
 

Nova Lumix XS3, uma câmara 
fotográfica na palma da mão 

 

 A Lumix XS3 é a câmara fotográfica mais fina do 

mundo com apenas 14 milímetros de espessura. 

 A XS3, com sensor CMOS de 14,1 megapixéis, grava 

vídeos em Full HD e dispõe de 13 filtros criativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 18 de julho de 2013 – A moda também já chegou às câmaras 

fotográficas. Agora, não são apenas as peças de roupa que têm tamanhos, as 

máquinas fotográficas também têm. A Panasonic apresenta, assim, a câmara 

fotográfica mais fina que há no mundo
1
: a XS3. 

 

Esta nova Lumix é única pelo seu fino perfil de apenas 14mm, ideal para levar a 

câmara para qualquer lado, quer seja na mala ou no bolso das calças, a Lumix 

XS3 é perfeita para ser transportada em todas as horas e em qualquer lugar. 

Além disso, a Lumix XS3 pesa apenas 89 gramas (103 gramas com a bateria e o 

cartão SD), o que faz com que seja ainda mais fácil de transportar. 
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Apesar do seu design ultrafino, a XS3 consegue obter excelentes resultados. 

Conta com um novo sensor CMOS de 14,1 megapixéis que melhora a 

velocidade e a qualidade da imagem oferecendo imagens nítidas e com o mínimo 

ruído inclusive em situações de pouca iluminação. Junto com a tecnologia Venus 

Engine, consegue uma alta velocidade entre os disparos, acende-se rapidamente 

e tem um veloz AF para não perder nenhum momento inesperado. 

 

A sua rápida objetiva Grande Angular 24 mm F2.8 é composta por 6 elementos 

em 5 grupos com 3 lentes asféricas. Os 24mm da sua Grande Angular oferecem 

aos utilizadores mais possibilidades de composição, com aproximadamente mais 

213% de espaço para visualização em comparação com as câmaras de 35mm. 

Assim, esta objetiva pode capturar mais elementos a uma distância focal 

limitada, sendo ideal para fotografias de grupo, objetos em interiores ou 

paisagens em movimento. 

 

Adicionalmente o seu Zoom Ótico de 5x
2
 é capaz de alcançar os 10x com Zoom 

Inteligente para não perder detalhe. 

 

O popular Estabilizador ótico de Imagem (MEGA O.I.S) da Panasonic está 

presente na XS3 com a finalidade de eliminar a desfocagem causada pelos 

tremores na mão e conseguir a máxima nitidez possível das imagens, sendo 

que também se pode utilizar com o zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A perfeição nas imagens também se alcança ao utilizar o modo iA (Intelligent 

Auto) em que a câmara, por si só, ativa todas as funcionalidades para garantir o 

melhor resultado. Deste modo, o utilizador pode obter fotografias perfeitas sem ter 

conhecimentos de fotografia. Um pôr-do-sol, primeiros planos, situações com 

pouca luz, seja qual for o cenário, com o modo iA, o resultado perfeito da imagem 

está garantido. 
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A XS3 também conta com o Processador de imagem Venus Engine que ajuda a 

melhorar a resolução diagonal, horizontal e vertical para obter imagens 

extraordinariamente definidas e detalhadas. Este sistema também contribui para 

conseguir os melhores resultados no Modo Sequencial e durante a gravação de 

vídeos em Full HD. 

 

O Modo Vídeo é outra das grandes particularidades desta pequena câmara, já 

que, apesar do seu tamanho reduzido, regista vídeos em alta definição com 

1920 X 1080
3
. Um botão especial localizado na parte de trás da câmara permite 

iniciar a gravação enquanto se tiram fotografias, sem ter que fazer qualquer 

ajuste. A gravação permite um zoom até 4x e o uso do modo iA. 

 

 

Uma câmara pensada para citadinos 

 

A Lumix XS3 é a segunda câmara da série XS que a Panasonic apresentou pela 

primeira vez em Janeiro com a Lumix XS1. Como o nome indica, esta série 

caracteriza-se pelas suas dimensões e foi concebida sobretudo para aqueles 

utilizadores urbanos que querem levar a máquina fotográfica consigo para todo o 

lado. 

 

Tendo também em conta o perfil destes utilizadores, a Panasonic incluiu na XS3 

uma grande variedade de funcionalidades únicas que acrescentam diversão à 

fotografia digital. 

 

Assim, por exemplo, é possível realizar fotografias panorâmicas, tanto na 

horizontal como na vertical com o Modo Panorâmico e inclusivamente aplicar 

efeitos com a nova e exclusiva função de filtro Panorâmico Criativo que a 

Panasonic introduziu este ano nas suas novas Lumix. No total são 13 fitros 

diferentes que se podem aplicar às imagens tiradas com a XS3, entre os quais se 

encontram o “Foco suave”, o “Efeito miniatura”, o “Efeito Brinquedo“ ou os efeitos 

“Pop” e “Retro”. 
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Por outro lado, esta nova câmara também conta com o modo Retoque de Beleza 

que permite maquilhar virtualmente uma cara humana para melhorar o seu aspeto. 

O modo Maquilhagem oferece até cinco tipos de look, incluindo o natural, o 

esfumado, o glamoroso, o alegre e o elegante. Também pode aplicar-se o 

Retoque estético (pele clara, eliminação de brilhos ou branqueamento dental), ou 

a Base de maquilhagem, disponível em cinco cores. 

 

*Disponibilidade: Setembro 2013 

 

 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 
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Sobre a Panasonic 
 
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 
eletrónicos em três áreas de negócio, de consumo, componentes e dispositivos, e soluções. 
Com sede em Osaka (Japão), a empresa registou vendas líquidas de 7,84 mil milhões de 
ienes (79.109 milhões de euros) durante o ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2012. As 
ações da empresa estão cotadas nas bolsas de Tóquio, Osaka, Nagoya e Nova Iorque 
(NYSE: PC). A Panasonic ambiciona converter-se na primeira empresa em inovação 
“verde” do sector da eletrónica de consumo no ano 2018, quando se cumprem 100 anos de 
fundação de empresa. Para mais informação sobre a empresa, a marca e o seu 
compromisso com a sustentabilidade, visite a web europeia da Panasonic 

em, http://panasonic.net/. 
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