
 

A qualidade 4K cada vez mais 

profissional com a nova Lumix 

G7 da Panasonic 
 

 Com gravação e fotografia 4k, este modelo reforça a 

aposta do fabricante na qualidade ultra HD com um 

novo produto da gama; 

 A G7 inclui elevados updates como o sistema 4K Photo 

que permite obter fotografias de 8 megapíxeis de uma 

gravação em 4K e inclui outras optimizações como o 

ecrã OLED de 2.360K de resolução 

 

              

 

Lisboa, 18 de maio de 2015 –. A Panasonic continua a aumentar a sua gama de 

câmaras Micro Quatro Terços com a nova Lumix G7, um modelo com gravação 

em vídeo de qualidade 4K excecional e uma grande variedade de funções 

fotográficas. Muito versátil e potente, a nova G7 permite um maior controlo e 

criatividade para todo o tipo de fotografias, desde momentos em família até 

viagens aos locais mais inusitados. 

 

Com uma elevada qualidade de imagem graças à última tecnologia de imagem 

digital, este modelo é ideal para os amantes de fotografia que querem captar os 

melhores momentos instantâneos, em qualquer momento e em qualquer 

ambiente, com qualidade profissional. Além disso, este modelo de 16 megapixéis 

está desenhado para conseguir os melhores resultados de maneira mais rápida e 

eficaz.  

 

 

Panasonic Portugal 

www.panasonic.com/pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto Imprensa:  
IPSIS  
Vanda Rosário 
vanda.rosario@ipsis.pt  
Tm. 91 930 05 50 
 
Miguel Reis  
Miguel.Reis@ipsis.pt     
Tm. 91 689 52 97 

 

 

http://www.panasonic.com/pt
mailto:vanda.rosario@ipsis.pt
mailto:Miguel.Reis@ipsis.pt


 

 

Gravação em 4K para conseguir a fotografia perfeita 

A nova Lumix G7 grava vídeos em 4K (3840x2160), uma resolução quatro vezes 

superior ao full-HD, tendo como resultado uma imagem Ultra HD incrivelmente 

suave e nítida que consegue captar os detalhes mais pequenos, como por 

exemplo as estrelas do céu.  

 

Além disso, este modelo integra uma nova tecnologia de imagem que permite 

obter a partir do vídeo 4K fotografias de 8 megapixéis com uma qualidade incrível. 

Trata-se da função 4K Photo que permite extrair a partir de uma gravação de 

vídeo uma fotografia instantânea da preferência do utilizador.  

 

A nova G7 inclui três novas funcionalidades dentro do 4K Photo. A primeira opção, 

a 4K Burst Shooting, permite até 29 minutos e 59 segundos de gravação contínua 

oferecendo 30 imagens por segundo, que pode ser utilizada bastando apenas 

carregar no botão de disparo.  

 

A segunda opção, de forma semelhante, 4K Burst (Start/Stop) permite iniciar o 

disparo consecutivo carregando no botão e pará-lo com um segundo toque no 

mesmo, ideal para obter fotografias que requerem tempo de espera e fotografias 

em movimento, conseguindo sempre captar o momento perfeito.  

 

Por último, a opção 4K Pre-Burst grava automaticamente 30 frames por segundo 

antes e depois de carregar no botão de disparo, oferecendo um total de 60 frames, 

ou seja, 60 oportunidades para captar o momento perfeito.  

 

Tanto a opção 4K Burst Shooting como a Burst (Start/Stop), permitem gravar 

quase 30 minutos de vídeo de maneira contínua e numa única gravação, 

oferecendo ao utilizador dezenas de milhares de possibilidades numa grande 

variedade de resoluções de imagem: 3840x2160 (16:9), 3328x2496 (4:3), 

3504x2336 (3:2) e 2880x2880 (1:1). 

 

A capacidade de capturar a maior qualidade de imagem  

O novo modelo da Panasonic inclui um sensor digital Live MOS de 16 megapixéis 

que garante uma elevada resolução e sensibilidade com o mínimo de “ruído”. O 

processador Venus Engine com CPU quad-core permite um processamento de 

alta velocidade de 8 imagens por segundo (AFS) / 6 imagens por segundo (AFC), 

permitindo ao utilizador focar e capturar objetos em movimento de uma maneira 

fácil e precisa.  



 

 

O Venus Engine melhora a qualidade da cor da reprodução com uma avaliação 

precisa de cada imagem, analisando não só a cor propriamente dita mas também 

a saturação e a luminosidade. Este modelo também é capaz de capturar imagens 

mais nítidas que nunca, incluindo aquelas com pouca abertura, graças à nova 

função de compensação de difração do processador.  

 

O novo e melhorado sistema de redução de ruído multi processo (NR) consegue 

uma redução de ruído muito eficiente e um processamento dos detalhes que se 

adapta a cada contexto e às mais diferentes circunstâncias de cada disparo. Além 

disso, o novo filtro Random suaviza o ruído cromático e difunde a imagem de 

modo a se conseguir uma imagem mais natural que reproduz com exatidão o que 

o utilizador observa no momento. A nova tecnologia NR também permite que a G7 

seja capaz de disparar uma ISO até 25600. 

 

 

 

 

Foco rápido e preciso com a tecnologia Depth from Defocus 

O sistema de contraste AF da Lumix G, com uma transmissão até 240 imagens 

por segundo, oferece um ponto de foco rápido e suave. O sistema de contraste AF 

da Lumix G7 foi optimizado com a tecnologia Depth From Defocus (DFD), que 

reduz o tempo de foco. A DFD calcula a distância do sujeito para avaliar duas 

imagens com distintos níveis de foco e simultaneamente analisa as caraterísticas 

da composição. Como resultado, consegue-se um foco AF de alta velocidade de 

somente 0,07 segundos
2
. O AF melhora a relação com a distância e também 

permite um disparo convencional significativamente mais rápido (8 fps AFS / 6 fps 

AFC) em comparação com o modelo anterior, a Lumix G6. 



 

 

Por sua vez, o sistema AF Low Light permite focar o sujeito de forma mais rápida 

e precisa em contextos muito pouco iluminados, como por exemplo um passeio 

noturno na praia. Para além disso, a G7 é o primeiro modelo que contem Starlight 

AF, um sistema que permite capturar estrelas e constelações durante a noite.  

 

À função de reconhecimento fácil AF, a Lumix G7 também incorpora detecção AF 

de cara e olhos, de forma a estabelecer um foco automático nos olhos 

conseguindo imagens com bastante personalidade. Por sua vez, o foco AF 

Pinpoint permite ampliar uma zona específica da imagem de forma a estabelecer 

um ponto de foto preciso, oferecendo um maior controlo ao fotógrafo para que as 

fotografias resultem tal e qual como ele as imagina.  

 

Versátil e prática 

A G7 dispõe de um ecrã electrónico LVF, um novo ecrã duplo OLED de alta 

precisão e de velocidade ultra dupla. A resolução do visor de LVF foi melhorada 

até os 2.360k e oferece uma ampliação de aproximadamente 1,4x/0,7x 

(equivalente na câmara a 23mm). O ecrã táctil tem um tamanho de 3 polegadas e 

1040K de resolução, além de um ângulo total de visão graças ao seu ecrã rotativo. 

Ambos oferecem um campo de visão de 100% de forma a assegurar que o 

utilizador não perde nenhum detalhe da fotografia incluindo as margens.  

 

Graças ao seu novo design, a visibilidade do ecrã electrónico LVF é notavelmente 

melhor. Garças ao sensor, a imagem vai automaticamente do visor para o ecrã 

para poupar bateria. Graças ao novo ecrã OLED não só melhora a resolução 

como também aumenta a velocidade de resposta com um tempo de espera 

mínimo, permitindo capturar fotografias no momento exato que se deseja.   

 

Para melhorar o controlo do utilizador, a Lumix G7 é a primeira Lumix G que inclui 

um novo modo de anel, para além do frontal e retaguarda. Este anel permite ativar 

funções como o 4K Photo de forma mais eficiente, permitindo enquadrar e 

capturar fotos e vídeos de forma mais rápida e precisa. Além disso, como em 

outros modelos, o utilizador pode controlar parâmetros como a abertura ou a 

velocidade do disparo com a ajuda do anel frontal e retaguarda.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Conectividade sem-fios para smartphones através de Wi-Fi 

A Lumix G7 permite conexão com Wi-Fi para uma 

experiência de fotografia mais flexível e com a 

possibilidade de partilha de uma forma fácil e 

prática. O utilizador pode conectar facilmente a 

câmara a um Tablet ou Smartphone, permitindo 

partilhar imagens e vídeos através das redes 

sociais logo após a gravação. O Smartphone 

também pode ser utilizado para controlar de 

forma remota a Lumix G7 e combinar parâmetros 

como o foco, a abertura, a velocidade do disparo 

ou ISO.  

 

 

 

Especificações: 

 

• Compatível com os novos cartões de memória UHS-II SDXC  

• Nova velocidade do obturador máximo de 1/16000 segundos  

• Panorama criativo optimizado (360 graus) 

• Microfone de 3,5mm  

• Focus Peaking 

• Modo silencioso 

• Medidor de nível  

• Suporte WB (Balanceamento de brancos) 

• Controlo Criativo com 22 filtros  

• Time Lapse e animação Stop Motion 

• Modo de gravação de vídeo P/A/S/M 

• Modo iA+ (Intelligent Auto) para fotografia e vídeo 

• Guia de cena com 20 modos  

 

 

PVPr: Kit com objetiva 14-42: 799,9  
Disponível a partir de julho 
 
 
 
 



 

A mais ampla gama de objetivas intercambiáveis Micro Quatro Terços  

A Lumix G é a marca de câmaras sem espelho com maior número de objetivas (24 

objetivas Micro Quatro Terços Lumix G) entre as quais se incluem, zoom Grande 

Angular de 7-14 mm; as teleobjetivas com zoom de 45-200mm e 100-300mm, as 

Macro e as “Olho de peixe”. 

 

Estas novas lentes complementam na perfeição as últimas novidades em 

câmaras, como a Lumix GM5, que oferece grandes resultados num formato muito 

compacto.  

 

 

Referências 

1. Contraste AF com tecnologia DFD apenas funciona com objectivas Panasonic Micro 

Quatro Terços. 

2. Em AFS, com LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-

FS14140) (aproximadamente) 

 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 

   

 

Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 

electrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações 

pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera 

agora com mais de 468  empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo, 

registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de 

euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. Comprometida na procura de novos 

valores através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e 

um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, 

visite o site da empresa http://panasonic.net/. 
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