
 

Panasonic reforça gama 4K com 

série Smart TV AX630 
 

 Disponível em 40, 48 e 55 polegadas, com esta série, a 

Panasonic introduz tamanhos que até ao momento não 

existiam na sua gama 4K, disponibilizando esta  

tecnologia para todo o tipo de locais 

 

 A AX630 oferece elevada nitidez, brilho e profundidade 

nos tons escuros e inclui tecnologia de conetividade e 

entretenimento de ponta  

 

 
 

 

 

Lisboa, 3 de setembro de 2014 –. Com uma resolução Ultra HD de 3.840 x 

2.160 pixéis, quatro vezes superior aos modelos Full HD, a nova série AX630 

destaca-se por uma nitidez de imagem superior, com uma elevada definição dos 

detalhes. Graças ao sistema Dual-Core Plus oferece uma experiência de 

visionamento com brilho e negros profundos. Com um design fino e elegante, a 

série inclui modelos em 40, 48 e 55 polegadas. 
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Esta série está equipada com uma entrada HDMI 4K 60p, compatível com o 

protocolo de direitos de autor de conteúdos digitais (HDCP) 2.2 que permite 

transmitir conteúdos 4K a alta velocidade. Com um sinal de entrada de apenas 60 

fotogramas por segundo, o line-up oferece a melhor opção para os consumidores 

que procuram alcançar o nível seguinte de entretenimento, assim como a nível 

profissional, nomeadamente para os utilizadores que trabalham em pequenos 

estúdios de televisão, que requerem uma grande qualidade de imagem.  

 

A nova série AX630 inclui funções de conetividade e entretenimento da gama mais 

premium da Panasonic. Com a TV Anywhere o utilizador pode aceder ao 

conteúdo a partir de qualquer local no mundo. Ligando a aplicação Panasonic TV 

Remote 2 App à cloud da Panasonic, é possível visualizar programas de 

televisão ou filmes no seu tablet ou Smartphone onde estiver, assim como ter 

acesso ao conteúdo de um dispositivo USB conectado à sua televisão.  

 

Incluindo em viagem, a TV Anywhere permite aos utilizadores começarem a ver 

um filme em sua casa, deixá-lo a gravar caso saia de casa e continuar a vê-lo a 

partir do mesmo ponto quando chegar ao hotel. Caso se esqueça de carregar a 

tecla REC antes de sair de casa, pode ativar esta funcionalidade graças à mesma 

aplicação. 

 

A função My Stream “Recomendação Personalizada” redefine completamente a 

experiência de ver televisão. O serviço proporciona canais individualizados 

com conteúdos personalizados para cada membro da família, a partir de uma 

enorme variedade de fontes. Tem acesso a filmes e programas de televisão por 

cabo, radiodifusão terrestre e vídeos a pedido que se configuram de acordo com 



 

as suas preferências pessoais de visualização, o que permite um fácil acesso ao 

seu conteúdo favorito, sem ter que perder muito tempo a localizá-lo. Conteúdos 

gravados, filmes domésticos, fotos familiares e vídeos online estão também 

incluídos no My Stream. 

 

A tecnologia de reconhecimento de voz, disponível através do comando à 

distância touchpad ou da aplicação Panasonic TV Remote 2, permite identificar 

qual o membro da sua família que está a utilizar o televisor e identificar 

automaticamente o seu perfil personalizado My Stream. Paralelamente, a 

interacção inovadora por voz e as funções de controlo identificam palavras, mas 

também entendem frases inteiras. As funções e comandos disponíveis com Voice 

Assistant
1
, permitem localizar facilmente o conteúdo que se está à procura.  

 

A série AX630 foi desenvolvida para assegurar uma operabilidade simples, 

envolvendo os utilizadores que não estão familiarizados com estas tecnologias. 

Paralelamente, o modelo inclui um ecrã de arranque optimizado e personalizável, 

de acordo com a preferência de cada membro da família. Também se inclui a 

possibilidade de descarregar fundos do écran, Twitter, Facebook e Youtube.  

 

Por último, a nova série destaca-se pelo seu respeito ao 

meio ambiente. Inclui funções eco e um controlo de 

poupança de energia inteligente que ajuda a poupar 

energia e conservar os recursos. Um sensor de luz 

ambiente deteta e ajusta automaticamente o nível de 

brilho que a imagem deve ter. Do mesmo modo, os 

dispositivos conetados apenas consomem energia 

quando necessário.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disponíveis a partir de outubro. 
 
 
1. A disponibilidade varia consoante o país.  

 
 



 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 

   
 

 
 

 

Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de produtos e soluções 

tecnológicas 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 yenes (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 

a página web da empresa http://panasonic.net/. 
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