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PERSBERICHT – 25 september 2018 

 
Panasonic kondigt spiegelloze Full-Frame systeemcamera’s 
aan: LUMIX S-Series 
 

• LUMIX S1R en LUMIX S1, twee nieuwe spiegelloze systeemcamera’s    

met een full-frame sensor van 35 mm  

• De eerste spiegelloze full-frame systeemcamera's ter wereld1 die 4K  

60p/50p video-opnames ondersteunen  

• Breed scala aan lenzen beschikbaar dankzij de L-Mount van de Leica  

Camera  

 

Keulen, Duitsland, 25 september 2018 – Panasonic kondigt de introductie aan van twee 

spiegelloze systeemcamera’s met een full-frame sensor van 35 mm: de S1R en de S1. 

Deze modellen zijn uitgerust met 's werelds eerste1 4K 60p/50p video-opnamefunctie en 

het Dual I.S.-beeldstabilisatiesysteem. Beide camera’s zullen deel uitmaken van de 

LUMIX S-serie en worden volgend voorjaar wereldwijd geïntroduceerd. 

 

 

Specialistische mogelijkheden 

De LUMIX S-serie biedt gebruikers specialistische mogelijkheden om indrukwekkende 

beelden te maken. De camera’s zijn robuust en gebruiksvriendelijk - beide essentiële 

eigenschappen voor professionele fotografen en videografen. Ze zijn uitgerust met een 

spectrum aan technologieën en nieuwe innovaties als beeld- en signaalverwerking, 

optische en warmtebehandelingstechnologie en meer. De combinatie van deze 

technologieën zal de gebruiker nieuwe mogelijkheden bieden in foto- en videografie. 

 

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe LUMIX S1R en S1: 

 

1. De nieuw ontwikkelde 35mm full-frame sensor biedt een hoge  

beeldkwaliteit en veel creatieve vrijheid. De S1R beschikt over ca. 47 

miljoen effectieve pixels en de S1 ca. 24 miljoen effectieve pixels. 

2. 's Werelds eerste*1 spiegelloze full-frame systeemcamera met  

ondersteuning voor 4K 60p/50p video-opnames  

3. 's Werelds eerste*1 spiegelloze full-frame systeemcamera met Dual I.S.  

                                                 
1 's Werelds eerste ondersteuning: voor 4K 60p/50p opnames in een full-frame DSLM-camera. Met 
betrekking tot de toepassing van het Dual I.S.-beeldstabilisatiesysteem geldt dit voor een full-frame 
digitale camera met verwisselbare lens: met ingang van de aankondiging op de Photokina (Duitsland) 
op 25 september 2018, volgens gegevens van Panasonic. 
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beeldstabilisatie waardoor fotograferen vanuit de hand mogelijk wordt 

voor opnames in de verte of in donkere situaties, waar voorheen een 

statief bij noodzakelijk was. 

4. Twee slots voor een XQD- en SD-geheugenkaart, de eerste Panasonic  

camera uitgerust met deze combinatie   

5. Een robuust lcd-scherm kantelbaar over drie assen vergroot het   

gebruiksgemak en ondersteunt professionele foto- en videografie. 

6. Oneindig veel toepassingen: Leica Camera’s L-mount maakt het mogelijk  

dat andere lenzen gebruikt kunnen worden die voldoen aan de L-mount 

specificaties van de partners Leica Camera en Sigma 2 . Door het 

aanbieden van een breed scala aan lenzen wordt de expressiviteit van de 

gebruiker vergroot. 

 

Panasonic gaat het assortiment lenzen die compatibel zijn met de LUMIX S-serie ook 

verder uitbreiden en is voornemens meer dan 10 lenzen te ontwikkelen voor 2020, 

waaronder een 50 mm/F1.4 lens met vaste scherpstelling, een 24-105 standaard 

zoomlens en een 70-200 mm telezoomlens. 

 

 

LUMIX G – Een succesverhaal 

Al 100 jaar streeft Panasonic ernaar een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het 

leef comfort van de consument overal ter wereld door in te spelen op de behoeften. Met 

het doel een nieuwe fotografiecultuur te creëren in een digitaal tijdperk bracht Panasonic 

in 2008 de LUMIX G1 op de markt, 's werelds eerste3 spiegelloze systeemcamera. De 

afgelopen tien jaar is Panasonic toonaangevend met vele unieke productinnovaties, zoals 

's werelds eerste 4  camera waarmee 4K-video-opnames gemaakt kunnen worden en 

camera's uitgerust met het Dual I.S.-beeldstabilisatiesysteem, dat stabilisatie in de 

camera én de lens combineert. 

 

De topklasse LUMIX G spiegelloze systeemcamera’s GH5, G9 en GH5S die Panasonic 

sinds 2017 introduceerde hebben inmiddels wereldwijd al een solide reputatie opgebouwd 

onder professionele fotografen en ervaren hobbyisten. Dit succes is o.a. te danken aan 

de 4K-video-opnamemogelijkheden in 60p/50p die Panasonic als eerste5 introduceerde 

en 's werelds snelste autofocus6 op basis van de eigen ontwikkelde DFD-technologie. 

Panasonic zal ook de komende jaren blijven investeren om haar gebruikers nieuwe 

                                                 
2 "De L-Mount Alliance: een strategische samenwerking tussen Leica Camera, Panasonic en 
Sigma"(aangekondigd op 25 september 2018 in Duitsland. 
3 Voor een digitale camera met verwisselbare lens: per 12 september 2008, volgens gegevens van 
Panasonic. 
4 De GH4 DSLM-camera met 4K-video-opnamecapaciteit (als DSLM-camera, per 7 februari 2014), en 
de GX8 DSLM-camera met Dual I.S. (als digitale camera met verwisselbare lens, per 16 juli 2015) 
volgens gegevens van Panasonic. 
5 Als DSLM-camera. Per 4 januari 2017, volgens gegevens van Panasonic. 
6 Voor een digitale camera met verwisselbare lens. Per 8 november 2017, volgens gegevens van 
Panasonic. 
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ervaringen te blijven bieden via unieke functies van de compacte camera's uit LUMIX G-

serie. Tegelijkertijd zal Panasonic de professionele markt bedienen met de introductie van 

de spiegelloze full-frame systeemcamera's uit de LUMIX S-serie. Bovendien zal LUMIX 

PRO, het serviceprogramma voor professionele fotografen en videografen dit boekjaar 

gefaseerd worden uitgerold in een Europa en in de Verenigde Staten. Door deze 

ontwikkelingen ondersteunt Panasonic de foto- en videografie-cultuur voor een breed 

publiek. 

 

Voor de LUMIX G-serie met Micro Four Thirds spiegelloze systeemcamera's heeft 

Panasonic tevens de ontwikkeling van een Leica DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm F1.7-

lens aangekondigd. Dit wordt de eerste 7  zoomlens ter wereld met een constante 

diafragmawaarde van F1.7.  

 

De in dit persbericht genoemde producten zijn te zien op Photokina 20188. 

 
• Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. 

• SUMMILUX en L-Mount zijn geregistreerde handelsmerken van Leica Camera AG. 

 

 

Over LUMIX 

LUMIX is het fotografiemerk van Panasonic Corporation. Het merk werd gelanceerd in 

2001 en in 2008 werd 's werelds eerste spiegelloze camera met verwisselbare lens 

geïntroduceerd. Met de introductie van de GH5 begaf LUMIX zich ook op de professionele 

markt, een positie die verder werd versterkt door de daaropvolgende introducties van de 

LUMIX G9 en GH5s. 

 

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, automotivetoepassingen en B2B-activiteiten. De 

onderneming viert in 2018 haar 100ste verjaardag en 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 zijn klanten. 

Ga voor meer informatie over Panasonic naar http://www.panasonic.com/global.  

                                                 
7 Voor een verwisselbare lens te gebruiken met een digitale camera met verwisselbare lenzen. Per 25 
september 2018 als de aankondiging plaatsvindt in Duitsland, volgens gegevens van Panasonic. 
8 Photokina is een toonaangevende beurs voor de fotografische en beeldvormingssector (in 2018 
gehouden van 26 tot 29 september in de Koelnmesse in Keulen, Duitsland). 

http://www.panasonic.com/global

