
 

Panasonic revela sugestões  

para comemorar o Dia do Pai  
 

 

 A Panasonic sugere um conjunto de produtos que 

promete tornar a comemoração deste dia ainda mais 

especial e tecnológica  
 

 

Lisboa, 3 de março de 2015 – No âmbito da aproximação do Dia do Pai, a 

Panasonic acaba de revelar um conjunto de sugestões para comemorar em 

beleza este dia tão especial para pais e filhos em particular e família em geral.  

 

Quer sejam televisões de alta definição, máquinas de fotografia e vídeo Lumix, 

para capturar os melhores momentos em família, telefones digitais sem fios, 

máquinas de barbear, micro sistemas Hi-Fi e auscultadores, a Panasonic possui 

uma sugestão para o gosto de todos os utilizadores.  

 

Ao nível da gama de TV, a Panasonic 

sugere o recente TX-40CS630E, um 

televisor de linhas elegantes, smart 

TV Full HD, que oferece um ecrã de alta 

velocidade com imagens sem 

tremulação e Backlight Dimming que 

garante nitidez em cenas escuras e 

imagens de alto contraste com uma retroiluminação constantemente otimizada. 

Ideal para assistir e absorver grandes filmes em família com uma elevada 

qualidade de imagem. PVP Recomendado: €649,00.   

 

A pensar nas famílias que gostam de 

tirar selfies, a Panasonic sugere a 

Lumix SZ10. Esta nova câmara 

combina uma grande qualidade de 

imagem com uma ampla gama de 

funcionalidades para conseguir as 
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melhores fotografias graças ao seu ecrã rotativo. PVP Recomendado: €149,99 

 

Para os pais e filhos que gostam de 

gravar em vídeo os melhores 

momentos da família, a Panasonic 

sugere a câmara de vídeo Full HD 

HC-V160. Com uma função de 

Estabilização de Imagem através da 

qual é possível conseguir vídeos 

com aspeto profissional, os 

melhores momentos em família estão salvaguardados. PVP Recomendado: 

€199,99.  

 

A pensar nos momentos 

musicais em família, a 

Panasonic sugere o sistema 

Micro Hi-fi SC-HC29EC-K, que 

possui leitor de CD, Bluetooth e 

compatibilidade NFC. Através 

da tecnologia Bluetooth, os 

dados de música de um 

dispositivo compatível podem 

ainda ser enviados, sem fios, para a unidade principal para que os momentos 

musicais sejam uma constante. PVP Recomendado: €159,99.  

 

Os pais e filhos que gostem de desfrutar de 

companhia musical em movimento, ou fora de casa, 

a Panasonic sugere os potentes e confortáveis 

auscultadores RP-HX350E. Contam com um 

acabamento metálico e com uma peça de aro que 

realça a estética do auricular, mas as caraterísticas 

deste modelo não se centram apenas no design, 

uma vez que possuem um potente auricular de 

36mm que permite um som dinâmico e mais 

conforto para quem o ouve graças à suave 

almofada incorporada. Disponíveis em branco, azul 

e preto. PVP Recomendado: €39,99 

 



 

De forma a manter todos os pais e filhos em contacto, 

a Panasonic sugere o telefone digital sem fios KX-

TG6811, com um elegante design, de base fina, 

redução de ruído e ecrã LCD de grandes dimensões. 

Disponível em preto e silver. PVP Recomendado: 

€39,99.  

 

 

 

 

Para que pais e filhos tenham um look de fazer inveja, a Panasonic 

propõe a máquina de barbear ES-RT37 com um sistema de corte de 

três lâminas, oferecendo um resultado mais apurado e rápido, e 

cabeça giratória para melhor se adaptar ao contorno da face. PVP 

Recomendado: €69,99.  

 

 

 

De forma a potenciar os momentos mais especiais no Dia do Pai e a 

surpreender pais e filhos com as maiores novidades em torno da 

mais avançada tecnologia, a Panasonic sugere um vasto conjunto de produtos 

que prometem fazer deste dia, um dia ainda mais especial. 

 

 

 
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 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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