
 

A Technics lança o novo Recetor Integrado SA-C600 

com conectividade em rede e CD na sua inédita série 

Premium C600 

 
 
4 de janeiro de 2022 – A Technics lança o novo recetor compacto SA-C600, que 

integra conectividade de rede e o leitor de CD. Faz parte da nova série Premium 

C600 e junta-se ao sistema de altifalantes compactos SB-C600, lançado em 

setembro de 2021. 

 

O novo SA-C600 herda a sofisticada tecnologia de amplificação digital JENO 

Engine, baseada no conceito de design utilizado nos Reference System da Technics 

para a eliminação da flutuação e a otimização do ruído, respondendo também à 

crescente procura de conectividade e maior flexibilidade em casa. 

 

"O novo SA-C600 é a mais recente adição ao portfólio da Technics para preencher 

a lacuna entre sistemas compactos tudo-em-um (como o C70MK2) e sistemas de 

componentes separados (como os sistemas C700 ou G700)", explica Frank 

Balzuweit, responsável europeu de produtos da Technics. "Atualmente existe uma 

grande procura por produtos como este: um recetor integrado, muito elegante e com 

um desempenho final que satisfaz as necessidades dos amantes de música 

moderna, fãs de alta fidelidade", acrescenta.  
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O recetor compacto SA-C600 oferece a opção de ligar praticamente qualquer 

sistema de altifalantes, "permitindo um nível de desempenho superior que não é 

possível com soluções tudo-em-um para o ambiente doméstico, mas sem a 

necessidade de múltiplos componentes", salienta Balzuweit. 

 

Algumas das principais características do novo SA-C600 são: 

• Design elegante e compacto, com um leitor de CD na parte superior  

• Amplificação de 60W x 2 a 4 ohms com uma dinâmica e nível de potência capaz 

de preencher qualquer ambiente. 

• Amplificador totalmente digital patenteado pela Technics, baseado no JENO 

Engine (do inglês ‘Jitter Elimination and Noise-Shaping Optimization’) 

• Fonte de alimentação de baixo ruído. 

• Função Space Tune separada para os canais esquerdo e direito com opção 

adicional "Em Prateleira". 

• Entrada Phono para cápsulas MM de alta qualidade. 

• Entrada SPDIF ótica com função de ligação automática ao detetar o sinal da 

fonte, especialmente confortável com sinais de TV. 

• Saída para subwoofer ou subwoofer externo. 

• Chromecast integrado para capacidade em várias salas e acesso a serviços 

de streaming. 

• Spotify Connect, TIDAL, Deezer, Amazon Music. 

• Rádio online / DAB / FM. 

• AirPlay 2. 

• Descodificação MQA. 

 

O SA-C600 estará disponível a partir de fevereiro de 2022 por 999 € PVPr num 

formato elegante que inclui uma placa superior de alumínio polido em prata ou preto. 

 

 

Para mais informações: 

www.technics.com 

 
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 
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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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