
Η Intertech παρουσιάζει τις νέες 4Κ φωτογραφικές της Panasonic, LUMIX TZ80 και TZ100, για αυθεντικό φωτογραφικό αποτέλεσμα 
που «κόβει την ανάσα». Απολαύστε μοναδικές λειτουργίες και εξελιγμένα εφέ για απαράμιλλη ποιότητα, ζωντανά χρώματα, 
εκπληκτική λεπτομέρεια και επαγγελματικό αποτέλεσμα. 

H LUMIX DMC-ΤΖ100 είναι η νέα premium φωτογραφική της Panasonic στην κατηγορία των compact travel cameras. Ιδανική για 
εκδρομές και ταξίδια, διαθέτει μικρό μέγεθος, δυνατό 10x οπτικό zoom και μεγάλο 1-ίντσας MOS αισθητήρα για ακόμα πιο φωτεινές 
και καθαρές εικόνες. Παράλληλα, η LUMIX TZ100 είναι η πρώτη φωτογραφική που διαθέτει διάφραγμα F2.8 και φακό LEICA. Έτσι, οι 
φωτογραφίες μοιάζουν πιο φυσικές από ποτέ με εντυπωσιακή ακρίβεια χρωμάτων. Πιο ελαφριά από 300g, η LUMIX DMC-TZ80 χωράει 
ακόμα και στην τσέπη σας! Οι 4Κ δυνατότητες της αποδίδουν εκπληκτική λεπτομέρεια και χάρη στο 30x οπτικό zoom, το φακό LEICA και 
τον 18 megapixel MOS αισθητήρα της, το αποτέλεσμα είναι επαγγελματικό και μοναδικό κάθε φορά!

Και οι δύο φωτογραφικές διαθέτουν 4K Photo, εντυπωσιακή λειτουργία της Panasonic για φωτογραφική ακρίβεια που δεν έχετε 
ξανασυναντήσει, καθώς και 4Κ video για υψηλή ανάλυση και ρεαλιστική εικόνα. Με 4 φορές την ανάλυση του Full HD, το 4Κ 
προσφέρει τη μέγιστη φωτογραφική εμπειρία. Χάρη στη λειτουργία 4K Photo, για πρώτη φορά σε travel φωτογραφική, μετατρέπετε 
βίντεο σε φωτογραφία. Αυτή η καινοτόμα λειτουργία έγκειται στη δυνατότητα απομόνωσης ενός καρέ από 4K video (30 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο) και αποθήκευσης του ως ξεχωριστή φωτογραφία (JPEG) σε ανάλυση 8 megapixels. Έτσι, αιχμαλωτίζετε τη στιγμή που 
επιθυμείτε.

Η λειτουργία Post-Focus (Μετα-Εστίαση) αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Panasonic και ενισχύει τα εξελιγμένα 
φωτογραφικά εφέ που υποστηρίζει το brand LUMIX. Μέσω του Post-Focus (Μετα-Εστίαση), ο χρήστης μπορεί να εστιάσει στο σημείο 
που τον ενδιαφέρει, κατόπιν λήψης της φωτογραφίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης πολλών φωτογραφιών με 
διαφορετικά σημεία εστίασης κάθε φορά. 

Τέλος, με τις TZ80 και TZ100 μπορείτε να μοιράζεστε εύκολα και γρήγορα το περιεχόμενο που επιθυμείτε είτε στα social media, είτε σε 
μια μεγάλη οθόνη τηλεόρασης ή μέσω e-mail συνδέοντας τη φωτογραφική με το smartphone/tablet μέσω WiFi και QR συνδεσιμότητας.

LUMIX TZ80/TZ100: 
Οι νέες 4K compact travel φωτογραφικές μηχανές της Panasonic 
για αυθεντικό αποτέλεσμα που “κόβει την ανάσα”

 Φωτογραφικό Υλικό Υψηλής Ανάλυσης: https://we.tl/6N47C8pPG2

ΤΖ80 – Επιπλέον χαρακτηριστικά/λειτουργίες
• Ηλεκτρονικό σκόπευτρο (Electronic View Finder) 0.2-inch 1,166k-dot
• Αισθητήρας 1/2.3” (High Sensitivity MOS)
• Οπτική σταθεροποίηση εικόνας σε 5 άξονες
• 10 καρέ το δευτερόλεπτο συνεχόμενη ριπής (Burst Shoot mode)
• Αυτόματη εστίαση ματιών/προσώπου (AF)
• Πλήρης ασύρματος έλεγχος μέσω της εφαρμογής Panasonic Image App

ΤΖ100 – Επιπλέον χαρακτηριστικά/λειτουργίες
• Οθόνη αφής 3.0inch 1,040k dot touch screen 
• Οπτική σταθεροποίηση εικόνας σε 5 άξονες 
• 10 καρέ το δευτερόλεπτο συνεχόμενη ριπής (Burst Shoot mode)
• Αυτόματη εστίαση ματιών/προσώπου (AF)
• Δυνατότητα αρχείων RAW 
• Λειτουργία Δημιουργικού Πανοράματος 
• Πλήρης ασύρματος έλεγχος μέσω της εφαρμογής Panasonic Image App

https://we.tl/6N47C8pPG2

