PERSBERICHT
Krachtig en veelzijdig
De nieuwe LUMIX FZ1000 MKII: het juiste gereedschap
•
•
•

1-inch sensor met hoge gevoeligheid
Snelle LEICA* DC VARIO-ELMARIT lens met 16x optische zoom
Hoge resolutie View Finder

Frankfurt, Duitsland, 18 februari 2019 - De splinternieuwe FZ1000 MKII is een
camera voor iedere gelegenheid. Met een sensor van 1 inch en een 16x optische
LEICA zoomlens, is dit de perfecte bridgecamera voor de hobby fotograaf. Het
maken van prachtige beelden in de meest diverse omstandigheden is eenvoudig
dankzij de vele geavanceerde functies. Snelheid is geen probleem voor de FZ1000
MKII en de 4K Photo- en videofuncties bieden daarbij extra flexibiliteit. Het vrij
kantelbare touchscreen aan de achterkant of de LVF (Live View Finder) met hoge
resolutie kunnen beide gebruikt worden om de beste compositie te kiezen.

Belangrijkste kenmerken
De FZ1000 MKII is voorzien van de beste specificaties om altijd en overal hoge
prestaties te leveren. De camera is gebouwd om een grote, zeer gevoelige 20,1megapixel MOS-sensor van 1 inch met een hoge signaal-ruisverhouding. Met
andere woorden, deze camera is de ideale keuze voor het vastleggen van heldere
beelden, ongeacht de hoeveelheid omgevingslicht. De 16x optische zoomlens
biedt een bereik van 25-400 mm (equivalent van 35mm-camera), waardoor de
camera perfect is voor het maken van landschapsfoto's en opnames van
onderwerpen die zich veraf bevinden. De nieuw toegevoegde Zoom Compositie
Assistent helpt met één 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
Met een diafragmabereik van f/2.8-4.0 kunnen prachtige onscherpe achtergronden
worden gecreëerd. Het nieuwe kleinste diafragma van f/11 is handig voor heel
gedetailleerde landschapsfoto's.
Aanvullende specificaties zijn:
•

•
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•

Bluetooth Low Energy (4.2) en Wi-Fi-connectiviteit (IEEE802.11b / g /
n) voor direct delen van beelden en op afstandbedienen van de camera
via Panasonic Image App
Lange levensduur van de batterij met AC- of USB oplaadmogelijkheid
onderweg

Mis geen moment met de LUMIX FZ1000 MKII
•
•
•

Snelle opstarttijd en ultrasnelle autofocus
High-speed burstshooting
4K Photo en video om elk snelwegend onderwerp haarscherp vast te
leggen

Om de hoge gevoeligheidssensor aan te vullen, heeft de FZ1000 MKII een
bijzonder korte opstarttijd en een ultrasnelle autofocus van ongeveer 0,09
seconden. Een burst-snelheid van 12 fps (AFS) plus een snelle (elektronische)
sluiter van 1/16000 seconden (kortste sluitertijd) maken deze camera compleet.
Met de bekende 4K Photo-functie van LUMIX kunnen de meest lastige
actiemomenten haarscherp worden vastgelegd. De camera legt met 30 frames per
seconde het vluchtige moment vast, waarna de beste beelden kunnen worden
opgeslagen in een JPEG van 8 megapixels. Met de nieuwe functie Auto Marking
kan de beste opname nog sneller en eenvoudiger worden geselecteerd.
Andere interessante 4K-functies zijn Post Focus, Focus Stacking en de
mogelijkheid om meerdere beelden te combineren voor een leuk slow-motion
effect.
Videoliefhebbers nemen verbluffende beelden op in QFHD bij een resolutie van
3840x2160 pixels bij 30/25 / 24p.

Perfect design
De FZ1000 MKII heeft een ergonomisch ontwerp, wat het maken van opnames
comfortabeler maakt. De snelle en uiterst nauwkeurige OLED LVF van 0,39 inch
heeft een resolutie van 2.360K pixels en een vergrotingsfactor van 0,74x. Door het
oogpunt van 20 mm biedt de LVF goed zicht, ook voor fotografen die een bril
dragen. Het 3,0-inch vrij kantelbare touchscreen aan de achterkant met een
resolutie van 1.240K pixels kan 180 graden opzij en 270 graden omhoog en
omlaag worden gedraaid, zodat vanuit iedere hoek opnames kunnen worden
gemaakt. Door de intuïtieve bediening, met knoppen aan de voor- en achterkant
en 13 functieknoppen, is alles wat de gebruiker nodig heeft binnen handbereik.
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Beschikbaarheid

Model

Kleur

EAN

RRP

Beschikbaar
vanaf

DC-FZ10002EG

Zwart

5025232892662

€849

Begin 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.
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