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Panasonic kondigt introductie twee kleinste 
en lichtste*1 professionele 4K/60p-camcorders 

met een 25mm-groothoeklens*2 en  
24x optische zoom ter wereld aan 

 
 
’s-Hertogenbosch, Nederland, 6 januari 2020 – Panasonic heeft 
vandaag twee van de kleinste en lichtste 4K/60p-camcorders binnen de 
branche aangekondigd: de HC-X1500E en de HX-2000E. Ondanks de 
compacte body en hun door professionals vereiste mobiliteit en 
draagbaarheid kunnen deze modellen 4K/60p-opnames in hoge kwaliteit 
vastleggen. De nieuwe camcorders beschikken over een 25mm-
groothoeklens en 32x i.ZOOM  voor het maken van 4K-opnames, welke 
zorgen voor hoogwaardige optische prestaties. De exclusieve, uiterst 
nauwkeurige AF van Panasonic stelt snel en nauwkeurig scherp bij 4K- en 
Full HD-opnames.  
 
Daarnaast bieden de nieuwe modellen een groot aantal professionele 
functies, zoals twee manuele instelringen, een ND-filter, een ingebouwde 
led-videolamp*3 en de mogelijkheid om 24-bits hi-res lineaire PCM-audio 
vast te leggen. Voor het maken van video-opnames ondersteunen de 
nieuwe modellen 4:2:2 10-bits interne opnames*4 en de nieuwe, zeer 
efficiënte HEVC-codec. Daarnaast kan uit verschillende opnameformaten 
de meest geschikte worden gekozen. De ingebouwde Wi-Fi ondersteunt 
tevens HD-livestreaming. 
 
Panasonic zal camcorders op de markt blijven brengen die voor een groot 
aantal doeleinden kunnen worden gebruikt, van het maken opnames op 
locatie door regisseurs en het vastleggen van nieuwsitems tot het 
opnemen van 4K-content door ervaren amateurs. 
 
*1 Voor een camcorder met een geïntegreerde lens die 4K/60p-opnames kan maken (per 6 januari 2020. 
Onderzoek door Panasonic.). 

*2 Equivalent van een 35mm-camera.  
*3 Met uitzondering van de HC-X1500. 
*4 Tot 4K 30p. 

 
 

  



 

■ Optische prestaties voor het nauwkeurig vastleggen van 

beelden 
De geïntegreerde lens biedt een bijzonder krachtige 24x optische zoom 
met een bereik van 25 mm* groothoek tot 600 mm*. i.ZOOM zoomt in tot 
32x bij 4K-resolutie en tot 48x bij Full HD. De optische 24x zoom en 
compacte body worden mogelijk gemaakt door het 4-Drive-lenssysteem 
dat vier lensgroepen onafhankelijk van elkaar aanstuurt. 
Met een LEICA Dicomar-lens die voldoet aan de strenge criteria van Leica 
Camera AG als het gaat om lensresolutie, contrast enz. worden 
ongelooflijk mooie beelden vastgelegd terwijl flare (lichtvlekken) en ghosts 
(dubbelbeelden) worden onderdrukt. De camcorders zijn voorzien van 
twee manuele instelringen. De één wordt gebruikt voor het scherpstellen, 
de ander voor het zoomen of het instellen van het diafragma. De manuele 
instelringen hebben verschillende afmetingen, zodat intuïtief altijd de juiste 
ring kan worden bediend. De camcorders zijn uitgerust met twee fysieke 
ND-filters. Deze filters kunnen licht tot 1/4 of 1/16 van de waarde 
tegenhouden. Als de gebruiker beide filters tegelijk gebruikt, wordt 
slechts1/64 van het licht toegelaten tot de camera, een knappe prestatie. 
 
* Vergelijkbaar met een 35mm-camera.  

 

■ Uiterst snelle en nauwkeurige AF met Face Detection 
AF/AE 

In combinatie met een nauwkeurige scherpstelaandrijving maakt Face 
Detection AF/AE een superieure scherpstelsnelheid en uitstekende 
stabiliteit en trackingprestaties mogelijk bij zowel 4K- als Full HD-
opnames. Face Detection AF/AE zorgt ervoor dat er uiterst nauwkeurig 
wordt scherpgesteld en dat onderwerpen voldoende worden belicht. 
Daarnaast kunnen onderwerpen heel precies worden gevolgd op basis 
van kleurherkenning. Hiervoor hoeft alleen het LCD-scherm aan te worden 
geraakt. 
 

■ 5-assige HYBRID O.I.S. voor het stabiel vastleggen van 
beelden 

Voor zowel UHD als FHD detecteert en corrigeert Electronic Image 
Stabilization naast O.I.S. (optische beeldstabilisatie) handbewegingen 
over 5 assen, inclusief onscherpte veroorzaakt door draaiende 
bewegingen. Dit zorgt ervoor dat er krachtig wordt gecorrigeerd in situaties 
waarin de camcorder lastig stabiel is te houden, zoals bij opnames onder 
een lage of hoge hoek. Het Ball O.I.S.-systeem beperkt de wrijving in het 
aandrijfsysteem en zorgt ervoor dat zelfs kleine bewegingen van de hand 
precies worden gecorrigeerd. Zelfs bij 24x optische zoom worden 
prachtige beelden verkregen zonder bewegingsonscherpte. 
 

  



 

■ Compacte body met 4K/60p dankzij warmte afvoerend 

ontwerp 

Een warmte afvoerend ontwerp met een nieuwe dunne ventilator heeft de 
kleinste en lichtste camcorder met geïntegreerde lens die 4K/60p-
opnames produceert mogelijk gemaakt. Doordat er lucht wordt 
aangezogen vanaf het achter paneel van de camera en warmte efficiënt 
wordt afgevoerd vanaf het voorpaneel kunnen probleemloos langere 
opnames worden gemaakt. 

 

■ Opnames van hoge kwaliteit met veelzijdige modi 
De camcorders zijn voorzien van de Venus Engine, die uitgerust is met 
technologieën die werden ontwikkeld voor de LUMIX-serie. Hierdoor 
kunnen er interne opnames worden gemaakt in 4:2:2 10-bit bij maximaal 
29,98p in UHD en maximaal 59,97p in FHD. 
Als de camera is ingesteld op 10-bits opnames, produceert hij 4K/60p 
4:2:2 10-bits beelden via HDMI-output en kunnen er beelden van hoge 
kwaliteit worden vastgelegd met een externe recorder. Daarnaast worden 
uiterst efficiënte HEVC-opnames (LongGOP/10-bit 4:2:0/MOV) 
ondersteund voor het maken van 59,97p-opnames bij een hoge 
bitsnelheid van 200 Mbps.  

 
 

■ Super-slow motion voor nog meer 
opnamemogelijkheden 

In de FHD-modus kunnen slowmotionopnames worden gemaakt bij 120 
fps (voor 59,94 Hz)/100 fps (voor 50 Hz). Ook het maken van 10-bits 
opnames wordt ondersteund en zelfs bij hoge framesnelheden worden 
beelden zonder ‘crop’ verkregen. Tijdens het maken van super-
slowmotionopnames kan de autofocus gewoon worden gebruikt. 

 

■ Functies en design voor professioneel camerawerk 
In de handgreep is een heldere videolamp ingebouwd*1. De helderheid 
kan met de dimmerknop worden ingesteld van 30% tot 100% voor het 
maken van opnames bij weinig licht. In nog donkerdere omstandigheden 
kan worden gewerkt met in de handel verkrijgbare IR-lampen*2 voor het 
vastleggen van infraroodbeelden. De monitor van 3,5 inch heeft een 
resolutie van 2.760.000 pixels. Het scherm is daardoor circa 2x helderder 
dan een conventionele monitor*3 en heeft ook nog eens circa 2x zoveel 
pixels. Zelfs bij fel zonlicht is het beeld daardoor zeer duidelijk.  
 
Een elektrostatisch touchpaneel verbetert het bedieningsgemak bij het 
maken van menukeuzes. De kantelbare zoeker met 1.555.000 pixels en 
het lcd-scherm geven tegelijkertijd het beeld weer. Het beeld dat wordt 
vastgelegd kan daardoor zowel op het lcd-scherm als de EVF worden 
gecontroleerd, zodat er efficiënter kan worden gewerkt. Om snel en 



 

nauwkeurig handmatig te kunnen scherpstellen, beschikken de 
camcorders over Focus Assist-functies, zoals Expand, Peaking en One-
push AF. De meegeleverde batterij steekt niet uit als hij is gemonteerd en 
er kan circa 4,5 uur continu mee worden gewerkt. 
*1 Voor de HC-X1500 is een optionele handgreep nodig (VW-HU1). 

*2 Aanbevolen: licht met golflengte van 850-nm 
*3 HC-X1000 

 
■ Dubbele kaartslot voorziet in opnamebehoeftes 

Beide nieuwe camcorders hebben twee SD-geheugenkaartsloten. Bij 
Unlimited Relay Recording wordt er automatisch en naadloos 
overgeschakeld van slot 1 naar slot 2*. Ook kan er worden gekozen uit 
Simultaneous Recording of Background Recording afhankelijk van de 
workflow en de gebruikte kaart. 
* Maximale bestandsgrootte die kan worden opgenomen op meerdere SD-kaarten is 96 GB. 
Opnemen stopt niet - zelfs niet wanneer de hoeveelheid gegevens groter is dan 96 GB. 

 

■ 48-kHz/24-bits lineaire PCM audio-opnames in hoge resolutie 
De camcorders zijn uitgerust met twee XLR-audio-ingangen met 
schakelbare +48V fantoomvoeding/MIC/LINE en handmatig volume. 
Daarnaast worden het 24-bits lineaire PCM-systeem (MOV), 16-bits AAC 
(MP4) en Dolby Audio-systeem (AVCHD) ondersteund voor 2-kanaals 
audio-opnames in hoge kwaliteit. Voor de HC-X1500 is de optionele 
handgreep (VW-HU1) nodig. 
 

■ Veelzijdige netwerkfuncties voor meer workflowopties 
De camcorders hebben een ingebouwde wifi-modus. Een aparte 
draadloze LAN-module is dus niet nodig. Er kan alleen met de camcorder 
een wifi-verbinding tot stand worden gebracht. Met de HC ROP-tabletapp 
kunnen de camcorders draadloos worden bediend en is het mogelijk de 
camera-instellingen aan te passen en de lens te bedienen. Door met 
RTSP/RTP/RTMP/RTMPS compatibele HD-streaming kan er rechtstreeks 
verbinding worden gemaakt met Facebook, YouTube e.d.om opnames te 
streamen van bijvoorbeeld concerten, sportwedstrijden en nieuwsitems.  
 
Andere netwerkfuncties: 

• 3G-SDI om verbinding te maken met een externe recorder (HC-X2000). 

• Compatibiliteit met een bekabelde afstandsbediening. 
 

■ Optionele accessoire 
Er is een handgreep (VW-HU1) toegevoegd als optionele accessoire. 
Deze is eenvoudig te bevestigen en is uitgerust met een 2-kanaals XLR 
Audio-ingang, audiobediening en ledlamp. Met de zoomhendel op de 
handgreep kan een constante zoomsnelheid worden aangehouden. Er zijn 
7 verschillende snelheden in te stellen in het menu. 
 

  



 

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 .   
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