Panasonic incorpora o 4K na sua nova
gama de gravadores e leitores
Blu-ray

Panasonic Portugal
www.panasonic.pt

 O fabricante japonês apresenta dois novos gravadores
Blu-Ray, o BWT745 e o BWT640, e ainda os leitores
BDT160, BDT160 e o BD81
 O novo Sistema de Gravação Remota permite aos
utilizadores ativar a gravação através de um
Smartphone, um Tablet ou de um computador portátil
ligados à Internet
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Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic anunciou hoje a ampliação da sua
gama Blu-Ray, apresentando dois novos modelos gravadores e três reprodutores.
Com a tecnologia mais recente do fabricante japonês, os novos modelos ampliam
a experiência de visionamento de filmes e séries em casa. Nas gamas superiores,
a Panasonic já incorpora up-scaling 4K, dando assim resposta aos amantes dos
formatos Ultra HD.

Nos modelos gravadores Blu-ray BWT745 e BWT640 e no leitor BDT360, a
função de upscaling analisa a cor e a luminosidade de cada pixel, melhorando o
sinal de entrada para gerar uma imagem 4K de grande qualidade, quatro vezes
superior ao Full HD. O processamento de croma adaptativo gera uma imagem
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com uma resolução elevada de cor, mostrando as sombras e os detalhes mais
pormenorizados dos filmes e das séries.

O som também foi melhorado no BWT745 e no BWT640 através do modo Pure
Sound, que limita o movimento do disco durante a reprodução, evitando assim o
ruído que possa causar.

BWT745

Gravação instantânea em qualquer lugar

Destaca-se como novidade o novo Sistema de Gravação Remota (Remote
Recording Service), que permite aos utilizadores controlar os novos gravadores
Blu-ray a partir de qualquer lugar. Através de um smartphone, um tablet ou um
computador portátil ligados à Internet, é possível programar a gravação no site ou
na aplicação do sistema.

Com um tempo de iniciação de aproximadamente um segundo, iniciar qualquer
gravação é rápido e fácil. Enquanto vemos conteúdos em direto, a função de
rebobinar ao vivo permite aceder ao conteúdo gravado através do controlo remoto.
Para além disso, o Sintonizador Duplo HD permite gravar em qualidade HD sem
ter que interromper o que os outros membros da família estejam a ver na altura.

BWT640

Os novos gravadores Blu-Ray também se destacam pela capacidade de gravação
em qualidade HD. Assim, ao comprimir a H.264, o BWT745 alcança as 341 horas
de gravação em qualidade HM e o BWT640 as 167 horas.

Para flexibilizar ao máximo o visionamento de filmes e séries, o modelo BWT745
inclui o sistema Multiroom, que permite enviar um conteúdo audiovisual gravado
ou um programa em direto do gravador Blu-ray para qualquer smartphone ou
tablet. Com a função Miracast, este modelo permite transferir o conteúdo do
dispositivo móvel compatível com o Miracast diretamente para o televisor.

A gama de leitores Blu-ray
A Panasonic incorpora três novos modelos à sua gama de leitores Blu-ray, o
BDT360, o BDT160 e o BD81. Ao integrar a tecnologia mais inovadora, os três
reprodutores oferecem as últimas novidades em qualidade de imagem. A grande
experiência de visualização amplia-se com a excelente qualidade de som,
excedendo as expectativas devido ao processamento analógico e digital dos sinais
de áudio.

Para além disso, os três modelos incluem um interface multi-utilizador e uma
aplicação para um iniciar rápido que permite localizar o conteúdo rapidamente.

BDT360, BDT160 e BD81

O protagonista da gama é o modelo BDT360, que incorpora up-scaling à
resolução 4K e ainda as funções smart para transformar a sua utilização numa
experiência intuitiva e flexível. Inclui Wi-Fi e permite-nos navegar pela internet e
aceder a todo o tipo de conteúdos da rede através do televisor.

Além disso, 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.

Com os modelos BDT160 e BD81, e dispondo de banda larga, também é possível
aceder a aplicações na internet de fácil utilização e desfrutar de serviços como o
Youtube, o Facebook e o Twitter, entre outros, devido à sua conexão Ethernet
incorporada ou à conexão sem fios providenciada por um acessório opcional.
Detalhes técnicos dos gravadores Blu-ray:
BWT745
















Up-scaling 4K (UHD) integrado
Reprodução FULL HD 3D de discos Blu-ray
Disco rígido interno de 500 GB
Conversão 2D-3D
Função Multiroom
Redução de ruído para SD
Processador de croma adaptativo
Apresentação Full HD
Modo Pure Sound
Wi-Fi Integrado
Sintonizador Duplo HD
Miracast
Conectividade inteligente com tablets e smartphones
Visualizador de imagens SD
Reprodução USB

BWT640
 Up-scaling 4K (UHD) integrado
 Reprodução FULL HD 3D de discos Blu-ray
 Disco Rígido Interno de 250 GB
 Conversão 2D-3D
 Redução de ruído para SD
 Processador de croma adaptativo
 Apresentação Full HD
 Modo Pure Sound
 Wi-Fi integrado
 Sintonizador Duplo HD
 Conetividade inteligente com tablets e smartphones
 Visualizador de imagens SD
 Reprodução USB

Detalhes técnicos dos leitores Blu-ray
BDT360
 Up-scaling 4K (UHD) integrado
 Reprodução FULL HD 3D de discos Blu-ray








Conversão 2D-3D
Vídeo on Demand com qualidade HD
Compatibilidade FLAC
Aplicações Web simples/DLNA (DMP/DMR)/ Acesso à unidade de rede
Wi-Fi integrado/ Miracast/ Modo Multi-utilizador
Browser

BDT160
 Reprodução FULL HD 3D de discos Blu-ray
 Vídeo on Demand com qualidade HD
 Compatibilidade FLAC
 Aplicações Web Simples/DLNA (DMP/DMR)/ Acesso à unidade de rede
 Ligação wireless LAN com um adaptador opcional/Modo multi-utilizador
 Multi-direction Form Design
BD81






Reprodução FULL HD de discos Blu-ray
Vídeo on Demand com qualidade HD
Aplicações Web simples/Acesso à unidade de rede
Ligação wireless LAN com um adaptador opcional
Modo Multi-utilizador
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Visite: www.panasonic.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/.

