
Panasonic revela sugestões para um Natal mais 
tecnológico  

 
  

Lisboa, 03 de novembro de 2015 – Com a época mais especial do ano a aproximar-se a passos largos, 

a Panasonic apresenta um conjunto de entusiasmantes sugestões de Natal que vão fazer os regalos de 

toda a família. 

 

Máximo realismo, detalhe e cor: uma experiência visual em 4K num televisor curvo sem 

precedentes. 

 

A pensar nas animadas sessões de cinema em família, a 

Panasonic sugere o avançado televisor curvo 4K CR730. 

Pleno de sofisticação, funcionalidades e inovação, o 

televisor promete uma qualidade de imagem absolutamente 

arrebatadora. Por outro lado, a resolução Ultra HD 4K, o 

sistema Studio Master Drive para realçar o contraste e os 

detalhes, e as avançadas funcionalidades de TV inteligente, 

asseguram que a beleza desta CR730 não está só à 

superfície.  

 

Saiba mais 
PVPr TX-55CR730E:2.399,00€  
PVPr TX-65CR730E: 3.299,00€ 
 

 

 

Não perca nenhum detalhe com os modos 4K Photo da FZ300   

 

Para que os momentos mais incríveis sejam capturados em alta-definição, a Panasonic propõe a 

avançada máquina fotográfica Lumix FZ300, da 

reconhecida gama FZ de modelos compactos digitais com 

superzoom. Inclui objetiva LEICA DC e oferece uma 

abertura F de 2.8 em toda a gama de zoom 25-600mm, 

que permite à FZ300 capturar qualquer momento a 

grande velocidade, inclusivamente nas condições mais 

adversas graças ao seu design resistente ao pó e aos 

salpicos. Com gravação e fotografia em qualidade 4K e tecnologia 4K Photo, o novo modelo da 

Panasonic promete apaixonar.  

 

SUGESTÕES PARA UM NATAL MAIS TECNOLÓGICO 

http://www.panasonic.com/pt/consumer/televisoes/55-polegadas-ou-mais/tx-65cr730e.html


Saiba mais 
PVPr: 599,00€  
O presente ideal para quem não dispensa uma selfie 

 

A pensar nas famílias mais trendy, a Panasonic sugere também o Pack Selfie da Lumix TZ57. Com um 

zoom ótico potente de 20x e um sensor MOS de Alta 

Sensibilidade de 16 megapixéis, esta 

máquina fotográfica ultra-compacta 

permite tirar selfies graças ao seu 

monitor inclinável a 180º e partilhá-las de 

imediato via Wi-Fi®. Este pack vem 

ainda com um selfie-stick. 

 

Saiba mais 
PVPr Pack Selfie DMC-TZ57EG-K (preto): 269,99€ 
PVPr DMC-TZ57EG-W (branco): 269,99€ 
 

 

Câmara de ação para os utilizadores que gostam de emoções fortes 
 

Para perpetuar a vivência dos momentos mais radicais, a Panasonic propõe a câmara de ação A1. 

Resistente à água até 1,5 metros de profundidade, a quedas até 1,5 

metros, temperaturas até -10º e ao pó, este modelo ultra compacto e 

leve com um peso de apenas 45 gramas inclui Wi-Fi® e gravação em 

qualidade Full HD.  

 

Saiba mais 
PVPr: 199,99€ 
 

 

Chamadas que combinam design com alta tecnologia 

 

Para que possa desejar um Feliz Natal para aqueles que estão 

mais longe, a Panasonic sugere o telefone DECT sem fios 

TGK310. Um modelo com um desenho totalmente inovador, 

prático e cómodo, com um ecrã LCD de 1,5 polegadas e modo 

Eco Plus capaz de eliminar completamente a radiação enquanto o telefone está em standby. O TGK310 

dispõe ainda do sistema de bloqueio de chamadas não desejadas e do modo não incomodar.  

 

Saiba mais 
PVPr KX-TGK310SPB (preto): 59,99€ 
PVPr KX-TGK310SPW (branco): 59,99€ 

http://www.panasonic.com/pt/consumer/maquinas-fotograficas-e-camaras-de-video/maquinas-compactas/dmc-fz300.html
http://www.panasonic.com/pt/consumer/maquinas-fotograficas-e-camaras-de-video/maquinas-compactas/dmc-tz57.html
http://www.panasonic.com/pt/consumer/maquinas-fotograficas-e-camaras-de-video/camaras-de-video/hx-a1m.html
http://www.panasonic.com/pt/consumer/telefones/telefones-sem-fios-dect/kx-tgk310.html


 

 

Cuidado pessoal com produtos mais suaves e delicados que nunca 

 

A pensar nos homens que gostam de cuidar e manter a sua barba em grande estilo, a Panasonic sugere 

o aparador e cabelo e barba GB40. Com um design ergonómico para uma fácil 

utilização, 100% lavável para um barbear a seco ou molhado e com um elevado 

desempenho de corte, o aparador GB40 permite delinear facilmente a barba e garante 

um barbear perfeito.  

 

Saiba mais 

PVPr ER-GK40-S503 (prata): 49,99€ 
PVPr ER-GK40-A503 (azul): 49,99€ 
 

 

O Natal ao som de música em grande definição 

 

A música também merece um lugar de destaque este Natal e 

ser ouvida com grande definição. Para isso, a Panasonic 

propõe o sistema HiFi PM250. Este sistema micro CD possui 

tecnologia áudio compatível com Bluetooth®, que possibilita e 

controlar e reproduzir música sem fios a partir de um tablet ou 

smartphone, para além de CD ou pen´s USB. Com amplificação 

digital e sinal de saída de 20W que garantem uma reprodução de som de alta qualidade.  

 

Saiba mais 
PVPr: 119,99€  
 
 

Para aqueles que gostam de ouvir a música a sós ou de desfrutar da melhor experiência de cinema em 

casa, a Panasonic sugere os potentes auscultadores sem fios BTD5, ideais para se desconectar de 

tudo. Compatível com Bluetooth®, este modelo possui uma bateria com 

capacidade para 40 horas de reprodução e permite desfrutar de um 

som de elevada qualidade e máxima versatilidade com uns baixos 

muito potentes.  

 

Saiba mais 
PVPr: 89,99€ 
 

 

 

http://www.panasonic.com/pt/consumer/cuidado-pessoal/aparadores/er-gb40.html
http://www.panasonic.com/pt/consumer/audio-e-video/sistemas-hi-fi/sc-pm250.html
http://www.panasonic.com/pt/consumer/audio-e-video/auriculares/rp-btd5.html


Revolucione as suas receitas com o micro-ondas GD371 

 

Para ajudar na confeção dos cozinhados mais saborosos para 

este Natal, a Panasonic sugere aos amantes da cozinha com 

pouco tempo o complemento perfeito à sua criatividade: o forno 

micro-ondas GD371. Com tecnologia Inverter, Grill, acabamento 

em Inox, ecrã digital, 23L de capacidade e 950W de potência, 

este vai ser um precioso ajudante na confeção das melhores 

iguarias natalícias.  

 

Saiba mais 
PVPr NN-GD371SEPG: 199,00€ 
 

 

Com a máquina de lavar VB6 a roupa fica em boas mãos 

 

Para eliminar as nódoas mais difíceis da roupa dos mais gulosos deste Natal, a Panasonic propõe a 

máquina de lavar roupa 128VB6, um modelo eficiente com uma velocidade de 

centrifugação de 1.200 rpm. A combinação de um visor LCD táctil com o 

mostrador minimalista permite uma navegação prática e simples, para a seleção 

de lavagem mais apropriada. Esta máquina de lavar inclui programas e opções 

para todas as necessidades de lavagem, o programa Allergy-Care que deixa a 

roupa livre de irritações e um sensor inteligente de espuma que assegura que o 

ciclo de lavagem é tão eficiente quanto possível. A VB6 possui uma capacidade 

de carga de 8kg e eficiência energética A+++. 

 

Saiba mais 
PVPr NA-128VB6WES: 599,00€ 
 

 

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/.  

 

http://www.panasonic.com/pt/consumer/eletrodomesticos/micro-ondas/nn-gd371sepg.html
http://www.panasonic.com/pt/consumer/eletrodomesticos/maquinas-de-lavar/na-128vb6wes.html
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal
http://panasonic.net/

