
 

Som ultra envolvente para desfrutar de 

filmes, séries e videojogos  
 

 Panasonic apresenta duas novas barras de som, a 

HTB580 e a HTB8, e uma sound box HTE180 

 

 Com designs inovadores e sistemas de conectividade 

aperfeiçoados, estes novos modelos oferecem um som 

melhorado e mais dinâmico 

 

  
                           HTB580                                HTE180 

 

 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic apresenta três novos modelos com 

os quais amplia a sua gama de áudio. As barras de som HTB580 e HTB8 e a 

sound box HTE180 conseguem uma grande qualidade de som e reproduzem, em 

casa, a atmosfera que se consegue no cinema. Desta forma, os três modelos são 

a opção ideal para os fanáticos do cinema, das séries e dos videojogos.  

 

Compactas e montáveis na parede, as novas barras de som incluem uma base 

triangular que não só consegue que o som seja mais dinâmico mas que oferecem 

um design inovador e elegante para os consumidores que procuram o melhor 

design para as suas casas. Além disso, o painel superior inclinado proporciona 

um espaço adicional que permite a colocação de colunas grandes. 
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Como novidade também se destaca a renovação da função de conexão 

compatível com televisores, leitores de Blu-ray, leitores de DVD ou Smartphones.  

 

O HTB580 destaca-se ainda por incorporar um subwoofer sem fios, de maneira 

que permite colocá-lo na posição que se desejar.  

 

Este modelo também inclui a função Diálogo Modo-Claro, uma inovadora 

tecnologia com a qual se tem a sensação de que o som sai do centro do aparelho 

e não por baixo, como nos outros dispositivos, para que se consiga um ambiente 

muito mais realista.  

 

Também dispõe de conexão NFC (Near Field Communication), que facilita a 

conexão Bluetooth com um Smartphone compatível, uma vez que esta se 

estabelece simplesmente com o passar do dispositivo à frente da zona de 

conexão, eliminando a necessidade de ter que se navegar por diversos filtros para 

realizar os ajustes.  

 

A nova sound box, por sua vez, oferece um som de alta qualidade melhorada 

devido aos dois subwoofers 

integrados e à dinâmica de graves, 

que agora inclui a tecnologia de 

processamento de som H.Bass 

Panasonic. Assim, o HTE180 

consegue uns graves mais 



 

profundos e potentes que as colunas compactas tradicionais.  

 

A sound box também inclui a função de Diálogo Modo-Claro. O utilizador pode, 

igualmente, usufruir de novas funcionalidades de conectividade inteligente. A 

ligação HDMI faz com que a instalação seja mais simples e requeira menos cabos.  

 

Os sistemas Bluetooth e NFC permitem uma ligação rápida e fácil. Basta 

aproximar-se da zona de contacto da barra de som com o dispositivo inteligente 

configurado ou conectar, via Bluetooth, dois dispositivos.  

 

Seguindo a linha do modelo anterior, o novo HTE180 apresenta um design muito 

compacto, com 70cm de largura e 6cm de altura, tornando-o ideal para colocar 

debaixo do televisor (até 50 polegadas) e manter a zona do televisor ordenada.  

 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

   

 
 
Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de 

produtos eletrónicos 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 7,3 mil milhões de yenes 

(68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, finalizado a 31 de Março de 2013. 

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/. 

 

 

 

http://www.panasonic.pt/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal
http://panasonic.net/

