


Para a Panasonic, não existe beleza sem eficiência. Prova disso é a nossa nova 

linha de refrigeradores, que une a beleza do design arrojado à inteligência de 

diferentes tecnologias de ponta que, além de potencializarem os nutrientes dos 

alimentos, economizam até 45% de energia em relação à classificação A no Procel.

Nossa fábrica em Extrema, MG, é prova deste pensamento, com baixíssimo 

consumo de energia, reaproveitamento de água e zero emissão 

de carbono durante o processo produtivo.

Design e inteligência a favor
da sustentabilidade. 

Nova linha de 
refrigeradores Panasonic.

Já pensou que o seu 
refrigerador pode 
esbanjar design e ainda 
economizar energia? 



Tecnologia exclusiva

Por meio de sensores, a exclusiva tecnologia ECONAVI monitora
automaticamente o uso do refrigerador durante  as três últimas semanas, otimizando 

o seu funcionamento  e reduzindo o consumo de energia em até 10%,  
sem diminuir a eficiência da refrigeração.

Uma luz de led especial age sobre as frutas e verduras, dentro do gavetão hortifrúti, 
potencializando seus processos de fotossíntese e nutrientes*. 

Tecnologia exclusiva que aprende os 
seus hábitos para economizar energia.

Inverter é uma tecnologia usada pela Panasonic que controla o funcionamento
do compressor, detectando as variações de temperatura do refrigerador, de acordo com o 
abre e fecha da porta e com a quantidade de alimentos. Sem o barulho do liga e desliga.

- Menor consumo de energia.
- Mais silencioso.
-  Congelamento muito mais rápido*, 

preservando melhor os alimentos.
- Produção de gelo mais rápida*.

Seu refrigerador em funcionamento
constante, sem picos de energia.

*Teste comparativo do mesmo produto com e sem a tecnologia Inverter.

Tecnologia

Tecnologia

A tecnologia que potencializa os 
nutrientes dos alimentos.

*Testado com pimentão vermelho, alface e tomate com armazenagem de 3 a 7 dias.



• 423 litros

BLACK GLASS Mais design na sua cozinha.
Mais economia na sua conta de energia. 

O design com acabamento de vidro leva mais elegância e sofisticação para 
sua cozinha. Tudo isso com muita praticidade: freezer inteligente na parte 
inferior e tecnologias que proporcionam maior eficiência energética.

Reduz em até 33%* o consumo de energia.
Congela os alimentos mais rápido e é mais 
silencioso que os refrigeradores convencionais.

• Tecnologia

*Redução de até 33% de energia em relação ao mínimo
necessário para a classificação A no Procel.
**Testado com pimentão-vermelho, alface e tomate,  
com armazenagem de 3 a 7 dias.

Potencializa 
os nutrientes 
dos alimentos.**

• Tecnologia • Biodesodorizador

Elimina o odor 
desagradável deixado 
pelos alimentos.



Reduz em até 10% 
o consumo de energia.

• Tecnologia exclusiva

• 423 litros

• Disponível nas cores branca e aço escovado.

BB52 Inovação e sofisticação
para facilitar o seu dia a dia. 

Com refrigerador na parte superior e freezer na parte inferior, o BB52 
possui tecnologias inteligentes que aliam praticidade  e economia de 
energia. 

Reduz em até 33%* o consumo de energia.
Congela os alimentos mais rápido e é mais 
silencioso que os refrigeradores convencionais.

• Tecnologia

*Redução de até 33% de energia em relação ao mínimo
necessário para a classificação A no Procel.
**Testado com pimentão-vermelho, alface e tomate,  
com armazenagem de 3 a 7 dias.

Potencializa 
os nutrientes 
dos alimentos.**

• Tecnologia



• 483  litros

• Disponível nas cores branca e aço escovado.

BT54 Maior capacidade  
e praticidade para a sua vida. 

Refrigerador de grande capacidade, com tecnologias que economizam 
energia, potencializam os nutrientes dos alimentos e facilitam a sua vida.

Reduz em até 34%* o consumo de energia.
Congela os alimentos mais rápido e é mais
silencioso que os refrigeradores convencionais.

• Tecnologia

*Redução de até 34% de energia em relação  
ao mínimo necessário para a classificação A no Procel.
**Testado com pimentão-vermelho, alface e tomate,
com armazenagem de 3 a 7 dias.

Potencializa 
os nutrientes 
dos alimentos.**

• Tecnologia

Linha
[re]generation

Reduz em até 10% 
o consumo de energia.

• Tecnologia exclusiva



• 592  litros

• Disponível em aço escovado.

CB74 Sua cozinha e o planeta agradecem.

Reduz em até 26%* o consumo de energia.
Congela os alimentos mais rápido e é mais
silencioso que os refrigeradores convencionais.

• Tecnologia

*Redução de até 26% de energia em relação  
ao mínimo necessário para a classificação A no Procel.

O dispenser é uma 
maneira prática de ter 
água e gelo filtrados a 
hora que desejar.

• Dispenser de
   água e gelo

O sistema de gelo é compacto 
e fica localizado na porta e não 
nas prateleiras, garantindo melhor 
aproveitamento de espaço.

• Slim ice maker

Com grande capacidade, o refrigerador economiza energia e ainda
conta com dispenser de água e gelo na porta.



• Jumbo Freezer
102l: seu freezer 
com muito mais 
espaço interno.

• Turbo Freezer
Congela mais rápido,
preservando melhor  
os alimentos.

• Compartimento 2 em 1
Porta-latas 
removível, que dá lugar 
a um espaço para jarra.

Tecnologia de altíssima eficiência 
energética.

Desenvolvida para a sua casa e 
para a sua vida. 

BT49

BT47B

Linha
[re]generation

Linha
[re]generation

• Tecnologia exclusiva

Reduz em até 
10% o consumo 
de energia.

• Tecnologia

Reduz em até 37%* o consumo de 
energia. Congela os alimentos mais 
rápido e é mais silencioso que os
refrigeradores convencionais.

• Tecnologia

Potencializa 
os nutrientes 
dos alimentos.**

  *Redução de até 37% de energia em relação ao 
    mínimo necessário para a classificação A no Procel.
**Testado com pimentão-vermelho, alface e tomate, 
    com armazenagem de 3 a 7 dias.

*Redução de até 21% de energia em relação ao 

mínimo necessário para a classificação A no Procel.

• 435 litros

• 435 litros

• Disponível nas cores branca e aço escovado.

• Disponível nas cores branca e aço escovado.



•Gavetão hortifruti
Gavetão amplo e arejado
para preservar as suas frutas,
 verduras e legumes.

• Painel eletrônico
Controle da temperatura 
do refrigerador com 
mais praticidade. 

• Jumbo Freezer 
95 litros com ótimo aproveita-
mento do espaço interno, com 
prateleiras profundas. 

O frost-free com o menor consumo de 
energia fabricado no Brasil*.BT42

O seu dia a dia com tecnologia e qualidade.BT40

• Tecnologia

Reduz em até 45%** o consumo de 
energia.  Congela os alimentos mais 
rápido e é mais silencioso que os 
refrigeradores convencionais.

• Tecnologia

Potencializa 
os nutrientes 
dos alimentos.***

*Segundo Tabela Inmetro de consumo/eficiência energética para Refrigeradores Combinados Frost-Free. 

**Redução de até 45% de energia em relação ao mínimo necessário para a classificação A no Procel. 

***Testado com pimentão-vermelho, alface e tomate com armazenagem de 3 a 7 dias. 

*Redução de até 40% de energia em relação ao 

mínimo necessário para a classificação A no Procel.

• 387 Litros

• 387 litros

• Disponível nas cores branca e aço escovado.

• Disponível nas cores branca e aço escovado.



Especificações Técnicas

Código do Produto

NR-BB52GV2BA (110V)
Preto (porta 

de vidro)

NR-BB52PV2XA (110V)
Aço Escovado

NR-BT54PV1XA (110V)
Aço Escovado NR-CB74PV1XA (110V)

NR-CB74PV1XB (220V)

Aço EscovadoNR-BB52PV2XB (220V) NR-BT54PV1XB (220V)

NR-BB52GV2BB (220V))
NR-BB52PV2WA (110V)

Branco
NR-BT54PV1WA (110V)

Branco
NR-BB52PV2WB (220V) NR-BT54PV1WB (220V)

Capacidade

Total 423 litros 423 litros 483 litros 592 litros

Refrigerador 303 litros 303 litros 368 litros 441 litros

Freezer 120 litros 120 litros 115 litros 151 litros

Sistema
Frost-Free

2 portas
Bottom Freezer

Frost-Free
2 portas

Bottom Freezer

Frost-Free
2 portas

Top Freezer

Frost-Free
French Door

Bottom Freezer

Medidas (L x A x P) 695 x 1.860 x 772 mm 695 x 1.860 x 772 mm 700 x 1.900 x 759 mm 832 x 1775 x 899

Consumo de Energia (KwH/mês) 39,9 kWh/mês 39,9 kWh/mês 45 kWh/mês 61,3 KwH/mês

Funções

Economia Inverter Econavi
Inverter

Econavi
Inverter Inverter

Frescor

Vitamim Safe
Gavetão Hortifrúti

Compartimento Extrafrio
Porta-latas Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Vitamim Safe
Gavetão Hortifrúti

Compartimento Extrafrio
Porta-latas Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Vitamim Safe
Gavetão Hortifrúti

Compartimento Extrafrio
Porta-latas Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Dispenser de água e gelo na porta
Gavetão Hortifrúti

Compartimento Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Preservação Biodesodorizador Biodesodorizador Biodesodorizador  Desodorizador

Controle Painel Eletrônico Interno Painel Eletrônico Painel Eletrônico  Painel Eletrônico

Código do Produto

NR-BT49PV2XA (110V)
Aço Escovado

NR-BT47BD2XA (110V)
Aço Escovado NR-BT42BV1XA (110V)

NR-BT42BV1XB (220V)
NR-BT42BV1WA (110V)
NR-BT42BV1WB (220V)

Aço Escovado
NR-BT40BD1XA (110V)

Aço Escovado
NR-BT49PV2XB (220V) NR-BT47BD2XB (220V) NR-BT40BD1XB (220V)

NR-BT49PV2WA (110V)
Branco

NR-BT47BD2WA (110V)
Branco Branco

NR-BT40BD1WA (110V)
Branco

NR-BT49PV2WB (220V) NR-BT47BD2WB (220V) NR-BT40BD1WB (220V)

Capacidade

Total 435 litros 435 litros 387 litros 387 litros

Refrigerador 333 litros 333 litros 292 litros 292 litros

Freezer 102 litros 102 litros 95 litros 95 litros

Sistema
Frost-Free

2 portas
Top Freezer

Frost-Free
2 portas

Top Freezer

Frost-Free
2 portas

Top Freezer

Frost-Free
2 portas

Top Freezer

Medidas (L x A x P) 700 x 1.750 x 759 mm 700 x 1.750 x 759 mm 600 x 1800 x 770 mm 600 x 1800 x 770 mm

Consumo de Energia (KwH/mês) 39 kWh/mês 49 kWh/mês 31 KwH/mês 45 KwH/mês

Funções

Economia Econavi
Inverter Isolação supereficiente Inverter Isolação supereficiente

Frescor

Vitamim Safe
Gavetão Hortifrúti

Compartimento Extrafrio
Porta-latas Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Gavetão Hortifrúti
Compartimento Extrafrio

Porta-latas Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Vitamin Safe
Gavetão Hortifrúti

Compartimento Extrafrio
Porta-latas Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Gavetão Hortifrúti
Compartimento Extrafrio

Porta-latas Extrafrio
Saída de Ar Lateral

Preservação Biodesodorizador - - -

Controle Painel Eletrônico Painel Eletrônico Painel Eletrônico Painel Eletrônico
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www.panasonic.com/br
Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800-776-0000

Panasonic.br @PanasonicBrasil


