
 

Lumix SZ10: a câmara ideal para 

partilhar as selfies mais criativas  
 

 A Panasonic apresenta um novo modelo compacto e 

elegante, com uma grande variedade de possibilidades 

criativas 

 A nova Lumix permite uma ligação rápida e simples 

com as redes sociais graças à conectividade Wi-Fi  

 

 

  
 
 

Lisboa, 05 de janeiro de 2015 –.  A Panasonic apresentou hoje o novo modelo da 

sua série SZ de câmara compactas, a Lumix SZ10. Esta nova câmara combina 

uma grande qualidade de imagem com uma ampla gama de funcionalidades, 

assim como um design compacto que a torna a companhia ideal para levar para 

qualquer parte. 

 

Tendo em conta o quanto os utilizadores valorizam partilhar as suas criações nas 

redes sociais, a nova SZ10 oferece uma grande variedade de opções para 

conseguir as melhores fotografias de amigos e família graças ao seu ecrã rotativo, 

ideal para conseguir as melhores selfies. Este modelo, permite ainda partilhar as 

suas selfies com aqueles que estão longe graças às opções avançadas de 

conectividade.  

 

A câmara perfeita para desfrutar 

com amigos 

O fabricante usou os seus largos anos 

de experiência no desenvolvimento de 

modelos compactos para oferecer com 

a Lumix SZ10 o melhor resultado num 

corpo suficientemente delgado para a 
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conseguir levar sempre consigo. Com um elegante acabamento metálico, este 

modelo, é o complemento perfeito a um outfit moderno. 

 

Este modelo incorpora um monitor LCD rebatível a 180º de 2.7 polegadas e uma 

resolução de 460K, o que o torna o modelo ideal para os que querem as selfies 

mais criativas.  

 

Graças aos diversos modos que a câmara oferece, os utilizadores podem levar as 

suas criações ao nível seguinte. Assim, por exemplo, com o modo Pele Suave, 

é possível ajustar-se as diferentes cores da pele, ou no modo Desfoque, que 

permite aplicar um efeito de foco suave no fundo da imagem para enfatizar a cara 

em primeiro plano na imagem. 

 

O novo modelo também facilita a captura de fotografia com o mínimo esforço, 

sejam quais forem as condições. O modo iA (Intelligent Auto) ajusta todos os 

parâmetros de forma automática para conseguir o melhor resultado com o 

estabilizador ótico de imagem, o controlo inteligente de ISO, o selector inteligente 

de cenas, exposição inteligente e deteção de caras. 

 

A fotografia mais divertida com a melhor qualidade de imagem 

O último modelo compacto da Panasonic permite capturar toda a diversão graças 

a um zoom ótico de 12X com lentes ultra grande angular de 24mm, próprias 

de modelos maiores e mais volumosos. O modo iA Zoom oferece ainda um zoom 

que aumenta até 24 vezes, para fotografias com mais detalhe.  

 

Este modelo permite ainda a gravação de vídeo em qualidade HD dinâmica 

1280 x 720p, que se ativa apenas com o pressionar de um botão na parte superior 

da câmara, sendo assim muito fácil alternar entre a função fotografia e vídeo. 

 

A SZ10 é ideal para os amantes de fotografia que querem mostrar o seu lado 

mais criativo. Este modelo integra os populares efeitos criativos da Panasonic 

num total de 15 filtros (expressão, vintage, retro, tons altos, tons baixos, sépia, 

monocromático dinâmico, arte impressionista, dinâmico, cores cruzadas, efeito 

brinquedo, efeito miniatura, foco suave, filtro estrela e ponto de cor). 

 



 

O Controlo Criativo permite aos utilizadores usar o filtro antes de tirar a 

fotografia, de modo a poderem comprovar com exatidão qual vai ser o resultado 

da fotografia ou vídeo dos filtros (no modo de gravação de vídeo não é possível 

usar-se a função foco suave nem a filtro estrela). Por outro lado, o Retoque 

Criativo permite aplicar os efeitos depois de ter tirado uma fotografia. 

 

 

 

Controlo remoto e conetividade com as redes sociais 

Graças à conetividade Wi-Fi da Lumix SZ10, os utilizadores podem ligar a 

câmara diretamente ao seu smartphone simplesmente digitalizando um código 

QR na Panasonic Image App. Uma vez dentro da aplicação, um menu muito 

intuitivo facilita o acesso a uma grande variedade de opções e prestações. 

 

Os smartphones e tablets podem ser usados como um ecrã para visualização 

remota, fazendo com que as selfies sejam inclusivamente mais fáceis de tirar. É 

possível controlar o foco, o zoom e ativar o disparador sem tocar na câmara. 

Com a função de transmissão instantânea, as fotografias podem enviar-se de 

forma automática para o dispositivo para que seja possível partilhá-las de forma 

mais fácil nas redes sociais. 

 

Disponível em preto 
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Visite:  www.panasonic.com/pt 
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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, 
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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/. 

 
 
 

http://panasonic.net/

