
 

 

1 

PERSBERICHT 

Klein maar krachtig 
Dichterbij de actie met de nieuwe LUMIX TZ95 

• 30x optische zoom met LEICA * lens 

• 20.3 Megapixel resolutie 

• Kantelbaar touchscreen en hoge resolutie viewfinder   

 

Frankfurt, Duitsland, 18 februari 2019 - Onderwerpen dichtbij, veraf en alles daar 

tussen is vast te leggen met het nieuwste lid van de populaire TZ (Travel Zoom) 

serie van Panasonic. Met een 30x optische zoom is deze veelzijdige camera op 

zakformaat de ideale reisgenoot. De camera beschikt over een 20,3-megapixel 

sensor met hoge resolutie, 4K Photo en Video, snelle burstopnames en een reeks 

andere geweldige functies, waarmee de gebruiker alle geweldige momenten van 

het leven vast kan leggen, om ze nooit meer te vergeten. Ook het 180 graden 

kantelbare touchscreen aan de achterzijde en de splinternieuwe hoge resolutie 

LVF (Life View Finder) dragen eraan bij dat het eenvoudiger is dan ooit tevoren 

om iedere keer de gewenste opname te maken.  

 

Belangrijkste kenmerken 

De LUMIX TZ95 is uitgerust met verschillende geavanceerde functies, allemaal 

gericht op het vastleggen van de optimale opname.  

De 24mm (35mm equivalent) ultragroothoeklens van LEICA is ideaal voor 

landschapsfoto's, maar met de 30x optische zoom wordt een zoombereik tot 720 

mm (35mm equivalent) geboden. Power O.I.S. (Optical Image Stabilizer) zorgt 

voor scherpe opnames door bewegingsonscherpte te compenseren, zelfs wanneer 

bij lange brandpuntsafstanden opnames worden gemaakt.De nieuw toegevoegde 

Zoom Compositie Assistent helpt met een druk op de knop om het onderwerp snel 

terug in beeld te krijgen door uit te zoomen wanneer het zicht verloren gaat bij 

telefoto-opnamen. Om de snel bewegende onderwerpen bij te houden, beschikt 

de TZ95 over een burstfunctie van 10 frames per seconde (AFS) en volgt het 

onderwerp met een snelheid van 5 fps (AFC). Aanvullende specificaties zijn:  

• 1/2,3-inch Live MOS-sensor met een hoge resolutie van 20,3 

megapixels. 

• Ultrasnelle AF van circa 0,1 seconden 

• RAW-formaat en handmatige bediening, plus volledig automatische 

modus voor beginnende fotografen 
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Creëer je eigen verhaal 

• 3,0-inch 180 graden kantelbaar touchscreen  

• Hoge resolutie viewfinder  

• 4K Photo om nooit meer het perfecte moment te missen 

 

De Live View Finder (LVF) van deze nieuwe camera biedt een fantastisch hoge 

resolutie van 2.330.000 pixels met een royale vergrotingsfactor circa 0,53 

(equivalent van 35mm camera). Hiermee is het eenvoudig om elk beeld vast te 

leggen, zelfs in heldere, zonnige omstandigheden. Het touchscreen is tot 180 

graden kantelbaar, perfect voor selfies. Voor meer creativiteit in de beelden zijn er 

22 digitale filteropties, die ook te gebruiken zijn op panorama beelden. 

4K Photo maakt het vastleggen van het perfecte moment gemakkelijker dan ooit. 

Als deze functie wordt gebruikt, kunnen actiemomenten worden vastgelegd bij 30 

frames per seconde. Hieruit kunnen daarna de beste opnames worden 

geselecteerd en opgeslagen worden als JPEG van 8 megapixels.  

Met de nieuwe functie Auto Marking kan het beste opname snel en eenvoudig 

worden geselecteerd uit de 4K Photo reeks. En met de leuke functie Sequence 

Composition kunnen meerdere beelden tot één opname worden gecombineerd 

voor een apart slow-motion-effect.  

Zelfs selfies kunnen dankzij de 4K Burst Selfie modus nooit meer mislukken, de 

gebruiker geniet van meer groothoek en selecteert eenvoudig de foto waarop 

iedereen in de groep lacht of de beste opname met een bewegende achtergrond. 

 

Altijd paraat  

Door de ingebouwde Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit kunnen ervaringen heel 

eenvoudig worden gedeeld met familie en vrienden. Met BLE (Bluetooth Low 

Energy) kunnen beelden automatisch worden overgezet naar een smartphone of 

tablet om deze vervolgens te kunnen delen via social media. GPS tagging 

garandeert dat speciale reislocaties nooit meer worden vergeten. Als de TZ95 

eenmaal is verbonden met een smartphone of tablet, kunnen er op afstand 

opnames worden gemaakt - ideaal voor groepsselfies en vakantieopnames.  

De TZ95 heeft een lange batterijduur voor circa 380 opnames. Mocht de batterij 

onderweg toch leeg raken, dan kan deze overal via USB worden opgeladen. 
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Beschikbaarheid 

 

Model Kleur EAN RRP 
Beschikbaar 
vanaf 

DC-TZ95EG-K Zwart 5025232894369 €449 Eind April 2019 

DC-TZ95EG-S Zilver 5025232894376 €449 Eind April 2019 
 

 

*De LEICA DC VARIO-ELMAR-lenzen zijn vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en 

kwaliteitswaarborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen 

van het bedrijf. 

 

-EINDE- 
 

 

Over Panasonic 

Panasonic Corporation is een wereldwijde leider in de ontwikkeling van 

verschillende elektronische technologieën en oplossingen voor klanten op het 

gebied van consumentenelektronica, woningbouw, automotive-toepassingen en 

B2B-activiteiten. De onderneming die in 2018 haar 100e verjaardag vierde, heeft 

zich sinds haar oprichting internationaal uitgebreid. Ze bestaat nu wereldwijd uit 

591 dochterondernemingen en 88 gelieerde bedrijven, die samen een 

geconsolideerde netto-omzet boekten van 61,4 miljard euro voor het boekjaar dat 

werd afgesloten op 31 maart 2018. Door innovatie binnen de divisies streeft het 

bedrijf ernaar toegevoegde waarde te bieden en past het zijn technologieën toe 

om een beter leven en een betere wereld te creëren voor haar klanten. Ga voor 

meer informatie over Panasonic naar http://www.panasonic.com/global.  

http://www.panasonic.com/global

