
 

 

Panasonic apresenta duas novas 

câmaras de vídeo Full-HD com 

estabilizador de 5 eixos 
 

 

• Com a W580 e a V180 a Panasonic amplia a sua gama 

de câmaras de vídeo Full-HD 
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Lisboa, 5 de janeiro de 2016 –. A Panasonic apresenta hoje duas novas câmaras 

de vídeo Full-HD que contam com zoom inteligente 90X/zoom ótico 50X e grande 

angular de 28mm. Trata-se dos novos modelos W580 e V180, duas câmaras de 

vídeo que se destacam pelas suas inovadoras funções e conetividade.  

 

Função Level Shot e estabilização de cinco eixos (5-Axis) para obter 

imagens focadas e direitas  

Os dois novos modelos (W580 e V180) contam com a função Level Shot original 

da Panasonic que deteta e corrige a inclinação das imagens capturadas assim 

como a opção de cinco eixos 5-Axis Hybrid O.I.S+, para garantir imagens nítidas. 

Estas funções suprimem por completo a desfocagem causada pelos tremores das 

mãos e corrigem automaticamente a inclinação das imagens capturadas que o 

utilizador não tenha percebido durante a gravação. 

 

Zoom inteligente de 90X/zoom ótico de 50X 

Ao utilizar o zoom inteligente de 90X, a tecnologia de resolução inteligente permite 

disparar a um zoom elevado, conservando a resolução da imagem. Consegue 

imagens nítidas de objetos com uma grande quantidade de detalhes e sem cantos 

desfocados. 
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Grande angular de 28 mm (equivalente a uma câmara de 35 mm) 

A grande angular de 28 mm (equivalente a uma câmara de 35 mm) permite 

alcançar mais pessoas ou paisagem no enquadramento. Isto é especialmente útil 

se quiser capturar uma imagem de grupo numa habitação pequena, por exemplo. 

Todos os sujeitos aparecerão no enquadramento inclusivamente, mesmo se filmar 

de perto, permitindo ainda selecionar pequenos sons com o microfone.  

 

Capte momentos memoráveis com a gravação simultânea da W580 (Twin 

Camera) 

Uma das principais novidades da câmara de vídeo W580 é a função Wireless Multi 

Camera, uma opção evolutiva 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 função 

Wireless Multi Camera conecta-se até três smartphones e grava até duas imagens 

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

de ângulos distintos e perspetivas impensáveis quando se conta apenas com  uma 

câmara.  

 

A opção Twin Camera é muito fácil de utilizar, graças à câmara secundária 

panorâmica móvel localizada no canto do ecrã LCD, que permite gravar de forma 

simultânea imagens a partir de ângulos distintos. Este modelo conta também com 

o modo Narração, que destaca a voz do utilizador da câmara durante as funções 

de gravação, bem como uma função de backup capaz de gravar as imagens feitas 

sem a câmara secundária, o que proporciona uma grande flexibilidade para o 

utilizador. 

 

Função Wi-Fi e Baby Monitor 

A câmara de vídeo W580 inclui 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 conversar com o seu bebé 

através do telefone 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:  

 

 W580 V180 

Wireless Multi Camera 

Gravação de várias cenas simultaneamente 
  

Twin Camera  

Gravação simultânea com duas câmaras 
  

Vídeo HDR (High Dynamic Range) 

Detalhes nítidos e claros tanto em ambientes 

luminosos como escuros 

  

Zoom inteligente de 90x e grande angular de 

28 mm 

Captura impressionantes imagens com zoom e 

grupos grandes de pessoas 

  

Função Wi-Fi   

Função Level Shot  

Deteção de movimento 
  

 

 

W580 disponível a partir de abril. 

V180 disponível a partir de maio. 

 

 

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, 

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/. 
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