
 

PERSBERICHT 
 

Panasonic introduceert nieuwe full-frame 
spiegelloze systeemcamera, de LUMIX S1H. 

Een camera die video's van bioscoopkwaliteit 
produceert en 's werelds eerste met 6K/24p 

(3:2)*1 opnamecapaciteit 
 
 
’s-Hertogenbosch, Nederland, 27 augustus 2019 – Met trots kondigt 
Panasonic de LUMIX S1H aan, een nieuwe DSLM-camera met een full-
frame beeldsensor die professionele videokwaliteit combineert met de 
flexibiliteit van een spiegelloze camera. Zoals al eerder aangekondigd, is 
de LUMIX S1H 's werelds eerste camera die video's vastlegt in 6K/24p*1 
(beeldverhouding van 3:2), 5,9K/30p (beeldverhouding van 16:9) en 10-
bits 60p 4K/C4K. *2 *3 

 
De nieuwe 24,2-megapixel full-frame beeldsensor is compatibel met de 
nieuwe Dual Native ISO-technologie. In combinatie met de optimale 
signaalverwerking door de Venus Engine leidt dit tot een hoge 
gevoeligheid en minimale ruis. De LUMIX S1H biedt een dynamisch bereik 
van 14+ stops, net zo breed als dat van broadcastcamera's, en V-Log/V-
Gamut compatibel met de populaire colorimetrie 'VariCam Look'. Wat de 
LUMIX S1H zo speciaal maakt, is de onbeperkte opnametijd in alle 
opnamemodi. Dit is te danken aan de unieke 
warmteverspreidingstechnologieën van Panasonic. Verder biedt de 
camera de modi HDR (High Dynamic Range) in HLG (Hybrid Log 
Gamma), 4:2:2 10-bits HDMI-output en Anamorphic 4:3 plus een aantal 
praktische tools voor het maken van films, zoals tally-lights, een wave 
form monitor en een V-Log View Assist-functie.  
 
De LUMIX S1H beschikt over een Body I.S. (Image Stabilizer) die 
beweging door het trillen van de handen effectief compenseert. Door de 
Body I.S. (5-assig) te combineren met de O.I.S. (Optical Image Stabilizer, 
2-assig) in de lenzen uit de LUMIX S-serie, compenseert Dual I.S. 2 
vrijwel elk type bewegingsonscherpte nog krachtiger, wat een 6,5 stops*4 
langere sluitertijd mogelijk maakt. Het nieuwe vrij kantelbare scherm aan 
de achterkant, de Real View Finder en de status-lcd zijn groot en hebben 
een hoge resolutie. Ze zijn daardoor zeer duidelijk. Door het robuuste 
design kunnen professionele fotografen rekenen op grote 
betrouwbaarheid. 
 
Op de full-frame spiegelloze systeemcamera's uit de LUMIX S-serie is het 
L-Mount-systeem toegepast om gebruikers te voorzien van een gevarieerd 
en toekomstbestendig assortiment producten. Op dit moment zijn er meer 



 

dan 46 verwisselbare lenzen, waaronder 11 of meer LUMIX S/S PRO-
lenzen, verkrijgbaar bij Panasonic, Leica Camera en Sigma of zullen dat 
binnenkort zijn. Daarnaast bestaan er verscheidene vattingadapters en 
converters die het gebruik van nog meer lenzen mogelijk maken. Met 
andere woorden, de L-Mount biedt een vrijwel eindeloos aantal creatieve 
mogelijkheden. 
 
Panasonic richt zich al lange tijd op het ontwikkelen van professionele 
filmcamera's die voldoen aan de huidige behoeften van de sector. 
Hierdoor kan het nu bogen op een zeer goede reputatie op dit gebied. 
Daarnaast was het Panasonic die de allereerste compacte, lichtgewicht 
DSLM-camera ter wereld ontwikkelde en deze steeds verder heeft 
verbeterd. Door deze innovatieve ideeën en vergaarde kennis te 
combineren, kon de LUMIX GH-serie worden geïntroduceerd. Een serie 
gebaseerd op het concept van een digitale fotocamera die video's vastlegt 
met een kwaliteit die zelfs voor een filmcamera zeer goed is. Door 
daaraan de mogelijkheden van de full-frame sensor toe te voegen, kan 
Panasonic nu met trots de LUMIX S1H introduceren als ultieme DSLM-
camera die de best mogelijke prestaties levert.  
 
Panasonic biedt nu drie innovatieve modellen in de LUMIX S-serie met 
full-frame DSLM-camera's: de S1R, de S1 en de nieuwe S1H. De LUMIX 
S1R is ideaal voor het maken van hoge resolutie foto's. De LUMIX S1 is 
een geavanceerde hybride camera voor foto's en video's van hoge 
kwaliteit en de LUMIX S1H is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor het 
maken van films. Met dit assortiment wil Panasonic voldoen aan de eisen 
van iedere imaging professional door de constante evolutie van de foto-
/videocultuur in het huidige nieuwe digitale tijdperk te blijven pushen. 
 

*1 Als full-frame digitale camera met verwisselbare lens per 27 augustus 2019. Onderzoek door Panasonic.  

*2 Als full-frame digitale camera met verwisselbare lens per 27 augustus 2019. Onderzoek door Panasonic. Met 

aan Super 35mm-equivalent formaat. 

*3 Overeenkomstig 4K (4.096×2.160) zoals gedefinieerd door Digital Cinema Initiatives (DCI).  

*4 Op basis van de CIPA-norm voor kantelen en draaien: scherpstelafstand f=105 mm bij gebruik van de S-
R24105 of scherpstelafstand f=200 mm bij gebruik van de S-R70200-lens. Firmware moet worden geüpdatet 
naar de nieuwste versie. 

 
1. Video-opnames van filmkwaliteit 
Dat de LUMIX S1H in staat is uitstekende video-opnames te produceren, 
is het sterkste punt van deze camera en maakt hem tot een professionele 
tool voor het vastleggen van filmbeelden.  
De S1H heeft een 24,2-megapixel 35mm full-frame CMOS-sensor (35,6 
mm x 23,8 mm) die beelden vastlegt in 6K. Met een actieve resolutie van 
6.024 x 4.016 beschikt de S1H over circa 24,2 miljoen pixels. Verder is de 
camera voorzien van een OLPF (Optical Low Pass Filter), die moiré-
effecten onderdrukt. In combinatie met de optimale signaalverwerking 
door de Venus Engine, maakt dit opnames mogelijk bij een maximale ISO-
waarde van 51200 met minimale ruis. 



 

De Dual Native ISO-gevoeligheid is een uniek kenmerk van de LUMIX 
S1H. Deze technologie werd voor het eerst geïntroduceerd bij het 
VariCam topassortiment. Het maakt gebruik van een proces waarbij de 
sensor op een geheel andere manier wordt gelezen. Er wordt daardoor 
meer informatie uit de sensor gehaald zonder dat de beeldkwaliteit 
vermindert. Dit betekent dat de camera kan overschakelen van 
standaardgevoeligheid naar hoge gevoeligheid met een minimale 
toename in ruis en andere artefacten. Dual Native ISO geeft filmmakers 
meer artistieke vrijheid en, aangezien er minder licht op de set nodig is, 
kunnen ze tijd besparen. De Dual Native ISO-waarden van de LUMIX S1H 
zijn 640 en 4000*1, waardoor filmmakers in vrijwel alle 
lichtomstandigheden kunnen filmen. Bij een Single Native ISO-
beeldsensor neemt de ruis normaal gesproken toe als de gevoeligheid 
toeneemt. De nieuwe beeldsensor met Dual Native ISO van de S1H 
minimaliseert de ruis echter door op basis van de gevoeligheid het 
optimale circuit te kiezen voordat gain-verwerking plaatsvindt. Hierdoor 
kunnen er opnames worden gemaakt bij een hoge gevoeligheid van 
maximaal ISO 51200. Het is mogelijk om de Dual Native ISO-technologie 
handmatig te schakelen tussen LAAG (ISO 640-5000) en HOOG (ISO 
4000-51200). *1 

 

Doordat hij de pixels van de full-frame beeldsensor optimaal benut, is de 

LUMIX S1H de eerste digitale camera ter wereld die vloeiende video's met 

een hoge resolutie kan vastleggen in 6K/24p, 5,4K/30p (beeldverhouding 

van 3:2) of 5,9K/30p (beeldverhouding van 16:9 ). *2 Ook is het de eerste 

full-frame digitale camera met verwisselbare lens*1 die HEVC-video-

opnames in 10-bits 60p 4K/C4K*3*4 mogelijk maakt wanneer een 

beeldoppervlak gelijk aan Super 35mm wordt gebruikt. Wanneer het 

volledige beeldoppervlak wordt gebruikt, kunnen 4:2:2 10-bits 4K30p-

beelden worden opgenomen in H.264. De hoge resolutie gegevens 

kunnen ook worden gebruikt voor het maken van 4K-video's met een 

hogere beeldkwaliteit of voor het croppen van beelden in 4K. 

 

Het dynamisch bereik meet het luminantiebereik dat een digitale camera 

kan vastleggen. De LUMIX S1H biedt een groot dynamisch bereik van 14+ 

stops, wat vrijwel hetzelfde is als dat van de broadcastcamera's van 

Panasonic. Dit betekent dat alles heel nauwkeurig kan worden 

weergegeven, van de donkere tot de lichte delen.  

 

Het kunnen vastleggen van levensechte kleuren en rijke huidtinten is een 

must voor elke filmmaker. De LUMIX S1H maakt gebruik van de 

befaamde colorimetrie van het assortiment VariCam filmcamera's. De 

LUMIX S1H biedt V-Log/V-Gamut-opname voor een zeer dynamisch 



 

bereik en een breed kleurenspectrum. V-Log produceert een heel plat 

beeld terwijl alle kleurinformatie in het beeld behouden blijft. Dit biedt meer 

speelruimte tijdens de nabewerking van de beelden. De CMOS-sensor 

van de LUMIX S1H biedt een breed kleurenspectrum dat V-Gamut wordt 

genoemd. Het is de optimale kleurruimte van de S1H en is breder dan 

BT.2020. De logcurvekenmerken van V-Log doen enigszins denken aan 

negatieffilm en V-Gamut heeft een kleurruimte die nog groter is dan film. 

 

Het is ook mogelijk om video-opnames te maken in HDR (High Dynamic 

Range). Deze modus geeft zowel de lichte als donkere delen weer, 

waardoor het beeld er net zo uitziet als het menselijk oog het waarneemt. 

De camera legt videobeelden vast met een speciale gammacurve die 

compatibel is met ITU-R BT.2100 en gebruikers kunnen nu Hybrid Log-

Gamma (HLG) kiezen in Photo Style. 

 

De LUMIX S1H biedt de mogelijkheid van 4:2:2 10-bits 4K 60p/50p HDMI-

output. Om te voldoen aan de behoeften van professionele filmmakers, 

biedt de camera verschillende opnameformaten, waaronder de modus 4:3 

Anamorphic. 

 
Met de functie VFR (Variable Frame Rate) kunnen gebruikers overcranked 
(voor slow-motioneffect) en undercranked (voor fast-motioneffect) video-
opnames maken in C4K/4K (60 fps, maximaal 2,5x langzamer in 24p) of 
Full-HD (180 fps, maximaal 7,5x langzamer in 24p). De minimale 
framesnelheid voor fast-motioneffectvideo's is 2 fps. Daarnaast kunnen 
ook HFR (High Frame Rate) video's met geluid worden vastgelegd, zelfs 
als de autofocus wordt gebruikt. Er zijn verschillende effecten mogelijk 
voor het produceren van slow-motioneffectvideo's tijdens het 
nabewerkingsproces. 

 

Praktische tools zoals een golfvormmonitor en V-Log View Assist worden 

ook geboden. De voor- en achterkant zijn voorzien van een tally-lampje 

voor situaties waarin er met meerdere camera's wordt gewerkt. 

*1 Als de opnamemodus is ingesteld op V-Log. De gevoeligheid varieert op basis van de opnamemodus. 
*2 Als full-frame digitale camera met verwisselbare lens per 27 augustus 2019. Onderzoek door Panasonic.  

*3 Als full-frame digitale camera met verwisselbare lens per 27 augustus 2019. Onderzoek door Panasonic. Met 

aan Super 35mm-equivalent formaat. 

*4 Overeenkomstig 4K (4.096×2.160) zoals gedefinieerd door Digital Cinema Initiatives (DCI).  

 

2. Grote betrouwbaarheid maakt professioneel gebruik mogelijk 
De LUMIX S1H heeft een Body I.S. (Image Stabilizer) die 
handbewegingen krachtig corrigeert. Panasonic heeft een algoritme 
ontwikkeld dat de trillingsinformatie nauwkeurig berekent. Deze informatie 



 

wordt niet alleen geleverd door de gyrosensor maar ook door de beeld- en 
versnellingsmetersensor. Hierdoor kunnen trillingen nauwkeuriger worden 
gedetecteerd en gecompenseerd en is het mogelijk een 6 stops langere 
sluitertijd*1 te gebruiken. Door de Body I.S. (5-assig) in de camera te 
combineren met de O.I.S. (Optical Image Stabilizer, 2-assig) in de lenzen 
uit de LUMIX S-serie, compenseert de 5-assige Dual I.S. 2 grotere 
bewegingen die tot nog toe niet onderdrukt konden worden. Het optimaal 
benutten van zowel O.I.S. als B.I.S. komt vooral tot zijn recht bij 
teleopnames en in lastige omstandigheden, zoals bij weinig licht of bij het 
maken van opnames vanuit de hand bij een 6,5 stops langere sluitertijd*2. 
De 5-assige Dual I.S. 2 werkt zowel voor foto- als voor video-opnames, 
inclusief 4K. De Body I.S. compenseert camerabewegingen zelfs als er 
andere L-Mount-lenzen zonder O.I.S. worden gebruikt. 
 
Voor stabiele, continue video-opnames is warmteverspreiding cruciaal. Op 
basis van de resultaten van warmtesimulatie-onderzoek verkregen door 
de ontwikkeling van zowel professionele filmcamera's als digitale 
fotocamera's heeft Panasonic voor de LUMIX S1H een speciale 
koelventilator ontworpen. Deze ventilator heeft een innovatieve constructie 
die de warmte zo efficiënt verspreidt dat er onbeperkt video-opnames 
kunnen worden gemaakt. 
 
De hoofdconstructie bestaat uit een volledig gegoten voor- en achterframe 
van een magnesiumlegering dat bestand is tegen zware omstandigheden 
bij gebruik buiten. Door de robuuste constructie en gesealde naden en 
knoppen is de LUMIX SH1 niet alleen spatwater*3- en stofdicht*3, maar 
ook vorstbestendig tot -10 graden Celsius. De duurzame sluiter gaat circa 
400.000 cycli mee. 
 
De LUMIX S1H heeft twee SD-geheugenkaartsleuven die compatibel zijn 
met snelle UHS-II-kaarten met grote capaciteit en videosnelheidsklasse 
90. Gebruikers kunnen kiezen uit de opnamemodi Relay Recording, 
Backup Recording en Allocation Recording, die de mogelijkheid bieden 
om video- en fotogegevens op een aparte kaart op te slaan. De 7,4-V 
3.050 mAh batterij met hoge capaciteit biedt een lange opnameduur van 
circa 2 uur in alle opnamemodi*4. Met de meegeleverde USB 3.1 Type-C-
kabel kan de batterij snel worden opgeladen via USB PD (USB Power 
Delivery). Deze kabel maakt ook een snelle gegevensoverdracht mogelijk. 
 

*1 Op basis van de CIPA-norm voor kantelen en draaien: scherpstelafstand f=50 mm bij gebruik van de S-X50-
lens. 
*2 Op basis van de CIPA-norm voor kantelen en draaien: scherpstelafstand f=105 mm bij gebruik van de S-

R24105 of scherpstelafstand f=200 mm bij gebruik van de S-R70200-lens. Firmware moet worden geüpdatet 
naar de nieuwste versie. 
*3 Stof- en spatwaterdicht garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de camera in direct contact 

komt met stof of water. 
*4 Als de batterij volledig is geladen. De opnametijd varieert afhankelijk van de opname-omstandigheden en 
instellingen. 

 
 



 

3. Uitbreidingsmogelijkheden voor creatieve vrijheid 
De LUMIX S1H is compatibel met 4:2:2 10-bits 4K 60p/50p HDMI-output 
en heeft een volwaardige HDMI Type A-aansluiting. Daarnaast is de 
LUMIX S1H voorzien van een kabelhouder voor de HDMI-kabel om te 
voorkomen dat deze losschiet op locatie. 
 
De LUMIX S1H is ook compatibel met Time Code IN/OUT-synchronisatie 
via de flitssynchronisatie-aansluiting en meegeleverde BNC-
converterkabel met BNC-kabel. Dit vereenvoudigt niet-lineaire bewerking 
van beeldmateriaal dat is vastgelegd met meerdere camera's. 
Net als bij de S1R en S1 kunnen er verschillende accessoires worden 
gebruikt voor de LUMIX S1H, zoals een microfoonadapter (DMW-XLR1), 
afstandsontspanner (DMW-RS2), oogschelp (DMW-EC6), batterijgrip 
(DMW-BGS1) en batterijlader (DMW-BTC14). De microfoonadapter is een 
plug-inadapter voor XLR-microfoons voor het vastleggen van hoogwaardig 
stereogeluid. Dit is ideaal voor lip-sync-opnames. Speciale knoppen 
maken directe, snelle bediening mogelijk. Er kan gekozen worden uit MIC, 
LINE en CONDENSATORMICROFOONS. De batterijlader is ook 
compatibel met USB PD en laadt de batterij in circa 2 uur. De camera kan 
worden gebruikt terwijl hij via deze adapter wordt geladen. Ook is de 
standaard externe flitser (DMW-FL580L / FL360L / FL200L) te gebruiken 
voor de camera's uit de LUMIX S-serie.  
 
Compatibiliteit met Bluetooth 4.2 (bekend onder de naam BLE: Bluetooth 
Low Energy) maakt een continue verbinding met een smartphone of tablet 
mogelijk bij minimaal stroomverbruik. De instellingen van een LUMIX S1H-
camera kunnen worden gekopieerd en draadloos worden overgezet naar 
andere S1H-camera's als er meerdere S1H-camera's worden gebruikt. 
Naast Wi-Fi 2,4-GHz (IEEE802.11b/g/n.) kan er gebruik worden gemaakt 
van Wi-Fi 5-GHz (IEEE802.11ac)*1. Dit biedt een veilige en stabiele 
verbinding met een smartphone of tablet én andere toestellen op locatie 
waarmee de camera goed op afstand kan worden bediend. De 
verzendsnelheid van foto- en videogegevens wordt vergroot bij gebruik 
van de 5GHz-bandbreedte*2. Met de LUMIX Sync-app voor iOS*2- en 
Android*3-apparaten kunnen foto's eenvoudig worden overgezet naar een 
smartphone of tablet via een draadloze verbinding. Ook kan met deze app 
de camera op afstand worden bediend met deze apparaten. 
 
Met de LUMIX Tether-software kunnen tethered opnames worden 
gemaakt via USB. Gebruikers kunnen de camera bedienen door hem met 
een USB-kabel aan te sluiten op een pc. Zo kunnen ze tijdens het maken 
van opnames de beelden bekijken op een groot pc-scherm. 
*1 5 GHz Wi-Fi is niet in alle landen beschikbaar. 

*2 iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen 
en wordt onder licentie gebruikt. 
*3 Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc. 

 
 



 

4. Intuïtieve bediening 
De LUMIX S1H heeft drie grote hoge resolutie schermen voor het direct 
eenvoudig controleren van beelden. Het scherm van 3,2 inch aan de 
achterkant met 2.330K pixels en een beeldverhouding van 3:2 biedt een 
150% grotere luminantie in vergelijking met de LUMIX S1R/S1, GH5 en 
GH5S. Het scherm is daardoor buiten erg duidelijk. Door toepassing van 
een nieuwe mechanische constructie kan het scherm zowel kantelen als 
draaien. Gebruikers kunnen hierdoor gemakkelijk de hoek veranderen 
zonder HDMI- of USB-kabels los te hoeven koppelen. Daarnaast biedt het 
scherm touchbediening. Verder is Live View Boost een praktische functie. 
Door alleen voor live view de gevoeligheid te verhogen kan hiermee de 
compositie worden gecontroleerd zelfs als het volledig donker is. En het 
scherm heeft een Night-modus die een zachte achtergrondverlichting 
produceert. Hierdoor kan de gebruiker het onderwerp goed zien als hij 
langere tijd in het donker heeft gezeten, zelfs direct nadat hij op het 
scherm heeft gekeken.  
 
De LVF speelt een belangrijke rol in de ultrasnelle respons van de 
camera. De LUMIX S1H beschikt net als de S1R/S1 over de grootste Real 
View Finder met 's werelds hoogste resolutie van 5.760 pixels. Al 
naargelang de opnamesituatie kan de vergrotingsfactor van 0,78x 
veranderd worden in 0,7x of 0,74x. Door toepassing van een snelle, 
nauwkeurige OLED voor de LVF worden beelden vloeiend weergegeven 
bij 60 fps/120 fps (wijzigbaar) en is de respons zeer snel met een 
minimale vertraging van circa 0,005 seconden. De hoge contrastratio van 
10.000:1 zorgt voor uitzonderlijk goed zicht. Met minimale vertekening en 
uitstekende optische prestaties geeft deze Real View Finder een natuurlijk 
beeld weer zoals het menselijk oog het waarneemt. De LVF is altijd scherp 
en helder, van het midden tot in de hoeken. 
 
De nieuwe status-lcd is de grootste in zijn klasse met een formaat van 1,8 
inch en biedt een hoge resolutie. Door toepassing van MIP (Memory In 
Pixel-technologie) verbruikt hij een minimale hoeveelheid stroom, ideaal 
om hem altijd aan te laten staan, zelfs als de camera uitstaat. De lcd toont 
de resterende opnametijd voor video's, het aantal opnames en de 
resterende batterijduur. Voor de achtergrondkleur kan de gebruiker kiezen 
uit wit en zwart. Omdat gekozen is voor een reflecterende lcd met 
achtergrondverlichting, is het scherm zowel buiten bij fel licht als in het 
donker goed af te lezen. Hij geeft belangrijke instellingen weer voor het 
maken van foto's en video's. De reactietijd van de lcd is ook snel genoeg 
voor tijdcodeweergave en geluidmonitoring. 
 
De LUMIX S1H heeft meerdere Fn-knoppen op de voorkant van de body 
voor snelle toegang tot de bijbehorende functies. Op de voorkant bevindt 
zich ook een sub video-knop, zodat de gebruiker vanaf de linkerkant bij de 
knop kan. Aan de meeste knoppen kan de gebruiker zelf functies 
toewijzen al naargelang het gebruik.  



 

 
5. Uitstekende prestaties als digitale fotocamera 
De LUMIX S1H is niet alleen een hoogwaardige videocamera. Hij 
produceert ook schitterende foto's. De camera legt beelden vast in 14-bits 
RAW-formaat, zodat details zeer nauwkeurig worden weergegeven. 
 
Door de hoge resolutie sensor optimaal te benutten biedt de LUMIX S1H 
een High Resolution-modus die zelfs de kleinste details getrouw vastlegt, 
zodat prachtige, zeer realistische RAW-beelden worden verkregen. De 
nieuwe, snelle Venus Engine legt automatisch acht achtereenvolgende 
beelden vast terwijl de sensor wordt verplaatst met behulp van het Body 
I.S. (Image Stabilizer) mechanisme en voegt ze samen tot één aan 96-
megapixel equivalent beeld (12.000 x 8.000 pixels). Deze modus is 
geschikt voor het maken van landschapsopnames en fine art-foto's met 
fijne details. Deze schitterende hoge resolutie fotokwaliteit is ideaal voor 
het maken van landschapsfoto's van niet-bewegende onderwerpen met 
behulp van een statief. Maar de modus kan ook gebruikt worden als zich 
bewegende onderwerpen in het beeld bevinden, door de sub-modus over 
te schakelen. 
 
Panasonic heeft een zeer snelle AF kunnen creëren door geavanceerde 
bedieningstechnologie toe te passen op de belangrijkste onderdelen: lens, 
sensor en beeldverwerker. De lens en sensor communiceren met elkaar 
met een maximale snelheid van 480 fps. Door Contrast AF te combineren 
met DFD-technologie, realiseert de LUMIX S1H een uiterst snelle en 
nauwkeurige AF van circa 0,08 seconden*1. Met de LUMIX S1H kunnen 
ook snelle burstopnames worden gemaakt bij 9 fps (AFS) en 6 fps (AFC). 
Door zijn uitstekende trackingprestaties blijft de camera het gekozen 
onderwerp altijd volgen. Als camera die uitblinkt in het maken van 
opnames bij weinig licht, kan de LUMIX S1H dankzij de hogere 
gevoeligheid en verbeterde afstelling van de sensor tot -6EV*2 luminantie 
waarnemen met Low Light AF. Met de gezicht/oog-detectietechnologie 
kunnen mensen haarscherp worden vastgelegd. De Eye AF detecteert 
zelfs de pupil van een oog en stelt er nauwkeurig op scherp voor 
indrukwekkende portretten. De LUMIX S1H maakt ook gebruikt van 
geavanceerde AI-technologie die bepaalde onderwerpen detecteert, zoals 
mensen en snel bewegende dieren (honden, katten en vogels). De 
camera blijft deze onderwerpen volgen, zelfs als ze zich met hun rug naar 
de camera keren. 
 
Voor meer continue burstopnames biedt de nieuwe 6K Photo-functie*3 de 
mogelijkheid om unieke momenten met 30 fps vast te leggen door uit het 
6K-burstbestand (met een beeldverhouding van 3:2 of 4:3) het frame met 
de beste timing te kiezen en op te slaan als een circa 18-megapixel 
equivalente hoge resolutie foto. Met de functie 4K Photo kunnen beelden 
snel met 60 fps worden vastgelegd in een met circa 8 megapixel 
equivalente resolutie. In 6K Photo en 4K Photo kan afhankelijk van de 



 

situatie worden gekozen uit drie exclusieve modi: 6K Burst/4K Burst, 6K 
Burst (Start/Stop)/4K Burst (Start/Stop) en 6K Pre-burst/4K Pre-burst. 
Gebruikers kunnen afhankelijk van de situatie naast de standaard 
opnamemodus de meest geschikte burst opnamemodus kiezen. 
 
Met de HLG*4 Photo-modus maakt Panasonic een compleet nieuwe stijl 
van fotografie mogelijk. Het biedt een groter dynamisch bereik waardoor 
licht en schaduw met meer natuurlijk contrast worden weergegeven. HLG-
foto's kunnen ook worden opgeslagen als HSP-bestand*5 met 
gecomprimeerde signalen met hoge helderheid in volledige resolutie 
(5.888 x 3.312, in 16:9, met de LUMIX S1H) naast JPEG/RAW-bestanden. 
De modus is bijzonder goed in het vastleggen van licht, zoals sprankelend 
sterrenlicht of fel zonlicht. De gebruiker kan deze levendige beelden 
bekijken op de nieuwste met HLG/HDR compatibele 4K TV's van 
Panasonic via een HDMI-kabelverbinding of op andere HLG/HDR-
compatibele apparaten. Het is ook ideaal voor fotopresentaties door 
fotografen. 
 
De uiterst nauwkeurige sluitereenheid biedt een kortste sluitertijd van 
1/8000 seconde voor het vastleggen van spontane opnames van snel 
bewegende onderwerpen. Ook kan er daardoor een lichtsterke lens met 
een volledig geopend diafragma worden gebruikt om een indrukwekkende 
onscherpte te verkrijgen, zelfs buiten. De externe flitser kan worden 
gesynchroniseerd met de snelste sluitertijd voor camera's ooit van 
maximaal 1/320 seconde*6*7. 
 
De lichtmeetmodus Highlight Weighted meet het licht met een prioriteit 
voor lichte delen om te voorkomen dat die overbelicht raken. 

 
*1 11EV in de groothoekstand met een S-R24105-lens (CIPA) en de LVF ingesteld op 120 fps. 
*2 Bij ISO 100, F1.4, AFS.  

* 3 6K PHOTO is een functie voor snelle burstopnames, waarbij een stilstaand beeld van circa 18 megapixels 
(ongeveer 6.000 x 3.000 effectieve pixels) uit 4:3- of 3:2-videobeelden wordt gehaald die door de 6K-functie zijn 
gemaakt. 

*4 HLG (Hybrid Log Gamma) is een HDR-formaat gebaseerd op een internationale standaard (ITU-R BT.2100). 
*5 HSP is een HDR-beeldformaat op basis van videotechnologie in HLG-formaat. 
*6 Het richtgetal neemt af als de sluitertijd wordt in gesteld op 1/320 seconde.  
*7 Voor een DSLM-camera vanaf 27 augustus 2019. Onderzoek door Panasonic. 

 
• L-Mount is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. 

• Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. 
• Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn 
van Bluetooth SIG, Inc. Panasonic Corporation maakt onder licentie gebruik van deze merktekens. Overige 

handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. 
• SDXC en het SDXC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. 
• Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.  

 

 
 
 
 



 

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 100-
jarig bestaan vierde, heeft zich sinds haar oprichting internationaal 
uitgebreid. Ze bestaat nu wereldwijd uit 582 dochterondernemingen en 87 
gelieerde bedrijven, die samen een geconsolideerde netto omzet boekten 
van 8,003 triljoen yen voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 
2019. 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

