
 

Lumix TZ70, a câmara mais itinerante 

da Panasonic, um must para as suas 

férias 
 

 A TZ70 oferece grandes resultados em ambientes 

iluminados, o que permite capturar todos os detalhes 

em qualquer situação; 

 Com um zoom de 30x, a última tecnologia óptica e 

sensor ocular é possível capturar fotografia e vídeo 

com uma qualidade profissional 

 

 
 
 

Lisboa, 21 de julho de 2015 – Já está disponível em Portugal a Lumix TZ70, o 

modelo perfeito para os amantes de fotografia mais aventureiros que querem 

capturar todos os detalhes das suas férias. Muito versátil e potente, a TZ70 

oferece grandes resultados em ambientes pouco iluminados, o que assegura 

grandes resultados tanto durante o dia como em ambientes noturnos.  

 

Combinando um zoom óptico potente, a qualidade das lentes Leica e uma grande 

variedade de funções, a TZ70 é o complemento perfeito para conferir um estilo de 

vida único, uma vez que oferece instantâneos e vídeos de qualidade profissional 

num corpo pequeno e elegante. 

 

Para conseguir os melhores resultados em ambientes pouco iluminados, a TZ70 

inclui um sensor MOS de Alta Sensibilidade de 12,1 megapíxeis. O tamanho do 

píxel é 1,5 vezes maior do que da Lumix TZ60, a sua antecessora. O facto do 
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píxel dispor de uma superfície maior faz com que a incidência da luz no mesmo 

optimize os níveis de ruído e a qualidade final da imagem, conseguindo assim 

imagens e vídeos definidos, nomeadamente em ambientes escuros ou iluminados 

pela luz da lua. 

 

 

Para explorar ao máximo a criatividade dos utilizadores, este modelo inclui uma 

objetiva grande angular de 24mm LEICA DC VARIO-ELMAR e um zoom óptico de 

30x. Com um ângulo de visão maior que os 28mm, permite aos utilizadores 

enquadrar e capturar imagens de uma forma muito simples. 

 

Paralelamente a Lumix TZ70 inclui um anel de controlo manual que permite 

ajustar com suavidade e precisão a exposição do zoom e do foco, de forma a que 

o utilizador possa concentrar-se no obturador e na cena que pretende capturar. 

 

 



 

Também oferece uma grande variedade de funções artísticas, quer no momento 

de tirar as fotografias como depois de tiradas, com o Controlo Criativo ou o 

Retoque Criativo que incluem em ambos os casos os quinze filtros, entre os quais 

se encontra o expressivo, o retro, a sépia ou o foco suave. 

 

Com um zoom de 30x, a TZ70 permite obter vídeos e imagens muito diversas, 

tanto de paisagens em grande angular até uma captura macro de objetos de 

grande distância. Paralelamente, o Zoom Inteligente permite ampliar o rácio até 

60x, mantendo a maior qualidade de imagem possível. 

  

 

A TZ70 também inclui um visor electrónico LVF com sensor ocular. A sua 

resolução de 1.116k pontos permite um enquadramento preciso utilizando o foco 

manual ou quando se inicia o zoom. Assim, resulta na perfeição para capturar 

objetos distantes em movimento ou para enquadrar quando a luz do sol não 

permite ver o ecrã LCD de 3 polegadas. 

 

Para partilhar os momentos mais emocionantes da viagem, o sistema Wi-Fi 

integrado e a conectividade NFC permitem partilhar as criações dos utilizadores 

com amigos e familiares identificando as suas localizações com um simples toque 

entre ambos dispositivos.  

 

Também destacamos a função Jump Shot, que utiliza um acelerómetro para 

detetar quando o sujeito fotografado que está a saltar consegue atingir a altura 

máxima e concretizar nesse momento a respetiva fotografia.  



 

 

 

 

Ver vídeo TZ70 

 

PVP Recomendado: €399,99 

 

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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