodução. Desta forma, o fabricante oferece desde câmaras de 

vídeo profissionais até câmaras fotográficas e vídeo domésticas, passando por 

monitores e tablets profissionais e, enquanto especialistas na captação em 4K 

podem oferecer a melhor experiência visual doméstica, com imagens plenas de 

realismo e com toda a profundidade e detalhes com que foram captadas. 

 

Com uma resolução Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixéis, quatro vezes mais face ao 

Full HD convencional, o formato 4K destaca-se pela sua definição de imagem 
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superior, que demonstra a perfeição e mínimos detalhes. O painel Back Light 

Scanning (BLS) de 2000Hz da gama 4K da Panasonic e a sua tecnologia de 

criação inteligente de frames em 4K garantem uma definição e suavidade sem 

precedentes, inclusive nas cenas com maior ação. 

 

Disponibilizando uma vasta gama de produtos, qualquer utilizador pode encontrar 

nas Séries Smart TV 4K da Panasonic a opção que mais se adapta às suas 

necessidades. Quer procure por grandes polegadas, elevadas prestações ou a 

experiência visual mais cinematográfica, a Panasonic oferece um televisor 

inteligente 4K para cada utilizador.  

 

Mergulhe na sua sala numa qualidade 4K com a Smart TV UHD X940 de 85”  

 

Com um painél extremamente rápido e uma qualidade de imagem superior, a 

Panasonic aumentou em 2014 a sua gama Premium de Smart TV 4K com o 

lançamento da X940, de 85 polegadas. Este modelo de elevada dimensão inclui a 

tecnologia mais inovadora de última geração para oferecer aos utilizadores o 

entretenimento em qualquer lugar.  

 

Os seus dois sintonizadores triplos HD podem receber simultaneamente dois 

programas HD em separado, via cabo, satélite ou gravação terrestre e, em 

paralelo, gravar um destes canais num dispositivo USB externo. Pode começar a 

ver um programa que já tinha guardado, ao mesmo tempo que grava outro, ou ver 

um programa em direto enquanto grava um segundo programa enviando-o através 

da Internet via rede privada para o seu Tablet ou Smartphone.   

 

Com o Studio Master Drive 4K, o X940 é capaz de oferecer uma cor mais 

precisa e rica, com uma gradação mais suave, e com mais detalhe nas sombras 

em qualquer nível de brilho. Esta situação é possível graças ao sistema de gestão 

profissional de cor (Super Chroma Drive) e ao sistema Black Gradation Drive, 

que determina e aplica compensação de brilho em elementos de imagem com 

baixa luminosidade.   

 

Para reproduzir as cores de forma fiel à fonte original, o X940 usa um painel LED 

retroiluminado, com uma ampla gama de cores. Em concreto, o Studio Master 

Colour permite a este modelo reproduzir as cores de forma mais precisa, 

inclusivamente em situações em que as imagens têm pouca saturação ou muito 

brilho, melhorando de forma notável a qualidade de imagem em cenas escuras. 

 



 

A melhor experiência 4K com o desenho mais Premium em 65” 

 

O fabricante japonês desenvolveu a AX900 incorporando todo o conhecimento 

adquirido na captação e visualização profissional de imagem em 4K. O modelo 

inclui as funções mais avançadas e as opções de entretenimento mais 

inteligentes e intuitivas criadas até hoje.  

 

A AX900 está equipada com 

tecnologia de qualidade de 

imagem da próxima geração, 

graças à qual consegue obter 

negros precisos, profundos e 

robustos, com grande 

capacidade de definição no 

detalhe e uma grande 

reprodução de cor, graças à existência de modos predefinididos que podem ser 

escolhidos para qualquer luminosidade. 

 

A reprodução das tonalidades negras com profundidade e riqueza, ao mesmo 

tempo que se mantém o resto das cores em cenas escuras tem sido umas das 

grandes debilidades dos televisores LCD. Para superar estas limitações, a AX900 

inclui um LED direto com uma tecnologia de Ultra Local Dimming avançada, 

exclusiva da Panasonic. 

 

O poder do 4K 

Disponível nos tamanhos de 50, 58 e 65 polegadas, a série AX800 foi desenhada 

para oferecer, em casa, uma experiência cinematográfica sem precedentes, 

intensa e envolvente. A série Smart TV AX800 4K UHD da Panasonic oferece uma 

qualidade, nitidez e reprodução de cor excecional. Tanto no formato 2D como 3D, 

os resultados são muito mais intensos e realistas que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para uma reprodução fiel da cor, a AX800 inclui painéis LED de última geração. 

Com o sistema Studio Master Color, é realizada uma reprodução de cor muito 

realista, inclusivamente quando a saturação e brilho são baixos. A AX800 também 

inclui um terminal DisplayPort, que transmite sinal 4K a 50/60p sem redução de 

cor, nem surgimento do efeito halo. 

 

Um modelo 4K para todas as bolsas 

A série AX630 da Panasonic destaca-se por uma nitidez de imagem superior, com 

definição em cada detalhe. Graças ao sistema Dual-Core Plus e ao 

processamento de imagem, oferece uma experiência visual de alto brilho e 

negros profundos. Com um desenho fino e elegante, a série inclui modelos de 40, 

48 e 55 polegadas. Assim, com esta série, a Panasonic introduz tamanhos que 

até agora não existiam na sua gama 4K, aproximando esta tecnologia a todos os 

lares. 

 

A nova série AX630 inclui as funções de 

conetividade e entretenimento da gama 

mais Premium da Panasonic. Com  a 

função TV Anywhere, o utilizador pode 

aceder ao conteúdo a partir de qualquer 

lugar do mundo. Ligando a aplicação 

Panasonic TV Remote 2 App à nuvem da Panasonic, é possível ver programas de 

televisão ou filmes no seu tablet ou smartphone onde quer que esteja, assim como 

ver o conteúdo de um dispositivo USB ligado à sua televisão. 

 

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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