
 

 

A Panasonic apresenta grandes novidades em 

televisão e fotografia no CES 2023 

 

4 de janeiro de 2023 – A Panasonic revela as suas últimas novidades no CES 

2023, em Las Vegas, reforçando o seu compromisso com a inovação. Mais um 

ano, a empresa japonesa lançou novos produtos nas categorias de televisão e 

fotografia e procura manter a liderança no setor. 

 

Novo OLED MZ2000, o novo modelo emblemático da Panasonic 

A Panasonic apresenta o novo televisor MZ2000 OLED, que estará disponível em 

3 tamanhos: 55, 65 e 77 polegadas. Este modelo excecional incorpora um novo 

painel de última geração e um excelente sistema de gestão de calor
1
, bem como 

uma série de melhorias no processamento da imagem, nos jogos e no áudio. 

 

 

 

O MZ2000 abre uma nova era nas possibilidades de expressão e luminosidade do 

OLED e oferece uma imagem HDR perfeita. Com o novo módulo personalizado
1
 

da Panasonic, o Master OLED Ultimate, a integração do painel de última geração 

com Micro Lens Array e a configuração de gestão térmica multicamadas 

desenvolvida pelos engenheiros da Panasonic, o novo modelo atinge resultados 

incríveis.  

 

LLYC 
Tel: 932 172 217 

 

Laia Jardí 

ljardi@llorenteycuenca.com 
 

Mireia González 

mgonzalez@llorenteycuenca.com 

Oriol Aguilar  
oaguilarllorenteycuenca.com 

 

 

mailto:ljardi@llorenteycuenca.com
mailto:mgonzalez@llorenteycuenca.com
mailto:mgonzalez@llorenteycuenca.com


 

 

Além disso, o novo televisor é a solução ideal para jogadores ao ser compatível 

com funções de HDMI 2.1, resolução total de 4K, frequência de atualização até 

120 Hz, capacidade de redução do atraso de entrada, VRR e AMD Freesync 

Premium.  

 

Novas incorporações nas Lumix S5II e S5IIX 

A empresa apresenta também duas câmaras sem espelho da série Lumix S em 

Las Vegas, as Lumix S5II e S5IIX. Com um desempenho melhorado tanto em 

fotografia como em vídeo e uma mobilidade leve, estas câmaras de montagem em 

L foram concebidas para satisfazer as exigências dos criadores de conteúdos 

mais ambiciosos, ao mesmo tempo que oferecem uma relação qualidade-preço 

excecional. 

 

Ambos os modelos são baseados num sensor CMOS full-frame de 24 megapixéis 

e 35 mm recentemente desenvolvido e num novo processador de imagem. O 

sensor é compatível com a focagem automática de deteção rápida da fase híbrida, 

uma estreia nas câmaras Lumix, enquanto o novo processador oferece uma 

qualidade de imagem impressionante e um desempenho de vídeo com uma alta 

taxa de bits ao nível da Lumix S1H.  

 

Graças a uma série de caraterísticas novas e melhoradas, as recém-lançadas 

câmaras Lumix proporcionam um desempenho excecional de fotografia e vídeo, 

incluindo disparos contínuos de alta velocidade até 9 fps com obturador mecânico 

e 30 fps com obturador eletrónico (consegue captar até 300 imagens). Além disso, 



 

 

as Lumix S5IIX e S5II também apresentam um sistema melhorado de 

estabilização de imagem e conetividade.  

 

Nova objetiva ultra grande angular para o sistema L-Mount 

A Panasonic está também a expandir a sua gama na categoria de objetivas com a 

adição da Lumix S 14-28mm F4-5.6 MACRO. A nova objetiva da Panasonic, que 

dispõe de um alcance de zoom facilmente adaptável a qualquer situação, destaca-

se por introduzir uma capacidade macro de grande plano tanto para vídeo como 

para fotografias.  

 

Com o seu design compacto e leve, o novo modelo Lumix oferece uma 

capacidade macro de 0,25x (a 14 mm) a 0,5x (a 28 mm). A nova objetiva é ideal 

para a gravação de vídeo, oferecendo características de nível profissional, tais 

como controlo de abertura por micropasso para uma mudança suave da exposição 

e um mecanismo para suprimir o"focus breathing", um dos problemas mais 

comuns das objetivas intercambiáveis. 
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Disponível nos modelos de 55 e 65 polegadas* com base quadrada de 75 polegadas 

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

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

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 

Líder mundial no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para uma vasta 

gama de aplicações nos setores da eletrónica de consumo, habitação, automóvel, 

industrial, comunicações e energia a nível mundial, o Grupo Panasonic mudou para um 

sistema operacional de empresas no dia 1 de abril de 2022, com a Panasonic Holdings 

Corporation como holding e oito empresas sob o seu guarda-chuva. Fundado em 1918, o 

grupo está empenhado em melhorar o bem-estar das pessoas e conduz os seus negócios 

com base nos princípios fundadores aplicados para gerar novos valores e fornecer soluções 

sustentáveis para o mundo atual. O grupo registou vendas líquidas consolidadas de 54,02 

milhões de euros (6.698,8 mil milhões de ienes) no exercício findo em 31 de março de 
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2021. Dedicado a melhorar o bem-estar das pessoas, o Grupo Panasonic está empenhado 

em fornecer produtos e serviços de qualidade superior. Para obter mais informações sobre 

o Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/ 
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