
 

Panasonic introduz a tecnologia de 
Smartphone nos telefones sem fios 

  
 Os primeiros telefones “Smart” do lar com Android 

permitem, entre outras funcionalidades, a conexão 

a redes sociais ou realização de videochamadas. 

 

 Através da rede Wi-Fi, os telefones sem fios ficam 

agora conectados à internet 

 

 O modelo PRX150 pode ser utilizado como um 

terminal sem fios do telefone fixo de casa ou como 

um telefone móvel fora de casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 27 de setembro de 2013 – Com o objetivo de dar resposta às novas 

necessidades de comunicação da sociedade atual, a Panasonic, líder em 

tecnologia para o lar, lança dois novos modelos de telefone sem fios digitais 

com ecrã fácil e um design e funcionalidades próprias de um Smartphone de 

última tecnologia. 

 

São os telefones “smart” de gama alta PRX150 e PRX110 da Panasonic, que 

ampliam as possibilidades de comunicação para os utilizadores mais exigentes. 

Estes telefones são dirigidos aos consumidores que gostam de estar na 
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vanguarda das mais recentes novidades tecnológicas e de ter o mais inovador em 

tecnologia. 

 

Assim, dando um exemplo, não só realizam chamadas a partir da linha fixa, como 

também dispõem de todas as funções disponíveis num tablet ou Smartphone 

como consultar e-mail, realizar videochamadas, instalar aplicações, aceder a 

redes sociais, etc. 

 

Funções “smart” e design exclusivo  

 

O PRX150 e o PRX110 têm um sistema operativo Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich. Desta feita, os novos modelos da Panasonic ampliam as 

possibilidades da comunicação no lar, sendo a opção ideal para os utilizadores 

que procuram a melhor tecnologia com o design mais elegante. Dispõem também 

de um botão de ativação de Wi-Fi®, Bluetooth e GPS.  

 

Por outro lado, o PRX150 permite a conexão à rede móvel através de 3G/GSM. 

Desta maneira, o telefone pode ser agora utilizado como um terminal sem fios do 

telefone fixo em casa ou como um telefone móvel fora dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, este modelo permite partilhar a lista de contacto entre a linha 

fixa e a rede 3G/GSM, de maneira que não seja necessário introduzir os 

contactos de forma separada. Isto também significa que ao receber chamadas a 

informação da chamada é visualizada tanto no dispositivo móvel como no telefone 

de casa. 

 

De forma a poupar energia fora do lar pode desconectar-se a opção de conexão 

sem fios da rede fixa DECT (Digital Cordless Telephones). De regresso a casa, o 

PRX150 é automaticamente conectado à unidade base e informa o utilizador se 

existem chamadas perdidas ou novas mensagens de voz do telefone fixo. 



 

 

Acesso ao Google Play™ com o sistema operativo Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich 

 

O sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich dos novos modelos da 

Panasonic permitem a utilização do Google Play. Assim, os utilizadores podem 

descarregar as suas aplicações favoritas, além de terem acesso às redes 

sociais ou partilhar fotografias com a família e amigos.  

 

Esta novidade da Panasonic pode também converter-se num videotelefone 

graças à incorporação de uma câmara frontal, permitindo, entre outros, a 

utilização do Skype™. Além da comunicação por voz, os utilizadores podem 

também utilizar o e-mail, redes sociais ou partilhar os seus eventos (através do 

Google Calendar™). 

 

 

 

Altamente equipados 

 

Apesar do design fino e pequeno do dispositivo, os novos modelos estão 

equipados com acessórios inovadores e funções que tornam a comunicação 

mais simples que nunca: 

 Ecrã tátil LCD TFT de 3,5 polegadas a cor 

 Wi-Fi, Bluetooth e GPS 

 Câmara frontal de 0,3 megapixels 

 Bateria de lítio de 1.450 miliamperes-hora 

 Ranhura para cartão micro SD / micro SDHC no telefone 
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 Porta micro USB para carregar bateria 

 Restrição de números para evitar chamadas não desejadas 

 Identificador e registo de chamadas 

 Podem instalar-se até 6 telefones (telefone opcional ou adaptador 

compatível) 

 

Marcas registadas 

 

 Android e Google Play são marcas registadas para Google Inc. 

 Skype é uma marca registada do Skype 

 A palavra e os logos de Bluetooth® são marcas propriedade da 

Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização por parte da Panasonic é feita sob 

licença. 

 Wi-Fi® é uma marca registada de Wi-Fi Alliance. 

 As restantes marcas registadas mencionadas no texto são propriedade 

do seu respetivo proprietário. 

 

 

* Vídeos 

 

Novo Panasonic DECT PRX 110 

Novo Panasonic DECT PRX 150 

 

 

 

Para mais informações: 

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/. 
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