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PERSBERICHT 

 
De nieuwe LUMIX S5IIX en LUMIX S5II: 

 Twee full-frame systeemcamera's met Hybrid 
Phase Detection AF, verbeterde Active I.S. en een 

nieuwe 24-megapixel full-frame CMOS-sensor 
 
 

‘s-Hertogenbosch, Nederland, 4 januari 2023 – Met trots kondigt Panasonic 

aan dat het full-frame LUMIX S-assortiment wordt uitgebreid met twee 

revolutionaire camera's: de slanke matzwarte LUMIX S5IIX en de klassiek 

ogende LUMIX S5II. Deze L-Mount-camera's presteren fantastisch bij het 

vastleggen van foto's en video's en zijn ongelooflijk licht in gewicht. Beide 

modellen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de meest ambitieuze 

makers en bieden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding. 

Beide modellen zijn voorzien van een nieuwe 24-megapixel 35mm full-frame 

CMOS-sensor en beeldprocessor. Het zijn de eerste LUMIX-camera's met een 

sensor die Hybrid Detection Auto-Focus ondersteunt. De nieuwe processor 

realiseert een superieure beeldkwaliteit en maakt video-opnames bij een hoge 

bitsnelheid mogelijk, vergelijkbaar met de LUMIX S1H.  

 

Een nieuwe standaard voor LUMIX AF-prestaties 

Beide camera’s zijn uitgerust met een nieuwe 24-megapixel sensor en een 

nieuwe beeldprocessor, welke is ontwikkeld door het L2 Technology-

partnerschap van LEICA en LUMIX. Daarmee zijn de LUMIX S5II en S5IIX de 

eerste LUMIX-camera's met Hybrid Phase Detection Auto-Focus (PDAF).  

De camera's maken gebruik van een nieuw Phase Hybrid AF-systeem dat 

PDAF combineert met Contrast Detect AF. Omdat het nieuwe systeem snel en 

betrouwbaar is en 779-area lichtmeting biedt, kan het onderwerpen detecteren 

in lastige omstandigheden zoals bij weinig omgevingslicht en tegenlicht. Is er 

eenmaal scherp gesteld op een onderwerp, dan zal de camera het onderwerp 

blijven volgen, zelfs als er zich andere bewegende voorwerpen in beeld 

bevinden. Continuous AF tijdens het zoomen1 en micro AF-aanpassingen zijn 

ook mogelijk. 

 

 
1  Voor conventionele zoomlenzen is een firmware-update nodig om Continuous AF te kunnen 

gebruiken tijdens het zoomen. 
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Een groot aantal videofuncties en opnameopties 

De nieuwe processor geeft de LUMIX S5IIX en S5II video-

opnamemogelijkheden zoals intern 4:2:0 10-bit 6K (3:2) en 5,9K (16:9) bij 30 

fps en 4:2:2 C4K en 4K bij tot 60 fps. Een nieuw plat warmtebeheersysteem 

maakt onbeperkte opnametijden 2  mogelijk zonder dat er concessies zijn 

gedaan op de lichtgewicht camerabody. De camera's ondersteunen ook HFR 

(High Frame Rate) opnames bij tot 120 fps en Slow & Quick-opnames bij tot 

180 fps. 

De LUMIX S5IIX kan 5,8K Apple ProRes opnemen op SSD via HDMI of USB. 

ALL-Intra-opnames zijn ook mogelijk. Bovendien ondersteunt de S5IIX de 

uitvoer van Apple Pro Res RAW-videobeelden naar Atomos. Verder 

ondersteunt hij bekabeld3 en draadloos IP-streamen en USB-tethering. 

Beide modellen bieden verschillende beeldprofielen, waaronder 14+ stops V-

Log/V-Gamut naast een nieuwe REAL TIME LUT-functie waardoor het 

mogelijk is om kleurgradatie-LUT's te uploaden naar een SD-kaart en ze direct 

toe te passen in de camera in plaats van tijdens de nabewerking. 

In reactie op verzoeken van professionele gebruikers zijn functies als 

Waveform Monitor, Vector Scope en Zebra Pattern toegevoegd naast System 

Frequency (24,00 Hz) en Synchro Scan. 

Met de ingebouwde microfoon of een externe microfoon kan duidelijke, 

realistische 48 kHz/24-bit audio worden opgenomen, en met externe en XLR- 

microfoons zijn hoge resolutie 96 kHz/24-bit opnames mogelijk. 

 

Professionele foto- en videoprestaties 

Dankzij een groot aantal nieuwe en verbeterde functies leveren de LUMIX 

S5IIX en S5II werkelijk verbluffende foto- en videoprestaties, waaronder snelle 

burstopnames bij tot 9 fps met mechanische sluiter en 30 fps met elektronische 

sluiter (er kunnen 300 beelden worden vastgelegd). Ook beschikken beide 

camera’s over een 96-megapixel High Resolution Mode (JPEG/RAW) en Dual 

Native ISO-gevoeligheid, wat ruis onderdrukt en een maximale ISO-waarde 

van 51200 (204800 als gekozen wordt voor Extended) mogelijk maakt. 

De LUMIX S5IIX en S5II zijn ook voorzien van een verbeterd 

beeldstabilisatiesysteem om nog gemakkelijker opnames te kunnen maken 

vanuit de hand in uiteenlopende omstandigheden en situaties. De nieuwe 

Active I.S. maakt uiterst stabiele video-opnames mogelijk door optimalisatie 

 
2 Wanneer de camera wordt gebruikt bij de aanbevolen bedrijfstemperatuur van 0-40 graden 

Celsius. Als Thermal Management is ingesteld op STANDARD stopt het opnemen van 6K- en 5,9K-
video's bij 30p/25p wanneer de continue opnametijd meer dan 30 minuten bedraagt. 
3 Hiervoor is een USB-LAN-adapter nodig. Deze wordt apart verkocht. 
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van de horizontale-, verticale- en rotatiecorrectie 4 . Vergeleken met 

conventionele stabilisatie compenseert Active I.S. tot 200%5. Het is bijzonder 

effectief in omstandigheden waarin het maken van opnames uit de hand 

doorgaans lastig is, zoals bij het gebruik van telelenzen of filmen tijdens het 

lopen. 

 

Eenvoudige en superieure bedieningsmogelijkheden 

De LUMIX S5IIX en S5II bieden geavanceerde opnamemogelijkheden, 

waardoor makers uitstekende resultaten kunnen bereiken met een minimale 

workflow. Dit dankzij functies als AWB Lock, MF Assist (mogelijk bij het maken 

van zowel video's6 als foto's) en een nieuwe Live Crop-functie, die het hele 

sensoroppervlak gebruikt voor het vastleggen van videobeelden zodat de 

gebruiker daar later 4K en FHD beelden uit kan halen. 

De gebruiksvriendelijkheid is verder verbeterd door de nieuwe gemakkelijk 

bedienbare in acht richtingen te bewegen joystick, de uitgebreide draaiknop, 

het vrij kantelbare touchcontrol scherm van 3,0 inch en de grote OLED Live 

View Finder van 3.680K-pixels. 

 

Toonaangevende betrouwbaarheid en connectiviteit 

De camera's zijn robuust gebouwd met een gegoten voor- en achterframe van 

een magnesiumlegering en een spatwaterbestendige- en stofdichte 7 

constructie voor gebruik op locatie in de meest uiteenlopende situaties.  

De connectiviteit is verbeterd ten opzichte van de LUMIX S5. De LUMIX S5IIX 

en S5II zijn allebei voorzien van een full-size HDMI Type A- en snelle USB 3.2 

Gen 2-aansluiting plus een kabelhouder om te voorkomen dat de kabel 

plotseling losschiet. De draadloze connectiviteit is ook verbeterd. Wi-Fi 5GHz8 

en 2,4Ghz zorgen samen voor snelle, stabiele communicatie met smartphones 

en tablets. 

Twee kaartsleuven (beide UHS-II) ondersteunen Relay Recording, Backup 

Recording en Allocation Recording en de krachtige batterij van 2.200 mAh kan 

worden opgeladen via wisselstroom of USB. 

 
4 Op basis van de CIPA-norm voor kantelen en draaien: scherpstelafstand f=200 mm bij gebruik 

van de S-E70200-lens. Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie. 
5 Vergeleken met LUMIX S5. Bandpuntsafstand 20 mm bij gebruik van de S-R2060. 
6 Tot maximaal 60p. Werkt niet in de modus Variable Frame Rate. 
7 Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct 

contact komt met stof of water. 
8 5 GHz Wi-Fi is niet in alle landen beschikbaar. 
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Prijs en beschikbaarheid 

De LUMIX S5IIX zal verkrijgbaar zijn vanaf het voorjaar van 2023 voor een 

adviesprijs van € 2.499,- (body only). De LUMIX S5II is verkrijgbaar vanaf eind 

januari 2023 voor een adviesprijs van € 2.199,- (body only). Beide camera's 

zijn compatibel met alle 14 huidige LUMIX S-lenzen, plus andere full-frame L-

Mount-lenzen geproduceerd door de L-Mount-partners van Panasonic. 

 

 

Over Panasonic 

Als wereldleider in het ontwikkelen van innovatieve technologieën en 
oplossingen voor uiteenlopende toepassingen in de sectoren 
consumentenelektronica, woningbouw, automotive, industrie, 
communicatie en energie is de Panasonic Group op 1 april 2022 
overgestapt op een systeem met werkmaatschappijen, waarbij Panasonic 
Holdings Corporation dienst doet als holding met daaronder acht bedrijven. 
De Group, die in 1918 werd opgericht, zet zich in voor het welzijn van mens 
en maatschappij en voert zijn activiteiten uit op basis van grondbeginselen 
die worden toegepast om nieuwe waarde te creëren en duurzame 
oplossingen te bieden voor de wereld van nu. De Group rapporteerde een 
geconsolideerde netto-omzet van 56,40 miljard euro (7.388,8 miljard yen) 
voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2022. De Panasonic 
Group is toegewijd aan het verbeteren van het welzijn van mensen en richt 
zich daarom als groep op het leveren van superieure producten en diensten 
onder het motto 'Live Your Best'.  
 

Ga voor meer informatie over de Panasonic Group naar: 

https://holdings.panasonic/global/. 

 

Voor overige informatie: 

Panasonic Netherlands  

een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH 

Europalaan 28E – 5232 BC ‘s-Hertogenbosch  

 

Tel.: +31 73 64 02 741 

E-mail: partnerportal.nl@eu.panasonic.com 

https://holdings.panasonic/global/

