
 

O Disney+ chega aos televisores da Panasonic 

 

• O serviço de streaming já está disponível nos televisores da 

Panasonic lançados a partir de 2017 

 

20 de setembro de 2021 – A Panasonic anuncia que o Disney+ já está disponível 

nos televisores 4K da empresa lançados a partir de 2017 que integram o sistema 

operativo My Home Screen. Nos televisores compatíveis, a aplicação Disney+ já 

está disponível no menu de aplicações, o que permite aos utilizadores desfrutar de 

todos os conteúdos desta plataforma com a qualidade de imagem característica da 

Panasonic.  

 

Com esta novidade, os televisores da Panasonic compatíveis serão capazes de 

reproduzir todo o conteúdo do Disney+, incluindo um extenso catálogo de filmes, 

séries e documentários da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e 

Os Simpsons. Além disso, o Star também está disponível na Espanha, com um 

extenso catálogo da 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, 

Searchlight Pictures e outros. 

 

Este serviço de streaming sem anúncios oferece um catálogo crescente de 

conteúdos originais exclusivos, incluindo longas-metragens, documentários, live-
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action, séries de animação e curtas-metragens. O Disney+ oferece acesso sem 

precedentes a todo o conteúdo cinematográfico e televisivo da história da Disney, 

bem como aos novos lançamentos do The Walt Disney Studios. 

 

Como marca de referência para 

os amantes de cinema e séries, os 

televisores da Panasonic estão 

constantemente a ser melhorados 

para satisfazer as necessidades 

dos utilizadores. “Incorporamos o 

Disney+ em grande parte de 

nossos televisores para continuar 

a reforçar a nossa proposta de 

valor e manter a nossa liderança tecnológica graças aos nossos televisores 

avançados”, afirma Avril Barthe-Larregle, Marketing Manager na Panasonic Iberia. 

 

Os modelos compatíveis com o Disney+ são os televisores Panasonic 4K com o 

sistema operativo My Home Screen OS das seguintes séries: EZ, EX, FZ, FX, GZ, 

GX, HZ, HX, JZ e JX.  

 

 

Mais informações: 
Informações sobre a Panasonic: http://www.panasonic.com/pt 
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Siga-nos em: 

Facebook: https://www.facebook.com/PanasonicPortugal/  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  

 

 

 

 

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 522 empresas filiais e 

69 associadas em todo o mundo, registando vendas líquidas consolidadas de 54,02 mil 

milhões de euros no exercício findo em 31 de março de 2021. Empenhada na procura de 

novos valores através da inovação, a empresa aplica as suas tecnologias para criar uma vida 
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e um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informações sobre a Panasonic, 

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

 

http://www.panasonic.com/global

