
 

Lumix FT30: robusta e repleta de 

estilo 
 

 Este novo modelo pode ser submerso até 8 metros de 

profundidade, é à prova de quedas a partir de uma 

altura de 1,5 metros e suporta uma temperatura de até -

10º, ideal para os mais aventureiros. 

 Para além da sua elevada resistência, a nova câmara 

Panasonic destaca-se pelo seu design e elevada 

qualidade de imagem.  

 

 
 

Lisboa, 5 de janeiro de 2015 – A Panasonic acaba de lançar uma nova e 

robusta câmara, resistente à agua, às baixas temperaturas, ao pó e a quedas: 

a Lumix FT30. Este novo modelo destaca-se também por oferecer uma elevada 

qualidade de imagem e de funcionamento nomeadamente em condições 

extremas. 

 

Graças à sua objetiva LUMIX DC VARIO ultra grande angular de 25mm com 

um zoom ótico de 4x e um sensor de 16,1 megapixéis, a nova máquina 

Panasonic oferece uma elevada qualidade de imagem.  

 

Disponível em azul, a FT30 é a câmara ideal para os fotógrafos que pretendem 

capturar todos os momentos das suas aventuras, seja a fazer mergulho, trekking 

ou montanhismo.  
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Este modelo foi desenvolvido para ser a maior novidade nas câmaras robustas. 

Assim, pode ser submersa a 8 metros, é resistente ao pó, à prova de quedas de 

uma altura de 1,5 metros e suporta uma temperatura de até -10º. 

 

Para os amantes de mergulho e snorkel, a reprodução da cor vermelha do modo 

Avançado de Mergulho da FT30 compensa as tonalidades avermelhadas que 

normalmente se perdem nestas condições. Paralelamente, a nova função de Luz 

de Tocha ilumina a escuridão do fundo do mar a fim de obter as melhores 

imagens. 

 

  

A Lumix FT30 dispõe também, de um ecrã LCD inteligente de 2,7 polegadas 

que permite obter fotografias mais flexíveis. Este novo modelo oferece uma 

grande variedade de modos manuais e automáticos que vão permitir ao utilizador 

obter fotografias mais criativas, sejam quais forem as condições em que 

aconteçam os instantâneos. 

 

Para aqueles que começam a dar os primeiros passos neste tipo de fotografia ou 

para aqueles momentos em que não se dispõe de tempo suficiente para realizar 

os devidos ajustes, a FT30 oferece uma grande variedade de funções 

automáticas.  

 

Com o modo Panorama Criativo, o utilizador pode realizar uma panorâmica 

vertical ou horizontal e através dos doze filtros
1
 disponíveis com o Controlo 

Criativo e o Retoque Criativo os amantes da fotografia podem retirar o máximo 

partido das suas fotografias. Com a função Time Lapse, será possível capturar 

momentos como o de uma flor que se abre ou o movimento lento de uma nuvem 

que se movimenta com elevado detalhe 



 

 

1. Retro, expressivo, chave alta, chave de baixo, sépia, monocromático dinâmico, arte impressionista, 

dinâmico, efeito brinquedo, miniatura, cores cruzadas e efeito de cor  

 

Disponível em azul  

 

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 

eletrónicos 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 500 empresas em todo o mundo, registando vendas liquidas 

consolidadas de 7,3 mil milhões de yenes (68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, 

finalizado a 31 de Março de 2013. 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 a página web 

da empresa http://panasonic.net/. 
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