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Nieuwe Panasonic-app vindt batterijen in het winkelrek
Zellik 26 oktober 2017 — In een wereld vol moderne electronica is het niet altijd evident om de
juiste batterijen te vinden voor een bepaald toestel. Daarom lanceert Panasonic Energy Europe
de Panasonic Battery App: een handige mobiele app dat winkelen voor batterijen sneller en
makkelijker maakt.
Panasonic biedt batterijen aan in alle vormen en maten. Het alkalinegamma alleen al bestaat in 4
verschillende edities: EVOLTA, Pro Power, Everyday Power en Alkaline Power – elk met andere
eigenschappen. Omdat de keuze voor een batterij afhangt van de hoeveelheid energie een toestel
nodig heeft, wil het batterijenmerk consumenten begeleiden bij hun aankoop door ze op de verschillen
te duiden. Hoewel de app is ontworpen om de zoektocht naar batterijen te vergemakkelijken, zit er ook
een leuk stukje entertainment bij. De toepassing bevat de volgende drie functies:
1. Vind de juiste batterijen dankzij ‘Find my battery’
Met de ‘Find my Battery’-functie ontdek je welke batterij je nodig hebt voor een bepaald toestel. Zodra
je een apparaat hebt gekozen uit de lijst iconen en hebt aangegeven welk formaat erin past, toont de
app je de meest geschikte Panasonic-batterijen. Kies ‘other appliances’ als je apparaat niet thuishoort
in de andere categorieën. Met een extra woordje uitleg zorgt de app ervoor dat je voortaan precies
weet welke batterij je zoekt.
2. Kies ‘Augmented Reality’ voor foto’s met een extra dimensie
Naast de bovenvermelde basisfuncties kreeg de app een derde, speelse toepassing. Met de
‘Augmented Reality’-functie tover je een extra dimensie op je smartphone-scherm; het thema
verandert mee met de promoties van het batterijenmerk. Naar aanleiding van de co-branding met de
nieuwe ‘Spider-Man: Homecoming’-film verschijnt er bij de lancering van de app een 3D-Spider-Man
in het camerabeeld. Nog tot 31 december 2017 loopt er een Europese wedstrijd om – als een echte
Spider-Man – zoveel mogelijk mensen te vangen in een (digitaal) web. De deelnemer met het grootste
web wint een citytrip voor twee naar New York.
De batterijen-app van Panasonic is beschikbaar in de Google Play Store en App Store vanaf 26
oktober.

OVER PANASONIC ENERGY EUROPE
Panasonic Energy Europe met hoofdzetel in Zellik, bij Brussel (België), maakt deel uit van Panasonic
Corporation, een vooraanstaande aanbieder van elektrische en elektronische apparaten. Dankzij de
ruime en jarenlange ervaring van Panasonic in consumentenelektronica is Panasonic uitgegroeid tot
de grootste producent van batterijen in Europa. Er zijn productie-eenheden in Tessenderlo (België) en
Gniezo (Polen). Panasonic Energy Europe levert “mobiele” energie in meer dan 30 Europese landen.
Het brede productassortiment bestaat uit herlaadbare batterijen, laders, zink-koolstof batterijen,
alkaline batterijen en speciale batterijen (zoals hoorbatterijen, photo lithium, lithium knoopcellen,
micro-alkaline, zilveroxide). Meer informatie vind je op www.panasonic-batteries.com.
OVER PANASONIC
Panasonic Corporation is wereldwijd één van de belangrijkste ontwikkelaars en producenten van
elektronische producten voor privaat, zakelijk en industrieel gebruik. Het in Osaka (Japan) gevestigde
concern behaalde op 31 maart 2015 een nettoresultaat van 57,28 miljard euro. Panasonic streeft naar
het realiseren van een beter leven en een betere wereld, waarbij het bedrijf voortdurend werkt aan de
ontwikkeling van de maatschappij en bijdraagt tot het geluk van alle mensen op de wereld. Meer
informatie over het bedrijf en de Panasonic merken op www.panasonic.net.
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