
 

Panasonic introduz sistema 

operativo Firefox nos seus novos 

modelos de Smart TV’s 
 

 O novo interface My Home Screen 2.0 (O Meu Ecrã 

Inicial) oferece aos utilizadores um acesso otimizado a 

todo o conteúdo disponível através das Smart TV’s da 

Panasonic  

 

 

 
 

 

 

Lisboa, 23 de fevereiro de 2015 –. A Panasonic apresenta, em parceria com 

Mozilla, um novo interface com sistema operativo Firefox para as suas Smart 

TV’s em 2015. A nova gama Smart TV 4K Ultra HD da Panasonic está equipada 

com um elevado número de funcionalidades, incluindo My Home Screen 2.0 e 

Info Frame, desenvolvidos para desfrutar do conteúdo do televisor e das 

aplicações de forma mais rápida e eficiente que nunca. 

 

Um novo interface intuitivo e personalizável   

A Panasonic inclui nos seus novos televisores Smart TV o sistema operativo 

Firefox, no qual o My Home Screen 2.0 se apresenta como um portal único que 

permite aceder a todos os canais, aplicações e dispositivos ligados. 

 

Desta forma, a Panasonic oferece um interface intuitivo e potente que torna mais 

simples o acesso ao seu conteúdo favorito. O facto de ter como base o HTML5, o 
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novo navegador web é mais potente, rápido, seguro e compatível com o 

maior número de páginas, uma vez que se trata de um sistema operativo flexível 

mas robusto, ao mesmo tempo.  

 

My Home Screen 2.0 pode ser personalizado de forma a dar resposta aos 

utilizadores e dividir-se em ecrãs de navegação, três dos quais vêm por defeito 

com a plataforma. O primeiro é Live TV, que permite visualizar em direto e criar 

um home screen personalizado com os canais mais vistos pelos utilizador. 

 

Também está disponível um ecrã de APPS, que graças ao Firefox permite o 

acesso a aplicações do televisor e, mais à frente, irá permitir oferecer desde o 

mais popular serviço de vídeo on demand até jogos, entre outros conteúdos.  

 

Por último, o utilizador poderá dispor do ecrã de dispositivos, que revela quais os 

dispositivos ligados ao televisor, seja por Wi-Fi ou por cabo, sejam tablets, 

smartphones, computadores, leitores de Blu-Ray, cartões SD ou USB’s.  

 

Como novidade também se destaca uma nova ferramenta de pesquisa no My 

Home Screen 2.0 que pesquisa entre o conteúdo disponível, incluindo serviços de 

vídeos de internet, páginas web e qualquer outro dispositivo externo que esteja 

conectado. 

 

Uma vez localizado o conteúdo, o interface permite identificá-lo como favorito, seja 

nos canais de televisão, aplicações, webs ou dispositivos externos utilizando a 

função “Adicionar o ecrã inicial” para posteriormente podermos aceder 

rapidamente a este conteúdo.  

 

O novo interface inclui Info Frame, que combina um só ecrã com informação 

sobre a meteorologia, recomendações de programas de TV até páginas web 

favoritas do utilizador.  

 

Conectividade através de todos os dispositivos 

O sistema operativo Firefox foi desenvolvido em código aberto, permitindo a que 

os utilizadores enviem fotos, vídeos ou outros conteúdos a partir de qualquer 

smartphone, tablet ou computador com um Firefox ou qualquer outra aplicação 

compatível. 

 

Isto significa que os utilizadores já não estejam limitados à compatibilidade de uma 

marca ou sistema operativo. O envio do conteúdo através do Firefox não requer 



 

nenhum hardware adicional, o utilizador apenas tem que assegurar que a Smart 

TV com Firefox está conectada à rede Wi-Fi.  

 

Maior flexibilidade para os programadores de aplicações 

Por se tratar de um código aberto, o Firefox oferece maior flexibilidade aos 

programadores para criar aplicações e serviços novos, permitindo assim 

experiências de conectividade através de diferentes plataformas.  

Para além disso, pela primeira vez, o sistema operativo Firefox irá também 

oferecer notificações das aplicações do ecrã e quais os dispositivos compatíveis 

que se encontram ligados. 

 

My Home Screen 2.0 (O Meu Ecrã Inicial 2.0) está disponível nas novas Smart 

TV’s da Panasonic CR850, CX750, CX700 e CX680 em 2015. 
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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 500 empresas em todo o mundo, registando vendas liquidas 

consolidadas de 7,74 mil milhões de ienes (57.740 milhões de euros) no ano fiscal 2013, 

finalizado a 31 de Março de 2014. 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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