
 

A Panasonic aumenta a sua gama de televisores 

com a introdução das séries JX600 e JX700 

 

• A série JX700 tem Android TV e oferece acesso à Disney+, Netflix, 

YouTube e muitas outras aplicações do Google Play 

• A compatibilidade com os assistentes de voz no mercado permite 

aos utilizadores controlar o seu televisor por voz  

• O Game Mode envolvente garante uma latência reduzida para 

melhorar o desempenho dos jogos 

 

2 de setembro de 2021 – A Panasonic aumenta a sua gama de televisores de 

2021 com a apresentação de duas novas séries LED. Os modelos das séries 

JX700 e JX600 estão equipados com uma vasta gama de conteúdos, aplicações e 

serviços de streaming que complementam a excelente qualidade de imagem dos 

televisores Panasonic. A empresa combinou os recursos avançados com uma 

versatilidade extraordinária nestes modelos, que estarão à venda a preços mais 

acessíveis. 

 

A Panasonic continua a apostar numa qualidade de imagem impressionante, num 

desempenho incomparável e num som refinado, três elementos que criam 

experiências envolventes para os amantes de cinema, gamers ou fãs de desporto. 
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A série JX700 com Android TV, a melhor opção para desfrutar de milhares de 

aplicações sem limites 

Com os televisores da série JX700 da Panasonic, os amantes do entretenimento 

terão acesso a milhares de filmes e séries, graças às possibilidades oferecidas 

pelo Android TV. Os utilizadores poderão transferir aplicações ou jogos através do 

Google Play, que dá acesso às principais plataformas de entretenimento e 

conteúdo como a Disney+, Netflix, HBO, Movistar, Amazon Prime Video ou 

YouTube. 

 

O Google Assistant está disponível na opção de comando à distância para o 

controlo por voz do televisor. Existem milhares de opções disponíveis como 

alternar entre aplicações ou 

abrir jogos no televisor. 

Também pode desfrutar de 

outras possibilidades mais 

avançadas, tais como a 

gestão de tarefas, a 

organização do calendário ou 

o controlo de dispositivos 

domésticos inteligentes de 

forma rápida e fácil.  

 

Os utilizadores podem ligar o seu telefone, tablet ou portátil ao novo JX700 para 

enviar ou partilhar filmes, programas, aplicações ou jogos no televisor graças ao 

Chromecast incorporado. 

 

No que diz respeito à imagem, a série JX700 inclui um painel LED 4K Ultra HD 

compatível com vários formatos HDR (High Dynamic Range) como HDR10, Dolby 

Vision® e HLG. Desta forma, é possível garantir uma profundidade e realismo 

fantásticos das fontes HDR. 

 

Para o processamento de som, a Panasonic introduziu Dolby Atmos® nestes 

modelos, uma tecnologia que oferece experiências envolventes e coloca os 

espectadores no centro da ação. Além disso, graças às suas quatro entradas 

HDMI, os utilizadores poderão ligar diferentes fontes externas para melhorar ainda 

mais a sua experiência com o televisor. 

 



 

Os televisores da série JX700 da Panasonic têm um design elegante e sem 

moldura, permitindo uma visualização confortável do conteúdo no ecrã. Os 

modelos desta série estarão disponíveis em prateado e preto metalizado a partir 

do outono com diferentes tamanhos: 75, 65, 55, 50 e 43 polegadas. 

 

A série Panasonic JX600, novos modelos 4K compatíveis com Google 

Assistant e Amazon Alexa 

Os novos modelos da série JX600 têm uma resolução 4K Ultra HD e estão 

equipados com funções muito interessantes. Os utilizadores terão acesso a muito 

conteúdo graças às aplicações de streaming como a Netflix, Amazon Prime Video, 

YouTube ou Twitch. A série JX600 funciona com Google Assistant ou Amazon 

Alexa, pelo que o televisor pode ser controlado com qualquer dispositivo 

compatível. 

 

Os gamers podem desfrutar do 

Game Mode, que melhora as 

configurações do ecrã para o 

adaptar à intensidade do jogo. 

Com este modo, é criada uma 

sinergia perfeita entre o 

televisor e o jogador, reduzindo 

a latência para que a ação seja 

vista no ecrã ao mesmo tempo 

que o jogador prime os botões do comando. 

 

Com suporte HDR e processamento de áudio Dolby Atmos® integrado, esta nova 

série oferece uma qualidade de imagem e de som excecionais. Os televisores são 

compatíveis com os padrões HDR, como Dolby Vision®, HDR10 e HLG, 

permitindo a exibição de cores mais vivas, bem como níveis de contraste e brilho 

mais elevados ao reproduzir conteúdo HDR. Isto permite que as informações de 

cor e brilho mudem de forma dinâmica para obter uma imagem fascinante. 

 

Por outro lado, e graças à tecnologia DolbyAtmos®, os utilizadores também 

podem desfrutar de uma experiência sonora com a maior clareza, trazendo 

realismo para os filmes, espetáculos, músicas, deportos e videojogos.  

 



 

Os televisores da série JX600 estarão disponíveis depos do verão com 

acabamentos em prateado e titânio escuro. No que respeita aos tamanho, estes 

modelos podem ser encontrados em 65, 58, 55, 50 e 43 polegadas. 

 

 

Para mais informações, visite https://www.panasonic.com/pt/ 

Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 

soluções para aplicações nos setores de eletrónica, de consumo, habitação, automotivo e 

B2B. A empresa, que celebrou o seu centenário em 2018, opera com 582 empresas filiais e 

72 associadas em todo o mundo, registando vendas líquidas consolidadas de 61.900 

milhões de euros no exercício findo em 31 de março de 2020. Empenhada na procura de 

novos valores através da inovação, a empresa aplica as suas tecnologias para criar uma 

vida e um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informações sobre a 

Panasonic, visite a página web da empresa: http://www.panasonic.com/global 
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