
 

Panasonic proporciona momentos únicos 
no Dia da Criança  

 
 

 No Dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, uma data muito 
aguardada pelos mais pequenos, a Panasonic vai ajudar a 
escolher o presente ideal; 

 Pode optar desde a máquina fotográfica, passando pelos 
sistemas de áudio; auscultadores e câmaras de vídeo que vão 
fazer as delícias dos mais novos. 
 

 

Lisboa, 1 de Junho de 2015 – Hoje em dia a tecnologia faz parte do uso diário 

dos mais pequenos. Todos acedem procurando soluções fáceis e intuitivas para 

proporcionar o melhor no dia-a-dia. A Panasonic, a pensar nas necessidades dos 

mais pequenos preparou um conjunto de diferentes opções que vão fazer os mais 

pequenos vibrar. 

 

“Fotografar e filmar as caretas dos pais” 

 

Se os adultos adoram registar os diferentes momentos dos mais pequenos, estes 

cada vez mais deliciam-se com as câmaras fotográficas e de vídeo, sabendo 

manuseá-las como ninguém. 

 

No que se refere à fotografia, a Panasonic sugere 

dois modelos.  

A Lumix SZ10 é uma máquina fotográfica compacta 

inteligente, dotada de um sensor CCD de 16 

megapixéis e de um zoom ótico 12x. Possui um 

ecrã rebatível a 180º de 2,7 polegadas e uma 

lente grande-angular de 24 mm. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panasonic.com/pt
mailto:vanda.rosario@ipsis.pt
mailto:Miguel.Reis@ipsis.pt


 

De tamanho reduzido, esta máquina digital captura o mundo à sua volta e realiza 

bonitos retratos, bem como imagens de grupo a curta distância. Este modelo inclui 

um sistema de estabilização de imagem ótica para limitar os efeitos desfocados 

e oferecer uma imagem mais nítida. 

 

 

A SZ10 compreende modos de cena e filtros criativos para realizar fotografias 

únicas de elevada qualidade. E se a moda para todos é tirar selfies, este 

equipamento vem permitir esta funcionalidade. Os mais pequenos vão poder tirar 

selfies com três modos únicos. O modo Pele Suave dá um aspeto mais suave e 

luminoso à pele. O modo Emagrecimento realça os contornos do rosto. O modo 

Desfocagem mantém o motivo bem focado enquanto desfoca ligeiramente o 

fundo.  

PVPR DMC-SZ10EG-K: 149,99€ 

 

O modelo FT30 vai fazer “mergulhar” 

os mais pequenos numa experiência 

de fotografia fora do comum. À prova 

de água até 8 metros e anti-

impactos até 1,5 m, a Lumix FT30 da 

Panasonic é uma compacta digital todo-o-

terreno. A sua estrutura robusta não teme 

temperaturas negativas nem quedas. 

 

A FT30 está equipada com um sensor CCD de 16 megapixéis e com 

uma objetiva grande angular de 25 mm. Esta máquina com um estabilizador 

ótico obtém imagens soberbas, mesmo em más condições de iluminação, graças 

ao seu modo alta sensibilidade. 

 

A FT30 grava também sequências de vídeo HD 1280 x 720p. Os filtros criativos 

conferem um toque de criatividade a todas as imagens, tanto em modo clássico 

como em modo panorama. 

 

Para este Verão, a Panasonic preparou um pack “Verão 

Azul” incrível para a FT30, que inclui câmara, cartão SD 

8GB, óculos de mergulho e tubo snorkel.  

 PVPR “PACK VERANO AZUL”: 159,99€ 

 



 

Quando as propostas assentam nos vídeos, a Panasonic não vai deixar as nossas 

crianças decepcionadas.  

 

A câmara de vídeo V160 vem 

proporcionar momentos de captação de 

exteriores únicos. Com um Zoom 

inteligente potente (77x) é possível 

aproximar os motivos que estão distantes 

e criar elevado dinamismo num corpo 

extremamente compacto que se adequa 

na perfeição às mãos dos mais pequenos.  

PVPR HC-V160EC-K: 199,99€ 

 

 

Dê Música… aos seus Ouvidos 

 

São muitos os estudos que comprovam que a música favorece o desenvolvimento 

dos mais novos. As ofertas da Panasonic nesta área são únicas e extremamente 

envolventes. 

 

 

Os auscultadores HXS200 on-ear cem fios garantem 

graves profundos e potentes que podem ser utilizados 

em casa ou em viagem. Com múltiplas cores, é possível 

até conjugar com a cor de roupa favorita.  

PVPR RP-HXS200E: 25.99€  

 

 

 

 

Também com um design jovem, uma vasta 

disponibilidade de cores e três almofadas de 

adaptação auricular os auriculares HJE125 

proporcionam uma elevada comodidade de utilização 

que se adapta na perfeição à estrutura auricular dos 

mais jovens. 

PVPR RP-HJE125E: 13.99€ 

 

 



 

Mas se têm por hábito fazer sessões de música domésticas, toda a família vai 

adorar este sistema de estéreo compacto HC19 que se adapta na perfeição a 

qualquer ambiente doméstico e proporciona a todos um ambiente música 

verdadeiramente sofisticado.  

PVPR SC-HC19EC-K: 99,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tecnologia Panasonic vai encher de mimos os mais pequenos neste  

Dia Mundial da Criança! 

 

 

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 

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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