
 

Panasonic apresenta nova objetiva 

LUMIX G com zoom 12-60mm totalmente 

versátil 
 

 

• O seu inovador conjunto de lentes oferece um zoom de 5X, um 

ângulo de visão mais amplo e está totalmente selado contra as 

influências atmosféricas para proporcionar um excelente 

rendimento 

 
 

Lisboa, 24 de fevereiro de 2016 – A Panasonic acaba de lançar a sua nova 

objetiva zoom LUMIX G com distância focal de 12-60mm (equivalente a uma 

câmara de 35mm: 24-120mm) muito versátil que garante um alto rendimento e 

durabilidade. Baseado no standard do sistema Micro Quatro Terços, a nova 

objetiva H-FS12060 proporciona uma abertura máxima de F3.5 em grande angular 

e F5.6 no focal mais largo. Conta ainda com estabilizador ótico da Panasonic 

POWER O.I.S. que assegura uma imagem livre de trepidação.  

 

Desenhada para proporcionar excelentes resultados em todos os ambientes, a 

nova lente H-FS12060 conta uma amplitude focal perfeita para fotografar mesmo 

nos momentos mais inesperados quando se passeia com a câmara. A isto, junta-

se um tamanho compacto, o que faz com que a objetiva LUMIX G H-FS12060 seja 

a melhor opção para o uso diário, quer seja em casa ou em viagem.  

 

O seu sistema de lentes é composto por onze 

elementos em nove grupos, onde se destacam 

três lentes asféricas e uma do tipo ED 

(dispersão ultra-reduzida) para evitar a 

distorção cromática. Os revestimentos multi-

capa da objetiva minimizam os reflexos e as 

imagens fantasma, melhorando o disparo e 

maximizando os resultados, inclusivamente em ambientes de contraluz.  
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Contacto Imprensa:  

 

IPSIS  

Vanda Rosário 

vanda.rosario@ipsis.pt  

Tm. 91 930 05 50 
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Miguel.Reis@ipsis.pt     
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As suas sete palas dão à abertura uma forma arredondada o que produz um 

atrativo bokeh nas áreas desfocadas. 

 

Para oferecer um funcionamento otimizado da focagem automática em disparos 

rápidos e para o modo 4K, a objetiva incorpora um sistema de foco interno e motor 

por passos que permite uma velocidade de foco de até 240 fotogramas por 

segundo (fps). Isto assegura um funcionamento suave e silencioso com a LUMIX 

G, assim como uma grande velocidade de disparo e alta precisão no sistema de 

focagem por contraste. 

 

A sua amplitude focal de 24-120mm (equivalente a 35mm) e o seu aumento de 5X 

permitem fotografar em diferentes condições de disparo, como paisagens ou 

retratos. 

 

Adicionalmente, o seu aumento de 0’54X permite fotografar com todo o detalhe 

(comparativamente a full frame). 

 

Com o objetivo de poder capturar uma imagem estável e sem vibração de 

qualquer tipo em toda a amplitude de zoom, a objetiva incorpora um sistema de 

estabilização de imagem ótica melhorada, o Power O.I.S, que exerce um controlo 

perfeito sobre qualquer movimento da imagem pelo que é mais fácil tirar fotos em 

ambientes com pouca luz. A objetiva também trabalha com o estabilizador Dual 

I.S., compatível com qualquer câmara LUMIX G, como a GX8.  

 

Selada contra os salpicos e pó, a nova 

objetiva intercambiável LUMIX G H-

FS12060 permite ao fotógrafo trabalhar 

mesmo em condições meteorológicas ou 

ambientes mais adversos. Dada a 

qualidade dos materiais das câmaras 

LUMIX G, a nova lente inclui uma 

estrutura de metal altamente resistente.  

 

Disponível em preto metalizado, o design na nova objetiva LUMIX G encaixa 

perfeitamente na ampla gama de LUMIX G para oferecer estilo sem concessões. 

 

Disponível a partir de maio. 

 

 



 

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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