Nova Lumix TZ80 oferece
funcionalidades incríveis para
fotografia de viagens
•

A mais recente câmara fotográfica da Panasonic
combina um zoom de 30X com qualidade 4K

Lisboa, 5 de janeiro de 2015 –. A Panasonic apresentou hoje a nova
incorporação na sua gama de câmaras zoom de viagem, a Lumix TZ80. Esta nova

Panasonic Portugal
www.panasonic.com/pt

câmara conta com uma pequena e robusta estrutura que a tornam perfeita para
caber no bolso, enquanto o seu peso - menos de 300 gramas – faz dela a
companheira ideal para a aventura.

O novo modelo TZ consegue combinar um rendimento assombroso e uma grande
quantidade de práticas funcionalidades numa estrutura muito leve. O seu sensor
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de 18M é ideal para tirar fotos de grande qualidade em qualquer situação e a
função 4K permite gravar com um detalhe incrível. A Lumix TZ80 inclui ainda uma
objetiva LEICA com zoom de 30X, o que permite tirar fotografias com grande
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qualidade.

Cor, luminosidade e um zoom poderoso
A câmara incorpora um sensor MOS de alta sensibilidade de 18M que permite
capturar os detalhes mais subtis em qualquer cenário: quer seja ao tirar fotos
numa praia solarenga, ou durante uma cena à luz das velas, o excecional
rendimento em condições de baixa luminosidade da Lumix TZ80 garante
resultados nítidos, claros e naturais com o mínimo ruído. O sensor complementa
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um potente processador Venus para reproduzir umas cores impressionantes que
reflitam com precisão a composição visualizada originalmente através da objetiva.

A elevada qualidade da objetiva LEICA da Lumix TZ80 conta com um zoom de
30X (24-720mm), o qual oferece um rendimento que excede em muito a sua
compacta estrutura. Desta forma, a câmara permite estar mais perto da ação sem
perturbar o motivo da fotografia, o que é perfeito para imagens e vídeos num
ambiente de natureza selvagem, mas também muito útil para tirar fotos mais
naturais de amigos e familiares.

Capture o momento perfeito com uma resolução de cinema
A Lumix TZ80 conta também com capacidade de vídeo 4K, a qual permite gravar
e reviver momentos especiais com a maior das qualidades. Com quatro vezes
mais resolução que o Full HD, o vídeo 4K permite reproduzir, com precisão, cores
e detalhes de cada cena, para oferecer uma experiência a mais parecida possível
com a vivência em primeira pessoa. A câmara oferece assim uma gravação e
vídeo de alta qualidade em 4K 3840 x 2160 a 25fps em MP4; assim como vídeos
de alta resolução Full HD 1920 x 1080 50p em AVCHD.

Para além da sua utilização no vídeo, a Panasonic conta também com tecnologia
4K para levar a precisão fotográfica a outro nível. Pela primeira vez numa câmara
de viagem, a função 4K da Panasonic permite extrair uma imagem fixa de 8
megapixéis de um vídeo 4K (30fps) com uma precisão milimétrica. Esta função
proporciona a resolução perfeita para capturar momentos fugazes, como o
instante em que uma criança salta para a piscina, ou quando um golfinho rompe
pelas ondas.

Outra novidade na gama Lumix TZ é a função Post Focus, que permite selecionar
um ponto de focagem das imagens, mesmo depois do disparo. A função de foco
automático da Lumix TZ80 calcula a distância entre a câmara e o motivo para que
se obtenha uma focagem otimizada para 49 áreas distintas dentro de cada
fotograma. Uma vez tirada a foto, pode-se selecionar a área concreta que se
pretende focar. Desta forma, por exemplo, é possível deixar a família num primeiro
plano ou destacar uma deslumbrante paisagem no horizonte. Adicionalmente,
conta ainda com a opção de exportar várias fotos a partir de um único disparo,
sem ter de renunciar a nenhuma das focagens.

Desenvolva as suas habilidades com a câmara
Para os utilizadores que estejam à procura de colocar à prova as suas habilidades
fotográficas, a Lumix TZ80 oferece uma ampla configuração manual muito fácil de
utilizar. O anel de controlo proporciona um cómodo controlo dos ajustes como o
zoom, abertura e velocidade de obturação, o que permite centralizar os esforços
na preparação do disparo perfeito. Do mesmo modo, o ecrã tátil de 3 polegadas
com 1040k pontos permite navegar pelos menus e selecionar a configuração
preferida de um modo extremamente fácil e rápido, inclusivamente sob
luminosidade solar direta.

Partilhe as suas recordações com a função Wi-Fi
Assim que o utilizador selecione as suas fotos de férias preferidas, pode partilhá-las com
amigos ou família ao premir apenas um botão. Para isso basta ligar um smartphone ou
tablet à câmara fotográfica de forma a partilhar as imagens nas redes sociais, anexá-las
num email ou vê-las de forma remota num ecrã maior.

Mais características:
•

Visor eletrónico de 0,2 polegadas e 1166k pontos

•

MOS de 1/2,3 polegadas de alta sensibilidade

•

Estabilizador ótico de imagem 5-AXIS HYBRID

•

Contraste AF com tecnologia DFD

•

Modo de disparo em sequência a 10 fps (na resolução máxima; 5 fps com
AF)

•

AF com deteção de rostos e olhos

•

Controlo completo e disparo sem fios com a App Panasonic Image

Disponível a partir de março.
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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/.

