
 

 

Sob o mote “A Better life, a Better 

World”, a Panasonic apresenta as 

suas novidades na IFA 2015 
 

 

 
 

Lisboa, 2 de setembro de 2015 –. A Panasonic apresentará os seus mais 

recentes produtos e tecnologias na IFA 2015 (Internationale Funkausstellung), 

uma das maiores feiras de eletrónica de consumo, que se realiza em Berlim, de 4 

a 9 de setembro de 2015. 

 

No stand da Panasonic, será possível contemplar uma ampla gama de produtos 

da empresa, desde televisores, equipamentos de áudio e vídeo, até 

eletrodomésticos e produtos de beleza, que representam o “estilo de vida que 

todos desejamos”. 

 

Em paralelo, na web da Panasonic, Live@IFA (www.panasonic.com/ifa) é possível 

seguir as últimas novidades e tecnologias, assim como conteúdo visual. 

 

Nesta edição da feira, a Panasonic apresenta um novo conceito para o lar, em 

que a tecnologia está ao serviço das pessoas, com produtos e tecnologias que 

fazem lembrar as casas do futuro. Por exemplo, no stand, será possível ver o 

espelho interativo que já se apresentou o ano passado, mas com melhorias, 
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como a possibilidade de visualizar as costas de cada um, a função lupa e 

inclusivamente inclusão de estatísticas vitais. 

 

Outra das novidades mais surpreendentes é a tecnologia aplicada à gestão do 

sono. Esta inclui, entre outros, sensores, imagens, sistemas de som e até 

sistemas de iluminação baseados em biorritmos humanos para garantir o melhor 

descanso. 

 

Para a sala de estar, destaca-se o tapete com altifalantes 6.1 integrados, para 

obter um som envolvente em cada canto da casa. Na cozinha, a Panasonic 

propõe eletrodomésticos ligados e serviços na nuvem, para melhorar a dieta 

da família com recomendações de receitas e hábitos alimentares saudáveis. 

 

Entretenimento em casa (Lifestyle Showcase) 

 

A Panasonic criou um espaço audiovisual, dotado com um televisor 4K OLED e 

sistemas de cinema em casa 4K. Os visitantes poderão ver em exclusivo a mais 

recente gama de televisores VIERA 4K da Panasonic, incluindo o novo CZ950 

com um ecrã OLED de 65 polegadas, que se estreará em outubro na Europa. O 

CZ950 oferece a mais avançada tecnologia em qualidade de imagem, com um 

elevado nível de contraste e expressão de cor muito rica. 

 

Os visitantes também testemunharão a Panasonic Nubo, a primeira câmara de 

vigilância móvel do mundo que permite o controlo em locais sem conetividade Wi-

Fi. 

 

As câmaras de foto e vídeo também terão o seu espaço na feira. Estarão 

presentes os últimos modelos de câmaras e objetivas da Lumix. Como a nova 

GX8, dotada de vídeo 4K, a FZ3000, ou as mais recentes objetivas Lumix G 25 

mm/F.1.7 e as câmaras de vídeo de ação.  

 

O salão de beleza e a lavandaria em qualquer lugar 

 

Os pequenos eletrodomésticos dedicados à beleza e cuidado com a pele não 

podiam faltar nesta edição. Para elas, a Panasonic apresenta o seu sistema de 

depilação IPL (luz pulsada). Trata-se da ES-WH80, que oferece uma solução 

efetiva de depilação e pode ser utilizada nos braços, axilas, pernas e virilhas. 

Funciona como uma alternativa à cera e os resultados são muito mais duradouros 



 

 

que aqueles obtidos com lâminas. Além do mais, não irrita a pele e elimina os 

pelos encravados. 

 

Para eles, destaca-se a nova máquina de barbear LV95, com cinco cabeças, 

entre outras novidades. 

 

Passando do cuidado com a pele, ao cuidado com a roupa, a Panasonic 

apresenta a inovadora tecnologia AutoCare. Graças aos seus quatro sensores 

únicos no mercado (sensor de carga, nível de sujidade, temperatura da água e 

tipo de tecido), este programa assegura que a roupa é levada de uma forma mais 

eficiente e cuidadosa.  

 

Novos membros da família Technics 

 

A empresa continua a reforçar a sua aposta na prestigiante marca de 

equipamentos de som, com a apresentação de novos modelos: 

 

 Série Grand Class G30.  Esta série incorpora dois dispositivos áudio Hi-Fi 

(o amplificador SU-G30 e o servidor de conteúdos musicais ST-G30), e foi 

desenhada para conseguir uma qualidade musical profissional que se 

pode desfrutar em casa, sendo, aos dias de hoje, um dos sistemas Hi-Fi 

mais avançados do mercado.  

 Sistema tudo-em-um OTTAVA SC-C500. Este modelo permite desfrutar 

da música a partir de uma multiplicidade de fontes e dispositivos como 

CD, USB, Smartphone. Pequeno e elegante, adapta-se perfeitamente aos 

espaços pequenos em casa. 

 Auscultadores T700. São os primeiros auscultadores que a marca 

Technics lança desde o seu regresso ao mercado europeu. Oferecem 

uma excelente qualidade de áudio e têm um design impressionante e 

ergonómico. 

 

Mas além das novidades, a Panasonic mostrará ainda um protótipo de um gira-

discos analógico com um motor de novo desenvolvimento Direct Drive (DD), assim 

como um vídeo da introdução da história da marca Technics que celebra o seu 50º 

aniversário este ano. 

 

 

 

 



 

 

Stand da Panasonic na IFA 

 

 Quando: A partir de sexta-feira, 4 de setembro, até quarta-feira, 9 de 

setembro 

 Onde: Messe Berlin: Hall 5.2 a/b 

 Tamanho do Stand: Aproximadamente 3.300 m2 
 
 
Panasonic Live@IFA 2015 

Na página web Panasonic Live @ IFA2015, encontrará infomação em detalhe de 

todas as suas novidades.   

 
 
 
 

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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