
Antes de ligar o aparelho, leia atentamente
todas as instruções contidas neste manual.

As figuras deste manual são meramente ilustrativas.

Instruções Básicas de Funcionamento

Câmera Digital

modelo: DMC-FZ60LB-K

Proteger o Meio Ambiente é dever de todos.

BQX0563

Instruções detalhadas para operações desta
câmera estão contidas no “Instruções de
Funcionamento para Características Avançadas
(formato PDF)”, que encontra-se disponível no
endereço www.panasonic.com.br/support/
download/manual/index.aspx

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE NANO
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Prezado usuário,
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecê-lo pela
aquisição desta câmera digital Panasonic. Por favor, leia atentamente este
Manual de Instruções e mantenha-o à mão para futuras referências.
Note que os controles e componentes, os itens de menu, etc., da câmera
digital podem parecer ligeiramente diferentes dos apresentados nas figuras
destas Instruções de funcionamento.

Observe atentamente as leis de direitos autorais.
• A gravação de fitas ou discos pré-gravados ou outro material publicado ou

divulgado com propósitos diferentes do seu próprio uso privado, infringem
as leis de direitos autorais. Mesmo para uso privado, a gravação de certos
materiais é restrita.

As Instruções de Funcionamento para características avançadas contidas
no CD-ROM (fornecido) é uma versão auxiliar, podendo ocorrer que parte
do texto e/ou figuras no visor apareçam diferentes daqueles apresentados
na câmera. No CD-ROM (fornecido), estão disponíveis instruções também
em outros idiomas, escolha o de sua preferência.

Informações para a sua segurança

AVISO:
PARA REDUZIR O RISCO DE PROVOCAR UM INCÊNDIO, CHOQUE
ELÉTRICO OU DANOS NO PRODUTO:
• NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA, UMIDADE,

GOTEIRAS OU SERENO E NÃO COLOQUE RECIPIENTES COM
LÍQUIDOS, COMO JARRAS EM CIMA DO APARELHO.

• USE APENAS OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS.
• NÃO RETIRE A TAMPA (OU O PAINEL TRASEIRO); NO INTERIOR

DO APARELHO NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS
PELO USUÁRIO. A REPARAÇÃO SÓ PODE SER FEITA POR UM
TÉCNICO QUALIFICADO.

A TOMADA ELÉTRICA DEVERÁ ESTAR INSTALADA PRÓXIMA AO
EQUIPAMENTO E DEVERÁ SER FACILMENTE ACESSÍVEL.

Etiqueta de identificação do produto
Produto Localização

Câmera digital Na parte inferior
Carregador da bateria Na parte inferior
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Sobre a bateria recarregável

CUIDADO
Há perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente.
Substituir somente pelo mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo
fabricante. Eliminar as baterias usadas de acordo com as instruções do
fabricante.

• Não aqueça ou exponha ao fogo.
• Não deixe a bateria dentro de um automóvel estacionado ao sol, durante

muito tempo, com as portas e as janelas fechadas.

AVISO
Risco de incêndio, explosão e queimaduras. Não desmonte, incinere ou
aqueça a bateria acima de 60°C.

Sobre o carregador de bateria

AVISO
• NÃO INSTALE NEM COLOQUE ESTE APARELHO DENTRO DE

UMA ESTANTE, ARMÁRIO EMBUTIDO OU QUALQUER OUTRO
ESPAÇO FECHADO. VERIFIQUE SE EXISTE UMA BOA
VENTILAÇÃO PARA O APARELHO. PARA EVITAR O RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO PROVOCADO POR
SOBREAQUECIMENTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS
ABERTURAS DE VENTILAÇÃO NÃO ESTÃO OBSTRUÍDAS COM
CORTINAS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL.

• NÃO OBSTRUA AS RANHURAS DE VENTILAÇÃO COM JORNAIS,
TOALHAS, CORTINAS OU OBJETOS SEMELHANTES.

• NÃO COLOQUE OBJETOS COM CHAMAS, COMO VELAS
ACESAS, EM CIMA DO APARELHO.

• JOGUE FORA A BATERIA RESPEITANDO AS REGRAS DE
DEFESA DO AMBIENTE.

• O carregador da bateria fica no modo de espera quando a alimentação CA
estiver ligada. O circuito primário está sempre ligado, desde que o
carregador da bateria esteja ligado a uma tomada.
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Durante a utilização
• Use sempre um cabo de AV original Panasonic: (opcional).
• Use sempre um cabo HDMI mini cabo original Panasonic: (opcional).
• Não utilize nenhum outro cabo de ligação USB, exceto o fornecido.
Mantenha a câmera o mais afastada possível de equipamentos
eletromagnéticos (como fornos micro-ondas, televisores, jogos de vídeo,
etc.).
• Se usar a câmera perto ou em cima de um televisor, as fotografias e o som

da câmera podem sofrer interrupções provocadas pela radiação das ondas
eletromagnéticas.

• Não use a câmera perto de telefones celulares porque o ruído emitido pode
afetar negativamente as fotografias e o som.

• Os dados gravados podem ficar danificados ou as fotografias podem ficar
distorcidas devido aos campos magnéticos fortes criados por alto-falantes ou
motores de grandes dimensões.

• A radiação das ondas eletromagnéticas geradas pelos microprocessadores
pode afetar negativamente a câmera, provocando interferências nas
fotografias e no som.

• Se a câmera for negativamente afetada por equipamento eletromagnético e
deixar de funcionar corretamente, desligue-a e retire a bateria. Em seguida,
volte a introduzir a bateria e ligue novamente a câmera.

Não use a câmera perto de transmissores de rádio ou de linhas de alta
tensão.
• Se gravar perto de transmissores de rádio ou de linhas de alta tensão, pode

afetar negativamente a gravação das fotografias e do som.

<Manuseio de baterias usadas>

Cobrir os terminais positivo (+) e negativo (–) com uma fita isolante adesiva,
antes de depositar em uma caixa destinada para o recolhimento. O contato
entre partes metálicas pode causar vazamentos, gerar calor, romper a
blindagem e produzir fogo.
Não desmonte, não remova o invólucro, nem amasse a bateria.
Não incinere nem aqueça as baterias, elas não podem ficar expostas a
temperaturas superiores a 100°C. O gás liberado pela bateria pode irritar a
garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura
da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais.
Evite o contato com o líquido que vazar das baterias. Caso isto ocorra, lave
bem a parte afetada com bastante água. Caso haja irritação, consulte um
médico.

BRASIL
Após o uso, as pilhas e baterias deverão ser
entregues ao estabelecimento comercial ou rede de
assistência técnica autorizada.
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Cuidados com a câmera
Não submeter a vibração, choque ou pressão
fortes.
• As lentes, o monitor LCD ou o estojo externo pode ser

danificado se usado nas seguintes condições.
Também pode funcionar de forma errada ou a
imagem pode não ser gravada.
– Deixar cair ou bater na câmera.
– Fazer pressão forte sobre a lente ou o monitor LCD.

• Quando estiver carregando ou usando o recurso de reprodução,
certifique-se de que as lentes estejam na posição armazenada.

• Há momentos quando os sons ou vibrações de pancadas virão da
câmera, mas eles são devido ao movimento de abertura, ao zoom e ao
motor, e não indicam um defeito.

Esta câmera não é à prova de poeira/respingos/
água.

Evite usar a câmera em local com muita poeira,
água, areia etc.
• Líquidos, areia e outros materiais estranhos podem

se acumular no espaço ao redor das lentes, botões
etc. Tenha muito cuidado, já que isso pode não
somente causar mau funcionamento, mas a câmera
pode não ter conserto.
– Lugares com muita areia ou poeira.
– Lugares onde a água pode entrar em contato com esta unidade como

em sua utilização em um dia chuvoso ou em uma praia.
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Acessórios padrão
Verifique se todos os acessórios estão incluídos antes de usar a câmera.
Números de produtos corretos a partir de julho de 2012. Podem estar
sujeitos a alterações.

1 Bateria recarregável
(Indicado como bateria
recarregável ou bateria no texto)
Carregue a bateria antes de usar.

2 Carregador de bateria
(Indicado como carregador de
bateria ou carregador no texto)

3 Cabo CA
Nota: O plugue do cabo CA está
em conformidade com o padrão
Brasileiro, estabelecido pela
ABNT e regulamentado pelo
Inmetro.

4 Cabo de conexão USB
5 CD-ROM

• Software
• Instruções de Funcionamento

para características avançadas
Instalar no seu PC antes do uso.

6 Alça de ombro
7 Tampa da lente/tira da tampa da

lente

• O Cartão de Memória SD, o Cartão
de Memória SDHC e o Cartão de
Memória SDXC são indicados
como cartão no texto.

• O Cartão de memória classe 4 de 8GB incluso na embalagem,
fornecido gratuitamente durante período promocional.
É possível gravar ou reproduzir imagens na memória interna
quando não estiver utilizando um cartão.

• Consulte o fornecedor ou o Centro de Assistência mais próximo se você
perder os acessórios fornecidos. (Você pode adquirir os acessórios
separadamente).

• Guarde as peças pequenas em um lugar seguro e fora do alcance de
crianças.

7

65

43

21
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Nomes e funções de peças principais

1 2 43 5 6 7 8 109 11 12 13

31 3214 15 16 1718 19 20

21222324253326

28 29 30

27
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1 Lente
2 Alavanca do zoom
3 Botão do obturador
4 Botão [ ] (Modo de Rajada)
5 Indicador de disparador

automático
Lâmpada auxiliar de AF

6 Disco de modo
7 Flash
8 Objetiva
9 Disco de ajuste da dioptria
10 Alto-falante

• Seja cuidadoso para não cobrir
o alto-falante com seus dedos.
Isso pode tornar difícil ouvir o
som.

11 Ilhó da alça de ombro
12 Conector [HDMI]
13 Conector [AV OUT/DIGITAL]
14 Visor
15 Microfone estéreo
16 Interruptor de ligar/desligar a

câmera
17 Botão de filme
18 Lâmpada de alimentação
19 Botão [FOCUS]
20 Disco traseiro
21 Botão [DISP.]
22 Botão [MENU/SET]
23 Botões do cursor
24 Botão [Q.MENU]/Botão [ ]

(excluir/cancelar)
25 Botão [ ] (Reproduzir)
26 Botão [EVF/LCD]

27 Monitor LCD
28 Receptáculo de tripé

• Um tripé com um
comprimento de parafuso de
5,5 mm ou mais pode danificar
esta unidade se for fixado.

29 Alavanca de desbloqueio
30 Porta do cartão/bateria
31 Botão de abertura do flash
32 Botão [AF/AF /MF]
33 Botão [AF/AE LOCK]/Botão

[Fn1]
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Fixando a tampa da lente
• Quando você desligar ou transportar a câmera, coloque a tampa da lente

para proteger a superfície da lente.

1 Passe a tira através do furo da câmera.

2 Passe a mesma tira através do furo da tampa
da lente.

3 Coloque a tampa da lente.

Fixando a alça de ombro
• Recomendamos fixar a alça de ombro quando usar a câmera para evitar

que ela caia.
1 Passe a alça de ombro através do furo no ilhó

da alça de ombro.
2 Passe a alça de ombro através da fivela e

aperte-a.
A Puxe a alça de ombro 2 cm ou mais.
• Fixe a alça de ombro ao outro lado da câmera,

tendo o cuidado de não a torcer.

A

Fixar a tampa da lente / alça de ombro
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Use o carregador e a bateria dedicados.
• A bateria não está carregada quando a câmera é adquirida.

Carregue a bateria antes de usar.
• Carregue a bateria com o carregador em um ambiente interno

(10°C a 30°C).

1 Conecte a bateria prestando atenção na
direção da bateria.

2 Conecte o cabo CA.
• O indicador [CHARGE] A acende e começa

o carregamento.

Sobre o indicador [CHARGE]
On: Carregando.
Off: O carregamento foi concluído.

Sobre as baterias que você pode usar com esta unidade
A bateria que pode ser usada com esta unidade é DMW-BMB9E.
Tempo de carregamento: Aprox. 155 min.

Carregando a bateria

 Nota
• Os códigos dos acessórios estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.
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• Desligue essa unidade e confirme se a objetiva está recolhida.
• Recomendamos o uso de um cartão Panasonic.

1 Deslize a alavanca de liberação na
direção da seta e abra a tampa do cartão/
bateria.
• Sempre use baterias Panasonic originais.
• Se usar outras baterias, não podemos

garantir a qualidade deste produto.

2 Bateria: Tenha cuidado com a orientação
da bateria, insira até o final até ouvir um
som de bloqueio e verifique se ela está
bloqueada pela alavanca A. Puxe a
alavanca A na direção da seta para
remover a bateria.
Cartão: Empurre-o até o fim até ouvir um
“clique” e tome cuidado com a direção
na qual você o insere. Para remover o
cartão, empurre o cartão até ouvir um
“clique”, depois extraia-o na
perpendicular.
B: Não toque nos terminais de conexão do cartão.

3 1:Feche a tampa do cartão/bateria.
2:Deslize a alavanca de liberação na

direção da seta.

 Nota
• Mantenha o Cartão de Memória fora do alcance de crianças para evitar

que seja engolido.

B

Inserindo e removendo o Cartão /
a Bateria
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1 Ligue a câmera.
• O relógio não está ajustado quando

a câmera é adquirida. Ajuste a data
e a hora antes de usar a câmera.

2 Pressione o botão do obturador até
a metade para focalizar e depois
pressione-o totalmente para tirar a
fotografia.

Selecionando o modo de gravação
Alternar de modo girando o disco de
modo.

Sequência de operações

: Tirando fotografias com configurações automáticas.

: Tire fotografias com suas próprias configurações.

: A velocidade do obturador é determinada automaticamente pelo
valor da abertura que você define.

: O valor da abertura é determinado automaticamente pela
velocidade do obturador que você define.

: A exposição é ajustada pelo valor da abertura e pela velocidade do
obturador que são ajustados manualmente.

: Gravar filme com definições manuais.

: Use este modo para tirar fotografias com ajustes registrados
anteriormente.

: Tire fotografias de acordo com a cena.

: Grava enquanto verifica o efeito da imagem.
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Gravando filmes
Inicie a gravação
pressionando o botão de
filme.
• Pare a gravação

pressionando o botão de
filme novamente.

• O tempo máximo para
gravar filmes
continuamente com
[MP4] é de 29 minutos e
59 segundos ou até 4 GB.
Você pode verificar o tempo de gravação na tela. (Para [FHD] em formato
[MP4], o tamanho do arquivo é grande e, então, o tempo de gravação
cairá para abaixo de 29 minutos e 59 segundos.)

• A memória interna só pode gravar dados como [VGA] de [MP4].

Reproduzindo fotografias ([Repr. normal])
Pressione [ ].
• Pressione   ou  para selecionar a fotografia.

Excluindo fotografias
Selecione a fotografia e pressione [ ].
• A tela de confirmação é exibida. A fotografia é excluída selecionando

[Sim].
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A câmera definirá as configurações mais adequadas de acordo com o
objeto e as condições de gravação, por isso recomendamos este modo para
principiantes ou para pessoas que querem deixar as configurações para a
câmera e tirar fotografias com facilidade.

1 Ajuste o disco de modo para [ ].

2 Pressione o botão do obturador
até a metade para focalizar e
depois pressione-o totalmente
para tirar a fotografia.

Tirando fotografias com a função de controle de desfocagem
Você pode ajustar facilmente a indefinição do fundo enquanto verifica na
tela.

1 Pressione o disco traseiro para exibir [ ].
2 Pressione  / ou gire o disco traseiro para

ajustar.
• Pressione [ ] para redefinir a configuração

no estado padrão (AUTO).
• Para ajustar automaticamente, redefina as

configurações no estado padrão (AUTO).
3 Pressione [MENU/SET] ou o disco traseiro para configurar.

AUTO

Tirar fotografias usando a função
automática (Modo automático inteligente)
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Gravar usando o Modo Automático Inteligente Plus
Você pode ajustar o brilho e o balanço das cores juntamente com a função
de Modo Automático Inteligente.

1 Pressione [MENU/SET] quando estiver no Modo Automático
Inteligente.

2 Pressione  para selecionar [ ] e depois
pressione [MENU/SET].

Ajustar o brilho, o balanço das cores e a desfocagem do fundo

1 Pressione o disco traseiro para exibir as opções.
2 Pressione / para selecionar o item.

[ ]: Ajuste o brilho.
[ ]: Ajuste a desfocagem do fundo.
[ ]: Ajuste o balanço das cores.

3 Pressione  / ou gire o disco traseiro para ajustar.
• Pressione [ ] para redefinir a configuração no estado padrão

(AUTO).
4 Pressione [MENU/SET] ou o disco traseiro para configurar.
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Você pode usar o disco traseiro para compensar a exposição ou ajustar o
valor de abertura e a velocidade do obturador. Os itens que podem ser
ajustados diferem de acordo com o modo de gravação.

Compensando a exposição

Modos aplicáveis: 

1 Pressione o disco traseiro para configurar a
Compensação da Exposição em um estado
selecionado.

2 Gire o disco traseiro para compensar a
exposição.
A Valor da compensação da exposição
B Medidor da exposição

 Nota
• Defina o valor em [0] quando você não compensar a exposição.

Usar o disco traseiro

F

SSSSS 8125

2.8 4.0 5.6

153060

000-3-3-3-3 +3+3+3
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Configurar o valor de abertura / a velocidade do obturador

1 Pressione o disco traseiro para selecionar
os itens a configurar.
• Os itens que podem ser configurados

mudarão sempre que o disco traseiro for
pressionado.

2 Gire o disco traseiro para configurar.

4.04.04.0 151515PP
000-3-3-3-3 +3+3+3

A: Mudança de programa (Modo de gravação: )

Você pode alterar o valor da abertura e a velocidade do obturador
predefinidos sem alterar a exposição.
• Para ajusta a definição, exiba o valor de abertura e a velocidade do

obturador pressionando o botão do obturador até a metade.

B: Valor da abertura (Modo de gravação: / )

Defina o valor da abertura para um número maior quando desejar um
foco nítido do fundo. Defina o valor da abertura para um número
menor quando desejar um foco suave do fundo.

C: Velocidade do obturador (Modo de gravação: / )

Ajuste com uma velocidade de obturador mais rápida quando quiser
fazer uma fotografia nítida de um objeto em movimento rápido. Ajuste
para uma velocidade de obturador mais lenta quando quiser criar um
efeito de rastro.
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Este modo grava com efeitos de imagem adicionais. Você pode ajustar os
efeitos a serem adicionados selecionando imagens de exemplo e
verificando-os na tela.

1 Ajuste o disco de modo para [ ].
2 Pressione / para selecionar os efeitos de

imagem (filtros) e pressione [MENU/SET].
• O efeito da imagem de exemplo selecionada

será aplicado em uma pré-visualização A.
• Uma breve descrição do efeito da imagem

selecionado aparece quando você pressiona
[DISP.].

Ajustar o efeito consoante suas preferências
A intensidade e as cores dos efeitos podem ser facilmente ajustados
consoante suas preferências.
1 Pressione o disco traseiro para exibir as opções.
2 Pressione / para selecionar o item.

[ ]: Ajuste o brilho.
[ ]: Ajuste a desfocagem do fundo.
[ ]: Ajuste o efeito da imagem.

3 Pressione  / ou gire o disco traseiro para ajustar.
• Pressione [ ] para redefinir a configuração no estado padrão

(AUTO).
• Para ajustar automaticamente, redefina as configurações no estado

padrão (AUTO).
4 Pressione [MENU/SET] ou o disco traseiro para configurar.

Tirando fotografias com efeitos de
imagem diferentes (Modo  de controle criativo)
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1 Pressione [MENU/SET].

2 Pressione / ou gire o disco traseiro para selecionar o item de
menu.

3 Pressione  ou o disco traseiro.
• Dependendo do item do menu, sua configuração pode não aparecer ou

pode ser exibida em um modo diferente.

4 Pressione / ou gire o disco traseiro para selecionar as
definições.

5 Pressione [MENU/SET] ou o disco traseiro
para ajustar.

Feche o menu
Pressione [MENU/SET] ou pressione o botão do obturador até a metade.

Alternar para outros menus
p. ex.: Alternar para o menu [Config.] do menu do modo [Gravar]
1 Pressione [MENU/SET].
2 Pressione .
3 Pressione  ou gire o disco traseiro para

selecionar o ícone do menu [Config.] [ ].
4 Pressione  ou o disco traseiro.

• Selecione um item do menu e configure-o.

Configuração do menu
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Instruções mais detalhadas sobre a operação desta câmera estão contidas
em “Instruções de Funcionamento para características avançadas (formato
PDF)” no CD-ROM fornecido. Instale-o no seu PC para lê-lo.

Para Windows

1 Ligue o PC e insira o CD-ROM que contém as Instruções de
Operação (fornecido).

2 Clique em [Instruções de
Funcionamento].

3 Selecione o idioma desejado e então
clique em [Instruções de
Funcionamento] para instalar.

4 Clique duas vezes no atalho
“Instruções de Funcionamento” na
área de trabalho.

Lendo as Instruções de Operação
(formato PDF)

Quando as Instruções de Operação (formato PDF) não se abrem
Você precisará do Adobe Acrobat Reader 5.0 ou posterior, ou do Adobe
Reader 7.0 ou posterior para navegar ou imprimir as Instruções de
Operação (formato PDF).
Insira o CD-ROM que contém as Instruções de Operação (fornecido),
clique em A e depois siga as mensagens na tela para instalar.
(SO compatível: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

• Você pode fazer download e instalar uma versão de Adobe Reader que
pode ser usado com seu SO do seguinte site.
http://get.adobe.com/reader/otherversions/

• A versão do Adobe Reader fornecido no CD-ROM é a inglesa.
• Clique em B para transferir o Adobe Reader em um idioma adequado ao

seu PC.
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Para instalar as Instruções de Operação (formato PDF)
Exclua o arquivo PDF da pasta “Programas\Panasonic\Lumix\”.
Para Mac
1 Ligue o PC e insira o CD-ROM que contém as Instruções de

Operação (fornecido).
2 Abra a pasta “Manual” no CD-ROM e depois copie o arquivo PDF

com o idioma desejado dentro da pasta.
3 Clique duas vezes no arquivo PDF para abri-lo.

• O CD-ROM fornecido inclui o seguinte software.
– PHOTOfunSTUDIO 8.3 AE (Windows XP/Vista/7)

É um software com funções como cópia de imagens para um PC,
edição e impressão.

– LoiLoScope versão completa de teste por 30 dias
(Windows XP/Vista/7)
(Isto apenas instalará um atalho para o site de download de versão de teste).

• Antes de inserir o CD-ROM, feche todos os aplicativos em execução.
1 Verifique o ambiente do seu PC.

• Ambiente operacional de “PHOTOfunSTUDIO 8.3
PE/PHOTOfunSTUDIO 8.3 AE”
– SO:

Windows® XP (32 bits) SP3,
Windows Vista® (32 bits) SP2,
Windows® 7 (32 bits/64 bits) e SP1

– CPU:
Pentium® III 500 MHz ou superior (Windows® XP),
Pentium® III 800 MHz ou superior (Windows Vista®),
Pentium® III 1 GHz ou superior (Windows® 7)

– Monitor:
1024k768 pixels ou mais (1920k1080 pixels ou mais recomendado)

– RAM:
512 MB ou mais (Windows® XP/Windows Vista®),
1 GB ou mais (Windows® 7 32 bits),
2 GB ou mais (Windows® 7 64 bits)

– Espaço livre em disco rígido:
450 MB ou mais para instalação de software

• Consulte as instruções de operação de “PHOTOfunSTUDIO” (PDF)
para outro ambiente operacional.

Instalando o software fornecido
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2 Insira o CD-ROM com o software fornecido.
• Quando você inserir o CD-ROM fornecido, o menu de instalação

iniciará.
3 Clique em [Aplicações] no menu de instalação.
4 Clique em [Recommended Installation].

• Execute a instalação de acordo com as mensagens que aparecem na tela.

 Nota
• O software compatível com seu PC será instalado.
• “PHOTOfunSTUDIO” não é compatível com Mac.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Câmera Digital:
Informações para sua segurança

Fonte de energia: CC 8,4 V
Consumo de energia: 1,5 W (Quando gravar com monitor LCD)

1,4 W (Quando gravar com Visor)
1,0 W (Quando reproduzir com monitor LCD)
0,7 W (Quando reproduzir com Visor)

Especificações

1/2,33” Sensor MOS, número total de pixels
17.500.000 pixels, filtro de cores primárias

Zoom óptico 24×, f = 4,5 mm a 108 mm
(câmera de filme 35 mm
equivalente: 25 mm a 600 mm)
Wide: F2.8 a F8.0
(quando estiver gravando filmes: F2.8 a F11)
Tele: F5.2 a F8.0
(quando estiver gravando filmes: F5.2 a F11)

Lente
[PROTEÇÃO DE
SUPERFÍCIE NANO
(revestimento de
superfície com
tecnologia Nano)]

Pixels efetivos da
câmera

16.100.000 pixels

Sensor de imagem

Método ópticoEstabilizador de imagens
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30 cm (Wide) / 2 m (Tele) a 
1 cm (Wide) / 1 m (Tele) a 

Podem haver diferenças nas configurações acima.

Faixa de foco
AF
AF Macro/MF/Auto
Inteligente/Filme
Modo de cena

Obturador eletrônico + Obturador mecânicoSistema do obturador
Aprox. 9 lx (quando a iluminação i-low é usada, a
velocidade do obturador é 1/30 de um segundo)

Iluminação mínima

4 segundos a 1/2000 de um segundoVelocidade do
obturador

AE do programa (P)/Prioridade de abertura AE
(A)/Prioridade do obturador AE (S)/Exposição
manual (M)

Exposição (AE)

Múltiplo/Centralizado/SpotModo de medição

Monitor LCD 3” TFT LCD (3:2)
(Aprox. 461.000 pontos)
(relação do campo de visão sobre 100%)

Visor Visor LCD colorido
(Aprox. 202.000 pontos)
(relação do campo de visão sobre 100%)
(com ajuste de dioptria –4 a +4 de dioptria)

Flash Flash pop-up embutido
Microfone Estéreo
Alto-falante Monaural
Mídia de gravação Memória interna (Aprox. 70 MB) /

Cartão de memória SD / Cartão de memória
SDHC / Cartão de memória SDXC

JPEG (baseado em “Design rule for Camera File
system”, baseado no padrão “Exif 2.3”, DPOF
correspondente)/MPO
AVCHD/MP4 (A memória interna só pode gravar
dados como [VGA] de [MP4].

Formato do arquivo
de gravação
Fotografia de cena

Filmes



25

Dolby® Digital (2 ch)
AAC (2ch)

Formato de
compressão de áudio
AVCHD
MP4

“USB 2.0” (alta velocidade)
NTSC
Saída de linha de áudio (monaural)

Interface
Digital
Vídeo analógico
Áudio

Conector dedicado (8 pinos)
MiniHDMI Tipo C

Terminal
[AV OUT/DIGITAL]
[HDMI]

Dimensões
(excluindo as partes
protuberantes)

Aprox. 120,3  mm (L) x 80,8 mm (A) x
91,9 mm (P)

Peso Aprox. 493 g (com cartão e bateria)
Aprox. 449 g (sem cartão e bateria)

Temperatura de
operação

0°C a 40°C

Umidade de operação 10%RH a 80%RH

Carregador de bateria:
Informações para sua segurança

Panasonic DE-A84A
Entrada: CA  110 V a 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
Saída: CC  8,4 V, 0,43 A

Bateria recarregável (ion-lítio):
Informações para sua segurança

Panasonic DMW-BMB9E
Tensão/capacidade: 7,2 V / 895 mAh

 Nota
• Os códigos dos acessórios estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.
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O logotipo SDXC é uma marca da SD-3C, LLC.
• O logotipo “AVCHD” é uma marca comercial da Panasonic Corporation e

da Sony Corporation.
• Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby e o

símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.
• HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas

comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e
em outros países.

• HDAVI ControlTM é uma marca comercial da Panasonic Corporation.
• QuickTime e o logotipo QuickTime são marcas comerciais ou registradas

da Apple Inc., usadas sob licença a partir deste ponto.
• Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA

e noutros países.
• Windows e Windows Vista são marcas registradas ou comerciais da

Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
• Este produto usa “DynaFont” da DynaComware Corporation. DynaFont é

uma marca registrada da DynaComware Taiwan Inc.
• Outros nomes de sistemas e produtos mencionados nestas instruções

são normalmente as marcas registradas ou marcas comerciais dos
fabricantes que desenvolveram o sistema ou produto em questão.

Este produto está licenciado sob a licença do portfólio de patentes AVC
para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar
vídeo em conformidade com o padrão AVC (“Vídeo AVC”) e/ou (ii)
decodificar vídeo AVC que foi codificado por um consumidor comprometido
em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um fornecedor
de vídeos licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é
concedida ou deve ser resultar para qualquer outro uso. Informações
adicionais podem ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte
http://www.mpegla.com.
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GARANTIA

Certificado de Garantia
DMC-FZ60LB-K

A Panasonic do Brasil Limitada, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia
contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo
prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic (totalizando 1 ano), a partir
da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor Panasonic,
e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.
A Panasonic do Brasil Limitada, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde
que a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.
A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão
gratuitas dentro do período de garantia.
A Panasonic do Brasil Limitada, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano
provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), uso em
desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações
excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas
não autorizadas pela Panasonic.
Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de Compra, ou se
a mesma apresentar rasuras ou modificações.
A Panasonic do Brasil Limitada, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os
remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviço Autorizado. O proprietário-consumidor
residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do
aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).
A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro e não cobre os
seguintes itens:
a) Instalação do produto ou orientação de manuseio.
b) Avarias resultantes de acidentes ocorridos devido ao uso incorreto, uso inadequado, abuso ou

negligência por parte do cliente ou devido a qualquer uso não previsto no manual de instruções.
c) Produtos cujos números de série tenham sido alterados, falsificados ou removidos.
d) Serviço de limpeza em geral.
e) Lente quebrada ou deslocada por queda.
Nota: Os aparelhos que possuírem acessórios, a garantia contra defeito de fabricação para estes componentes

é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Nota Fiscal de Compra do produto.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS
Para consultar o serviço autorizado mais próximo de sua região, acesse nosso site:

www.panasonic.com.br
ou entre em contato através dos telefones:

(Região de DDD (0xx11) - ligue: 0800 011 1033)
(demais regiões - ligue: 0300 770 1515)

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.



Proteja seu Aparelho
Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic.

Não confunda com as “Oficinas Especializadas”, pois somente
o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais,
tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real

dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes
orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço

ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso
de “Oficina Especializada”, nada podemos fazer.

Panasonic do Brasil Limitada
Comercial:
Rua Cubatão, 320 - 6º andar
CEP 04013-001 - São Paulo/SP
Fábrica:
CNPJ 04.403.408/0001-65
Rua Matrinxã, 1155 - Distrito Ind. Mal. Castelo Branco
CEP: 69075-150 - Manaus/AM
Indústria Brasileira

Não esqueça
Sempre que seu aparelho apresentar
problema, contate o Serviço Autorizado
Panasonic mais próximo da sua
residência, pois somente o Serviço
Autorizado possui:
• Técnicos treinados pela Panasonic;
• Manuais e informações técnicas

fornecidos pela Panasonic;
• Equipamentos adequados;
• Peças originais.

www.panasonic.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL
E PARA DEFICIENTES VISUAIS:

GRANDE SÃO PAULO 0800 011 1033
DEMAIS REGIÕES 0300 770 1515

O Serviço Autorizado
Panasonic mais próximo
de sua residência pode ser
encontrado através do site
e dos telefones indicados
ao lado.


