
 

Máxima expressividade com a nova 

objetiva LEICA 15mm de alta velocidade 

da Panasonic. 

 
 A Panasonic apresenta a nova LEICA H-X015 DG 

SUMMILUX 15mm/ F 1.7 ASPH, ideal para os amantes 

dos efeitos bokeh 

 
 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic continua a expandir a sua gama 

alargada de objetivas intermutáveis que existem no mercado das CSC com uma 

nova objetiva intercambiável para a gama Lumix G: a LEICA H-X015 DG 

SUMMILUX 15mm/F 1.7 ASPH, equivalente a 30 mm nas câmaras de 35 mm.   

 

Trata-se da objetiva perfeita para os fotógrafos que procuram imagens 

expressivas, realizadas à plena luz do sol e compostas com efeitos de 

desfocado: os amantes do chamado bokeh. Este modelo inclui, para além disso, 

um anel de abertura, para modo manual e automático, que permite um controlo 

direto e intuitivo.  

 

A denominação LEICA assegura a elevada qualidade do sistema ótico desta nova 

objetiva, formada por 9 elementos em 7 grupos e com três lentes asféricas, que 

eliminam as aberrações esféricas e a distorção, para além de tornar mais pequeno 

o sistema de lentes. 

 

A reflexão minimiza-se em todo o alcance visual (380mm-780 mm) graças ao 

revestimento de baixo índice refrativo da estrutura nanométrica da superfície da 

lente. Isto resulta numa imagem de extrema claridade, com uma redução bastante 

notável do flare e as imagens dobradas.  
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Outra das novidades da LEICA H-X015 DG SUMMILUX 15 mm/F1.7 ASPH é a 

integração de um sistema de focagem interno que permite uma resolução e um 

contraste excelentes, tantos em imagens próximas como em objetos muito 

distantes. O novo motor passo a passo faz com que a focagem seja mais suave e 

silenciosa, quer seja em fotografia ou em vídeo.  

 

É de destacar que o modo AF é muito mais rápido que a autofocagem por 

diferença de fase quando se utiliza uma lente rápida com um menor valor de F. A 

LEICA H-X015 DG SUMMILUX 15 mm/F1.7 ASPH é também compatível com a 

unidade do sensor a uma velocidade máxima de 240 imagens por segundo para 

obter o máximo proveito do sistema AF de alta velocidade das câmaras LUMIX G.  

 

 

Ideal para a GM1 

 

As suas características tornam-na ideal para a 

GM1, uma das últimas novidades apresentadas 

pela Panasonic. Trata-se de um modelo 

completamente renovado para poder oferecer a 

qualidade do sensor Micro Quatro Terços numa 

câmara com liga de magnésio resistente. Para além da sua engenharia interna, a 

Lumix GM1 oferece um desenho exterior refinado, de estilo clássico graças aos 

botões rotativo de alumínio e às texturas de pele de cor negra e laranja que 

também evocam a estética das câmaras do passado. 

 

Equipado com o mais recente e elogiado sensor Micro Quatro Terços Live MOS 

de 16 megapixéis, o processador de imagem Venus Engine e a tecnologia 

Autofoco de Contraste (AF), entre outras prestações, é capaz de focar até -4EV. 

A Lumix GM1 oferece um resultado de imagem espetacular, disponibilizando ainda 

ao utilizador a possibilidade de explorar a sua criatividade com uma grande 

variedade de funções criativas e partilhá-las no momento graças à ligação Wi-Fi. 

 

Será lançada em breve a DMC-GM1L, um modelo de GM1 que incluirá a nova 

lente LEICA H-X015 DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. 

 

 

 

 



 

A gama mais alargada de objetivas 

 

Todas as câmaras do sistema Lumix G são compatíveis com a grande 

variedade de objetivas Micro Quatro Terços que a Panasonic oferece no 

mercado. O utilizador pode transportar a fotografia para o nível seguinte com as 

lentes intermutáveis do sistema e alterar as lentes para conseguir o disparo 

perfeito ou dar às imagens uma nova perspetiva. A Lumix G é a marca das 

câmaras sem espelho com o maior número de objetivas específicas (21 objetivas 

Micro Quatro Terços Lumix G) entre as quais encontramos a zoom Grande 

Angular de 7-14 mm, as teleobjetivas com zoom de 45-200 mm e 100-300 mm, o 

macro e o Fisheye. 

 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

   

 
Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de 

produtos eletrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em 

mobilidade e aplicações pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa 

expandiu-se a nível mundial e opera agora com mais de 500 empresas em todo o 

mundo, registando vendas liquidas consolidadas de 7,3 mil milhões de yenes 

(68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, finalizado a 31 de Março de 2013. 

Comprometida na procura de novos valores através da inovação em áreas 

distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e um mundo melhor para os 

seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, visite a página web 

da empresa http://panasonic.net/. 
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