


DE ULTIEME COMBINATIE
De DMC-GM1 wordt onder andere geleverd met de uiterst compacte 12-32mm 
standaard zoomlens. Deze combinatie is zo licht en compact, dat je hem altijd 
makkelijk bij je kunt dragen.

De DMC-GM1 is een camera die je hart sneller laat kloppen; een echte eyecatcher die uniek is in zijn soort. Nog niet 
eerder verscheen er een camera met verwisselbare lens die zo compact en tegelijkertijd zo krachtig is. De voortreffelijke 
beeldkwaliteit wordt bereikt door een combinatie van de grote digitale Live Mos-sensor, gebaseerd op het Micro Four 
Thirds systeem en de hoogwaardige Venus Engine processor. Een nauwkeurige High Speed Autofocus helpt bij het 
vastleggen van de meest vluchtige momenten. Dit alles maakt de DMC-GM1 een ideale camera voor iedereen die op zoek 
is naar zowel kwaliteit als stijl. Zowel de stijl van de camera als de stijl van de gemaakte foto. Zo biedt de DMC-GM1 een 
breed scala aan creatieve opties, zoals het Time Lapse Shot, Clear Retouch en maar liefst 22 creatieve filters.  
De DMC-GM1 is dé camera die de mooiste momenten in je leven omzet in ware kunst.

• Voortreffelijke beeldkwaliteit dankzij nieuwe 16 MP Live MOS-sensor en vernieuwde Venus Engine processor
• Light speed AF (in slechts 0,06 seconde) voor een snelle en accurate focus
• Extreem snelle sluitertijd van max. 1/16000 seconde
• Verbeterde AF met Pinpoint AF, Low Light AF en Focus Peaking
• Fotograferen middels 3-inch 1036K-dot LCD touchscreen
•  Wi-Fi functie, voor het direct delen van beeldopnamen en het op afstand bedienen 

van de camera
• Silent modus, voor onopgemerkt fotograferen zonder geluid en flits
• ISO 125 - 25600
• Full HD video 1920 x 1080 50i (AVCHD en MP4)

DMC-GM1: VOORTREFFELIJKE BEELDKWALITEIT 
IN EEN VERFIJND DESIGN

LUMIX G MICRO SYSTEM
MEER MOGELIJKHEDEN, 
MINDER BALLAST
Herken het gebruiksgemak van een compacte camera en combineer dit 
met de verbluffende beeldkwaliteit van een spiegelreflexcamera. Dat is het 
uitgangspunt van alle LUMIX G Micro System camera’s. Door het gebruik van 
de Micro Four Thirds-norm wordt de afstand van de vatting tot de sensor 
met de helft verkleind. Ook de lenzen zijn vele malen kleiner en lichter dan 
conventionele lenzen. De Micro Four Thirds-standaard is een open standaard 
die wordt gebruikt door onder meer Panasonic en Olympus. 

35 mm 
equivalent



De DMC-GM1 maakt 
kwaliteitsfoto’s met 
levensechte details door 
middel van een uitstekende 
resolutie en beeld- en 
kleurweergave. De nieuwe 
16-megapixel Digital Live 
MOS-sensor en Venus Engine 
worden ten volle benut. Dankzij 

geavanceerde technologie wordt de fotodiode in elke pixel vergroot 
wat leidt tot een verbetering van de kleurverzadiging van circa 10%. 
Zowel in het pixelcircuit als in het circuit voor digitale signaalaflezing 
wordt ruis geminimaliseerd. Bovendien beschikt de Venus Engine 
beeldprocessor over geavanceerde systemen voor ruisonderdrukking. 
Hierdoor kunnen nu grote stukken ruis worden verwijderd die eerder 
lastig te ontdekken waren. Dit heeft tot resultaat dat er ook ‘s avonds 
duidelijke, vloeiende beelden kunnen worden vastgelegd.  

Met de DMC-GM1 laat je 
absoluut geen moment meer 
ontsnappen. Deze camera heeft 
namelijk een uitzonderlijk snelle 
sluitertijd van max. 1/16000 
seconde. Daarnaast blinkt het 
AF-contrastsysteem van de 

DMC-GM1 uit in zowel snelheid als nauwkeurigheid. Dit omdat het 
digitale signaal tussen de camera en de lens bij max. 240 fps wordt 
uitgewisseld. Dankzij een verscheidenheid aan uitgebreide AF-functies, 
waaronder Low Light AF, Pinpoint AF en One-Shot AF, kan de camera in 
zeer verschillende opnamesituaties worden gebruikt. Met behulp van 
het 3-inch touchscreen, kunnen gebruikers onmiddellijk scherpstellen 
op het onderwerp door het aan te raken op het scherm. Ook kunnen zij 
zo de sluiter bedienen. Elk onderwerp kan eenvoudig worden vergroot 
om nauwkeurig scherp te kunnen stellen. 

Met de DMC-GM1 is het mogelijk 
volledig anoniem te fotograferen. 
De stille modus schakelt de sluiter 
namelijk van mechanisch naar 
elektronisch en schakelt alle geluiden 
(waaronder autofocus en bediening) 
uit. Ook wordt met één enkele 

instelling het gebruik van het AF-hulplicht en de flitser uitgeschakeld 
indien dit voor bepaalde opnames gewenst is. Ideaal als je onopgemerkt 
wil fotograferen tijdens een muziekvoorstelling of voor natuurfotografie. 

Ondanks de 
hoogwaardige 
beeldkwaliteit 
is de DMC-GM1 
uiterst compact 
gebleven dankzij een 
aantal ingenieuze 
toepassingen om 
het formaat terug te 

brengen. Zo is het veermechanisme van de sluiter vervangen door 
een motor. Hierdoor kon het opwindmechanisme worden verwijderd 
en is de sluiterunit nu circa 80% kleiner dan voorheen. Door de 
behuizing van de DMC-GM1 van magnesiumlegering te maken kan 
de sensorunit hier rechtstreeks op bevestigd worden. Hierdoor is 
het aantal onderdelen verminderd, waardoor het totale volume 
gereduceerd kon worden. Ondanks zijn ultracompacte vormgeving 
is de DMC-GM1 voorzien van een ingebouwde pop-up flitser. 

Met zijn grote verscheidenheid 
aan opnamemogelijkheden, 
zoals Time Lapse Shot, Multi 
Exposure, de grappige Stop 
Motion Animation-functie 
en 22 filters, is de DMC-GM1 
niet alleen een camera met 
verwisselbare lens, maar 

ook een creatief hulpmiddel voor iedere gebruiker die zijn of 
haar manier van fotograferen wil uitdiepen en veranderen. 
Met Stop Motion Animation kan bijvoorbeeld een unieke stop 
motion video worden gemaakt en met de Clear Retouch-functie 
kunnen ongewenste delen van een opname worden gewist. De 
verschillende filters bieden de mogelijkheid nog meer creativiteit 
toe te voegen aan foto’s en video’s. Kortom, de DMC-GM1 verandert 
elke gebruiker, man of vrouw, jong of oud, in een kunstenaar.

De DMC-GM1 is voorzien van 
een Wi-Fi connectie waarmee 
je nog eenvoudiger opnames 
kunt maken die zonder 
moeilijke handelingen direct 
gedeeld kunnen worden. 
Tal van flexibele opties voor 

het maken van opnames, het browsen en het delen zijn binnen 
handbereik met de DMC-GM1 en de ‘Panasonic Image App’ voor iOS 
en Android smartphones en tablets.

VOORTREFFELIJKE BEELDKWALITEIT

UITZONDERLIJK SNEL 

ONOPGEMERKT FOTOGRAFEREN

SUPER COMPACT

BOORDEVOL CREATIVITEIT 

GET CONNECTED



SPECIFICATIE-OVERZICHT
The heart of Panasonic
Venus Engine FHD

Aantal pixels
Totaal 16.84 megapixels
Effectief 16.00 megapixels

Type sensor LIVE MOS 17.3x13.0mm
Stofreductiesysteem SuperSonic wave filter
Vatting Micro Four Thirds

Afmetingen
98.5 x 54.9  x 30.4 mm excl. 
uitstekende delen

Gewicht (body) 173 gram
LUMIX innovatieve technologie
Intelligent Auto Foto & Video
Intelligent Auto Plus Foto & Video 
Full Time Live View Ja
Focus
Type  Contrast AF system
Focus mode AFS / AFF / AFC / MF

AF mode
Gezichtsherkenning / AF Tracking /
23-punts AF / 1-punts AF / Pinpoint

Video-opname
Bestandsformaat AVCHD, MP4
Opname 1920x1080, 50i (sensor output 50p)

Belichting
Lichtmeting systeem 1728-zone multi-patroon
Lichtmeting mode Intelligent Meervoudig / Center / Spot
Flitser TTL Auto, GN5.6 equivalent, Pop-up
Witbalans
Kleurtemperatuur 2500-10.000K in 100K
Instelling Auto, Voorkeuze, Defocus
Sluiter
Sluitertijden 1/16000
Weergave
Live View Ja
LCD Monitor 3,0'' touch LCD (1036K dots)
Standaard in doos:

UITVOERINGEN
Kleur

Body + 12-32mm 
Compact / F3.5-5.6 • • •

Body + 12-32mm 
Compact / F3.5-5.6 
+ 20mm Pancake / 
F1.7 + Hand grip

•

LUMIX G OBJECTIEVEN

POWERZOOM 
LENZEN

VAST- 
BRANDPUNT-
LENZEN

TELELENZEN

STANDAARD
TELELENZEN

OVERIGE
LENZEN

CONVERSIE-
LENZEN

H-FS014045E H-FS014042E H-FS1442AE H-FS12032E
14-45 mm 
F3.5-5.6

14-42 mm 
F3.5-5.6

14-42 mm 
F3.5-5.6

12-32 mm 
F3.5-5.6

H-H014E H-H020AE

14 mm F2.5 20 mm F1.7

H-PS14042E H-PS45175E
14-42 mm 
F3.5-5.6

45-175 mm 
F4.0-5.6

H-ES045E
Macro

45 mm F2.8

H-X025E

25 mm F1.4

H-HS35100E
35-100 mm

F2.8 gehele bereik

H-F008E H-F007014E H-FT012E
Fisheye

8 mm F3.5
Ultra Groothoek
7-14 mm F4.0

3D
12.5 mm F12.0

DMW-GFC1 DMW-GMC1 DMW-GTC1 DMW-GWC1

Fisheye Conversielens*
120° beeldhoek

Macro Conversielens*
Tot 14 cm dichtbij (H-H014)

Tot 16 cm dichtbij (H-PS14042)

Tele Conversielens**
2x optisch zoombereik

Groothoek Conversielens*
Van 28 mm tot 22 mm 

BEST CSC
EXPERT LENS

STANDAARD

H-VS014140E H-FS045200E H-FS100300E H-FS45150E
   14-140 mm 
F4.0-F5.6

45-200 mm 
F4.0-F5.6

100-300 mm 
F4.0-F5.6

45-150 mm 
F4.0-F5.6

* I.c.m. H-PS14042 en H-H014   ** I.c.m. H-PS14042

LUMIX LENZEN lenzen gebaseerd op Micro Four Thirds (MFT) en daardoor klein en licht van gewicht.
LUMIX X LENZEN serie premium lenzen die de hoogste kwaliteit bieden door aangebrachte Nano Surface Coating. 
LEICA LENZEN ultieme kwaliteit lenzen die garant staan voor heldere en scherpe beelden tot in de randen.

Voor uitgebreide informatie over bovenstaande objectieven verwijzen wij u naar de folder 'LUMIX G objectieven' of naar www.panasonic.nl / www.panasonic.be  

H-HS12035E
12-35 mm  
F2.8 gehele bereik

H-FS14140E
14-140 mm
F3.5-5.6

Voor meer informatie over de DMC-GM1 verwijzen wij u door naar onze website www.panasonic.nl / www.panasonic.be


