
 

 

Panasonic revoluciona as festas com 

os sistemas de áudio CMAX5 e 

MAX4000  
 

 

• Ambos sistemas são perfeitos para os amantes de 

música mais exigentes e para quem gosta de 

proporcionar um som cristalino, potente e de alta-

definição em qualquer festa. 

 

 

 
 

Lisboa, 2 de setembro de 2015 –. Os amantes da definição sonora e de música 

têm razões para ficar entusiasmados com os dois novos sistemas de som 

apresentados pela Panasonic, criados especialmente para eles. Tratam-se dos 

modelos CMAX5 e MAX4000, ambos com uma qualidade de reprodução de som 

impressionante, com funcionalidades únicas, que os vão converter em verdadeiros 

reis da festa. 

 

Toca a tua música com CMAX5 

 

Levar a melhor qualidade sonora a qualquer lugar. Este é o objetivo do novo 

CMAX5, um produto “tudo em um” que dispõe de uma asa extensível na parte 
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traseira e rodas de 5cm na parte inferior para ser transportado como uma simples 

mala. 

 

O novo sistema de áudio da Panasonic, não surpreende apenas com o seu 

desenho para facilitar o seu transporte, como também pela sua potência e 

qualidade de reprodução sonora. O CMAX5 – com potência máxima de 11.000 W 

(PMPO)/1.000 W (RMS) conta com um Super Woofer de 25 cm e Triplo 

Amplificador, para um som claro e dinâmico, com uma ampla gama de frequência, 

inclusive numa utilização ao ar livre. Por outro lado, o Tweeter em cone de bambu 

de capa dupla, minimiza a distorção da alta frequência para conseguir um som 

claro e cristalino. Adicionalmente, os D. Bass Beat otimizam os sons de baixa 

frequência de acordo com a fonte da música para proporcionar um som vibrante e 

vivo. 

 

 

Mas o som não é tudo no novo modelo CMAX5, já que dispõe de uma iluminação 

multicor em seis cores diferentes em função da música que se reproduz. Admite 

ainda Bluetooth® para a reprodução sem fios de música procedente de um 

Smartphone e dispõe da aplicação MAX Juke Panasonic que permite realizar as 

operações básicas a partir de um smartphone. É também de destacar a sua 

entrada para que se possa ligar um amplificador e coluna para uma guitarra. Em 

definitivo, este novo equipamento permite desfrutar da música de múltiplas formas.  

 



 

 

 

MAX4000, ressonância e graves que impactam  

 

O mini sistema de som MAX4000 é perfeito para aqueles que querem montar a 

sua própria festa, graças sua potência de som e à fácil utilização do sistema. 

 

Por um lado, graças ao sistema AirQUAKE BASS e Triplo Amplificador, consegue-

se uma excelente ressonância e graves poderosos. O som é empurrado para fora 

sem perder a ressonância dos sons gerados por detrás do woofer, o qual amplifica 

mais os graves para reproduzir um som extremamente potente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Desta forma, os utilizadores podem personalizar canções, alternar entre samples 

sonoros (função JukeBox), tocar músicas (função DJ) e utilizar, tal como no 

CMAX5, a aplicação móvel MAX Juke. Também inclui um Equalizador com ritmos 

latinos pré-definidos, para desfrutar dos diferentes géneros musicais e o Modo 

Football, ideal para ouvir o som da televisão a partir do MAX4000. 

 

Por outro lado, o MAX DJ Effect tem seis tipos de efeitos - Phaser, Filter, Sound 

Chopper, Electro Echo, Pitch Shifter e Harmonizer. Além do mais, a DJ Jukebox 

permite a reprodução misturada de duas faixas na memória interna ou no 



 

 

dispositivo USB durante as transições musicais. Finalmente, importa realçar que o 

MAX4000 dispõe também de iluminação multicor.  

 

 

 

 

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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