
 

 

Lumix GX8: qualidade de imagem 

sem precedentes com 4K e novo 

Estabilizador de Imagem Dual I.S  
 

• Ao combinar um estabilizador de imagem ótico na lente 

e um estabilizador de imagem no corpo da câmara, a 

GX8 corrige inclusivamente os movimentos mais 

bruscos e evita imagens pouco nítidas   

• A GX8 inclui um novo visor eletrónico LVF de 2360k, 

com um balanço de 90 graus, para oferecer a máxima 

versatilidade 

• Com um corpo elegante e fino, este modelo é resistente 

ao pó e salpicos 

 
 
 

Lisboa, 16 de julho de 2015 –. A Panasonic reforça a sua reconhecida gama 

Lumix GX de câmaras Micro Quatro Terços com a nova Lumix GX8, que inclui a 

última tecnologia 4K e inclui pela primeira vez o Estabilizador de Imagem Duplo 

(Dual I. S), num corpo elegante e fino, resistente ao pó e aos salpicos, permitindo 

levar o modelo para qualquer local.  

 

Depois da sua antecessora, a GX7, a nova GX8 vem reforçar ainda mais o 

compromisso da Panasonic em manter a inovação na imagem digital. Compacta, 

prática e muito versátil, a nova Lumix da Panasonic é ideal para todos os que 

gostam de levar a sua câmara sempre consigo e para os fotógrafos profissionais e 

amadores que apreciam a grande variedade de opções que disponibiliza. O 

modelo também inclui uma vasta gama de funções criativas de fácil utilização, 
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permitindo que os utilizadores possam capturar e partilhar a sua versão artística 

com maior controlo do que anteriormente.  

 

A GX8 integra um sensor Live MOS de 20,3 megapixéis que oferece uma 

qualidade de imagem superior. As imagens são capturadas quase sem ruído, 

inclusivamente em ambientes pouco iluminados. Graças à otimização do nível de 

saturação de luz do sensor, o utilizador obtém imagens mais precisas, uma 

categoria dinâmica mais ampla e uma reprodução de cor mais natural.  

 

A capacidade de disparo em ambientes pouco iluminados é otimizada graças ao 

novo processador de imagem Venus Engine, que consegue uma elevada 

resolução e sensibilidade com o mínimo ruído. Esta funcionalidade permite reduzir 

o ruído em especial nas zonas mais escuras da imagem o que faz com que o 

utilizador replique a imagem tal como a vê no momento em que dispara.  

 

Um dos pontos diferenciais da GX8 é a possibilidade de obter imagens nítidas e 

focadas bem como, a inclusão do novo Estabilizador de Imagem Duplo (Dual I. S), 

exclusivo da Panasonic. Combinando um estabilizador de imagem ótico na lente e 

um estabilizador de imagem no corpo da câmara, a GX8 corrige os movimentos 

mais bruscos e evita imagens menos nítidas, disparando tanto na tele-objetiva 

como em macro e em ambientes pouco iluminados, a velocidades lentas de 

disparo.  

 

 



 

 

O processador de imagem Venus Engine inclui um CPU quad-core que permite 

um processamento de imagem de alta velocidade a 8 imagens por segundo (AFS) 

ou 6 imagens por segundo (AFC), permitindo ao utilizador focar e capturar sujeitos 

que se movem a grande velocidade de uma forma fácil e precisa. Foi igualmente 

otimizado a reprodução da cor com uma avaliação precisa de cada imagem, 

analisando não só a cor em si mesmo mas também a saturação e a luminosidade. 

O novo modelo da Panasonic destaca-se também pela característica ‘Natural 

Texture Expression” que otimiza a resolução, a sensibilidade, a reprodução da cor 

e a gradação. 

 

Captura de imagens em 4K com controlo completo 

Uma das principais otimizações deste novo modelo face à GX7, a sua 

antecessora, é a introdução da gravação em vídeo 4K. A GX8 grava vídeos 

incrivelmente fluidos, com uma resolução ultra HD em 3840x2160 a 25p (50Hz) ou 

24p em MP4, para além do Full HD 1,920 x 1,080 a 60p (50 Hz) em formato 

AVCHD progressivo ou MP4 (MPEG-4 / H.264), com um formato prático AF 

contínuo. 

 

A nova funcionalidade de gravação 4K da nova Lumix GX8 não só permite obter 

vídeos numa qualidade incrível como permite reinventar a forma de tirar 

fotografias. A função 4K Photo permite obter uma fotografia fixa de 8 megapixéis 

com total controlo e precisão. O novo modelo inclui três modos face a esta 

funcionalidade: o 4K Burst Shooting, o 4K Burst (Start/Stop) e o 4K Pre-burst, que 

a Panasonic introduziu no mercado com a Lumix G7. 

 

A primeira opção, o 4K Burst Shooting, permite até 30 minutos de gravação 

contínua de 30 imagens por segundo, que pode ser utilizado com um disparo 

explosivo premindo apenas o botão do obturador.  

 

De forma semelhante, a segunda opção, 4K Burst (Start/Stop) permite um disparo 

consecutivo simplesmente pressionando o botão e pará-lo com um segundo 

toque, ideal para obter fotografias que requerem tempo de espera e fotografias em 

movimento, garantindo desta forma que se captura o momento perfeito. 

 

Por último, o 4K Pre-Burst grava automaticamente 30 frames por segundo antes e 

depois de pressionar o botão de disparo, oferecendo 60 frames, ou seja 60 

oportunidades, de capturar o momento perfeito. 

 



 

 

Quer o 4K Burst Shooting como o 4K Burst (Start/Stop) permitem gravar quase 30 

minutos de material de forma contínua e numa única gravação, oferecendo ao 

utilizador dezenas de milhares de possibilidades numa elevada variedade de 

rácios de imagem: 3840x2160 (16:9), 3328x2496 (4:3), 3504x2336 (3:2) e 

2880x2880 (1:1).  

 

Versatilidade para todos os estilos de fotografia 

 

Construído numa liga de magnésio, o corpo da GX8 é leve, mas robusto e 

resistente. Este modelo, resistente a salpicos e ao pó, graças a um sistema de 

selagem, permite o seu uso em situações extremas.  

 

O novo visor electrónico LFV de 2360K, oscilante em 90º, oferece ao utilizador 

uma grande variedade de opções para adaptar-se a qualquer ambiente. 

 

Com o seu novo desenho, a visibilidade do visor foi melhorada de forma notável e, 

graças ao maior aumento até agora disponível na gama Lumix G, de 1,54x /0,77, o 

utilizador pode capturar as imagens e os vídeos exatamente como pretende. O 

visor táctil posterior, de três polegadas de tamanho e 1040k pontos, é totalmente 

móvel: 180º para cada lado e 250º para cima e para baixo. 

 

Ambos oferecem uma visibilidade da área de 100% para assegurar que o 

utilizador não perde detalhe da foto, mesmo nas margens da fotografia. Este 

modelo inclui a possibilidade de fazer ajustes no monitor ao nível do brilho, 

contraste ou saturação que podem ser adaptados de forma independente. Graças 

ao sensor ocular incorporado do visor a imagem muda automaticamente no visor 

para o ecrã para poupar bateria. 

 

Para melhorar o controlo do utilizador, a Lumix GX8 inclui um novo anel duplo de 

controlo para uma modificação dos parâmetros rápida e prática. Os anéis de 

controlo dianteiro e posterior permitem ajustar a abertura e a velocidade de 

obturação como em outros modelos, mas na GX8 os ajustes também podem 

atribuir-se temporariamente ao disco de funcionamento da operação. Este anel 

também permite ativar funções como o 4K Photo de forma mais eficiente, 

permitindo enquadrar e capturar fotos e vídeos de forma mais rápida e precisa. 

 

 

 

 



 

 

Capture qualquer instante num abrir e fechar de olhos 

 

O sistema de contraste AF da gama Lumix G da Panasonic é capaz de transmitir o 

sinal digital a uma velocidade até 240 imagens por segundo, o que torna possível 

uma focagem rápida e suave. 

No caso da GX8, este sistema foi melhorado graças à integração da tecnologia 

DFD (Depth From Defocus)
1
, que reduz o tempo de focagem ainda mais. O 

sistema DFD calcula a distância entre o sujeito fotografado e a câmara 

conseguindo uma focagem muito mais rápida e precisa. Deste modo, a GX8 

consegue uma focagem automática de ultra velocidade de apenas 0,07 

segundos
2
. Este sistema é particularmente útil na medida em que a distância focal 

também aumenta. Oferece também uma melhoria significativa no disparo 

convencional (8fps AFS / 6 fps AFC). 

 

Graças à utilização de um novo algoritmo, o novo modelo da Panasonic melhora o 

AF tracking em 200% comparativamente com a sua antecessora, a GX7. Ao 

contrário do que faz o sistema de tracking AF convencional, que só se baseia na 

cor, o novo sistema toma em consideração também o tamanho e o vetor de 

movimento do objeto fotografado, para que se consigam sempre fotografias 

focadas. Adicionalmente, o sistema AF Low Light torna possível focar o motivo 

com mais precisão em ambientes pouco iluminados. 

 

A conectividade mais prática  

 

A nova Lumix GX8 inclui um sistema de Wi-Fi integrado para uma experiência 

mais flexível e uma partilha de imagens mais fácil. Graças ao sistema NFC, o 

utilizador pode ligar facilmente a câmara a um smartphone ou tablet para partilhar 

as criações nas redes sociais, ou enviá-las por email. Também pode utilizar o 

dispositivo móvel como controlo remoto para ajustar a focagem, abertura, 

velocidade de obturação ou a ISO. 

 

Especificações  

 Novo obturador eletrónico de alta velocidade num máximo de 1/16000 

segundos 

 Modo multi-panorama melhorado (com prioridade na qualidade de imagem 

ou prioridade no ângulo da imagem) 

 Entrada de microfone de 2,5mm 

 Eyepoint LVF de 21mm para uso com óculos 

 Focus Peaking / sensor ocular em AF / Touch Pad AF / Starlight AF 



 

 

 Modos P/A/S/M para gravação de vídeo 

 Modo silêncio 

 Controlo criativo 

 Sistema de edição integrado: RAW Data Management e Retoque 

 Modos Time Lapse e Stop Motion 

 

PVPr: 1.199,00€  

Disponível a partir de setembro 

Disponível em preto e prateado.  

 

Ampliação da gama de objetivas Micro Quatro Terços mais extensa do 

mercado  

 

A Panasonic está atualmente a 

desenvolver duas objetivas que 

são as ideais para a Lumix GX8. A 

primeira delas é a LEICA DG 100-

400mm / F4.0-6.3 (equivalente a 

200-800mm em 35mm), a primeira 

teleobjetiva Micro Quatro Terços 

da Panasonic. Esta nova objetiva 

alcança uma qualidade de imagem excecional em todo o alcance do zoom. Inclui, 

ainda, um sistema de intercâmbio de imagem digital de alta velocidade a 240 

imagens por segundo, para completar a tecnologia da GX8. Esta objetiva também 

se destaca pelo seu tamanho e peso, permitindo um disparo a 800mm sem utilizar 

tripé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O fabricante também está a trabalhar na objetiva fixa LUMIX G 25mm/F1.7. Trata-

se de uma objetiva de 50mm (equivalente a 35 mm) com um grande diâmetro, de 



 

 

forma a oferecer praticamente a mesma visão do olho humano. Também suporta o 

intercâmbio de imagem digital de alta velocidade de 240 imagens por segundo. 

 

 

A nova tecnologia Post Focus 

 
Também se avançam hoje detalhes da tecnologia de Post Focus para as câmaras 

digitais Lumix quer permitirão aos utilizadores selecionar a área de foco depois de 

disparar, muito facilmente. Esta função foi desenvolvida como uma evolução da 

tecnologia de fotografia 4K convencional, não apenas para evitar fotografias 

desfocadas como também para oferecer liberdade criativa na fotografia. O sistema 

permite selecionar a fotografia que tem o ponto de foco onde o utilizador 

pretender, entre um conjunto de imagens 4K que tenham sido tiradas com 

diferentes áreas focadas.  

 

 

A Panasonic introduzirá esta função através de uma atualização do firmware para 

a GX8, a FZ300 e outros modelos em finais de 2015 e a primavera de 2016 e 

estudará integrá-lo nos próximos lançamentos da gama Lumix. 

 

 

Referências: 
1
 No modo contraste AF com tecnologia DFD apenas funciona com objetivas 

Panasonic Micro Quatro Terços. 
2
, Em AFS, a wide-end com LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / 

POWER O.I.S. (H-FS14140) ou LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 ASPH. / 
POWER O.I.S (H-HS12035) (aprox.) 
 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 
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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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