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PERSBERICHT 

 

Update: 2 nieuwe functies onthult voor de LUMIX S full-

frame spiegelloze systeemcamera 

• HLG Photo -  maakt groter dynamisch bereik mogelijk 

• High Resolution - produceert uitzonderlijk fijne details 

 

Las Vegas, Verenigde Staten, 7 januari 2019 – Na een aankondiging op de 

Photokina 2018 onthult Panasonic twee nieuwe belangrijke functies van de 

LUMIX S full-frame spiegelloze systeemcamera op de CES 2019. De LUMIX S 

full-frame spiegelloze systeemcamera's en lenzen zijn vanaf eind maart 2019* 

verkrijgbaar. 

*De beschikbaarheidsdatum kan per verkoopregio verschillen. 
 
 

Een volledig nieuwe stijl van fotografie 

Met de nieuwe modus HLG Photo van de LUMIX S kunnen foto's worden gemaakt 

met een groter dynamisch bereik. Omdat in één beeld zowel hele lichte tonen als 

donkere schaduwen kunnen worden weergegeven, is een indrukwekkende, exacte 

kleurweergave mogelijk die heel nauw overeenkomt met het menselijk oog. 

HLG-foto's worden als HSP-bestand opgeslagen. De levendige beelden kunnen 

via HDMI-kabel worden weergegeven op de nieuwste HLG-compatibele 4K OLED 

televisie van Panasonic of op andere apparaten die compatibel zijn met HLG. Deze 

functionaliteit is ideaal voor fotografen die indruk willen maken met hun 

fotopresentaties op een met HLG compatibele televisie. 

 

Prachtige, realistische details 

De modus High Resolution is perfect voor het maken van foto's van landschappen 

of kunstvoorwerpen met fijne details. Deze modus maakt automatisch acht 

achtereenvolgende opnames terwijl de sensor zich een halve pixel verplaatst, 

waarbij de Body I.S. (beeldstabilisator) optimaal wordt benut. Door de nieuwe 

Venus Engine die het signaal snel verwerkt worden deze acht opnames 

samengevoegd tot één beeld. Fijne details worden daardoor natuurgetrouw 

weergegeven en vastgelegd als een prachtig en uiterst realistisch beeld.  

In situaties waarbij zich bewegende onderwerpen in beeld bevinden, zijn er opties 

om bewegingsonscherpte te onderdrukken, zodat fotografen deze modus net zo 
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kunnen gebruiken als wanneer ze in een normale opnamemodus beelden 

vastleggen.  

• Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
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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

