
 

 

Novas câmaras de vídeo 4K da 

Panasonic: gravação perfeita com 

qualidade cinematográfica  
 

 

• A marca aumenta a sua oferta com dois modelos da 

gama de câmaras de vídeo 4K 

 

 

 
                   VXF990                                                                                                    VX980 

 

 
Lisboa, 5 janeiro de 2015 – A Panasonic apresentou hoje duas novas câmaras 

4K, a VXF990 e a VX980, que oferecem as funções 4K Cropping e modo Photo 

4K, assim como características exclusivas Panasonic como o sistema Wireless 

Multi Camera e funções profissionais melhoradas que simplificam o 

manuseamento dos dispositivos, para além do zoom inteligente 25x, o zoom ótico 

20x e grande angular 30,8 mm.  

 

A beleza surpreendente do 4K com apenas o toque num botão  

Os modelos inovadores VXF990 e VX980 seguem o caminho do êxito das 

primeiras câmaras de vídeo 4K da Panasonic que se apresentaram ao mercado 

no ano passado. Ao combinar várias tecnologias de imagem avançada como a 

objectiva LEICA DICOMAR, o sensor BSI e o Crystal Engine 4k, permite capturar 

imagens 4K impressionantes, o que significa quatro vezes mais resolução que em 

Full-HD. A juntar a isto, as tecnologias de autofoco de alta velocidade e precisão, 

características-chave para a gravação em 4K, melhoram ainda mais a qualidade 

da imagem. A função Photo 4K permite extrair de um vídeo 4K imagens fixas de 8 

megapixéis de momentos precisos, que nem mesmo a função de sequência de 

uma câmara SLR poderia capturar. Estas tecnologias em torno do 4K estão 

concentradas num corpo compacto e leve igualmente ao das câmaras de vídeo 

Panasonic Full-HD. 
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Para além disto, estas duas câmaras de vídeo contam ainda com a novíssima 

função 4K Cropping, que permite recortar imagens Full-HD de um vídeo 4K 

directamente a partir da câmara: permite adicionar efeitos ao vídeo como zoom
1
, 

panorâmica
2
, seguimento e estabilização, e o vídeo editado fica guardado em 

formato Full-HD de alta qualidade. 

 

Características e funções profissionais para vídeos de estilo cinematográfico 

A VXF990, por sua vez, está equipada com 4 funções especiais que oferecem 

técnicas de gravação de estilo profissional que são habitualmente utilizadas nos 

filmes de cinema: 

 

 Slow & Quick Video 

O modo de gravação pode ser alterado para Quick Video durante a 

gravação em câmara lenta. Ao combinar as opções de câmara lenta e 

rápida, o utilizador pode acrescentar efeitos dramáticos às cenas de 

movimento. 

 

 Slow Zoom 

O zoom lento, que também se utiliza algumas vezes no cinema e que é 

difícil de controlar manualmente, é muito natural de manusear nestes 

modelos. Permite ao utilizador conferir tensão a cenas simples e 

expressar modificações emocionais às personagens. 

 

 Dolly Zoom 

Esta técnica aumenta apenas o fundo enquanto mantém o tamanho da 

personagem para expressar sensações como confusão, angústia ou 

surpresa. O resultado final pode ser aterrador e criar suspense na cena. 

 

 Câmara Lenta 

Um vídeo suave em câmara lenta converte as cenas diárias em obras de 

arte. Para além disso, o novo visor rebatível
3
 facilita a captura das 

personagens de forma mais precisa. 

 

 

 

                                                 
1
 Duração da panorâmica/zoom aproximadamente 20 ou 40 segundos 

2
 Duração da panorâmica/zoom aproximadamente 20 ou 40 segundos 

3
 O visor e o ecrã LCD não podem ser utilizados em simultâneo. Uma vez que não se 

podem utilizar os ícones que aparecem no visor, abra o ecrã LCD para o funcionamento 
tátil 



 

 

Capte todos os momentos memoráveis com a gravação simultânea  

Tanto a VXF990 como a VX980 contam com a nova função Wireless Multi 

Camera, uma opção que evoluiu a partir da Wireless Twin Camera original da 

Panasonic e que permite a gravação simultânea através de um ou vários 

smartphones conectados por Wi-Fi que funcionam como câmara secundária. 

 

Enquanto a Wireless Twin Camera se vincula a um só smartphone, a Wireless 

Multi Camera conecta-se até três aparelhos e grava até duas imagens de fonte 

secundária em vez de uma. Isto permite ao utilizador gravar a partir de ângulos 

distintos e perspetivas impensáveis quando se conta apenas com uma câmara.  

 

Função Level Shot e 5-Axis para obter imagens focadas e direitas  

As duas novas câmaras de vídeo 4K da Panasonic VXF990 e VX980 contam com 

a função Level Shot original da Panasonic que detecta e corrige a inclinação das 

imagens capturadas, assim como a opção 5-Axis Hybrid O.I.S.+. 

 

Estas funções suprimem por completo o borrão causado pelos tremores da mão e 

corrigem automaticamente a inclinação das imagens de que o utilizador não se 

tenha apercebido durante a gravação. 

 

Função Wi-Fi e Baby Monitor 

As máquinas incluem ainda a função Baby Monitor com a qual poderá comprovar 

se o seu bebé dorme noutra divisão ligando apenas a câmara de vídeo a uma 

rede doméstica com um smartphone. Pode falar com o seu bebé através do 

telemóvel ou receber uma notificação no seu dispositivo móvel quando a câmara 

detetar o choro do bebé ou qualquer outro som. Também é possível reproduzir um 

vídeo da internet através da transmissão em direto com a função USTREAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informação de produto:  

 

 
VXF990 

 

VX980 

 

Visor rebatível (EVF) e Cinema Like Effect 

para obter resultados profissionais  
  

Gravação de vídeo 4K e modo Foto 4K 

com a lente LEICA Dicomar/tecnologia AF 4K de 

alta precisão/4K Cropping 

  

Wireless Multi Camera 

Gravação de várias cenas simultaneamente 
  

Alta qualidade de imagem 

Zoom ótico de 20x/Função Level Shot/5-Axis Hand-

Shake Detection/Sensor BSI de 8M 

  

Vídeo HDR (High Dynamic Range) 

Detalhes nítidos e claros tanto em ambientes claros 

como escuros 

  

Função Wi-Fi 
  

Função Level Shot  

Deteção de movimento 
  

 

 

VXF990 disponível a partir de março. 

VX980 disponível a partir de abril. 

Vídeo Panasonic VXF990 

Vídeo Panasonic VX980  

 

Acompanhe-nos em:  

   
 

 
Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 

electrónicos 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 468 empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo, 
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registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de 

euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. 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 o site da empresa http://panasonic.net/. 

 


