Panasonic amplia a sua gama de
câmaras de vídeo domésticas 4K
com a nova VX870
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Este modelo 4K converte-se na primeira câmara de
vídeo doméstica com gravação HDR (High Dynamic
Range)1, que consegue obter vídeos mais nítidos e
definidos.

Lisboa, 05 de janeiro de 2015 –. Com o novo modelo VX870 e enquanto expert
na área do 4K, a Panasonic continua a reforçar a sua aposta nesta tecnologia
ampliando desta vez a sua gama de câmaras de vídeo domésticas. O fabricante
introduz assim a primeira câmara de vídeo doméstica 4K que inclui a função
1

HDR (High Dynamic Range) .

A gravação com este sistema permite combinar os melhores elementos de duas
imagens tiradas com diferentes exposições e conseguir vídeos mais nítidos e
definidos. O resultado são imagens de maior gama dinâmica, com mais contraste
entre as zonas escuras e as claras.

Esta nova câmara de vídeo oferece uma qualidade de vídeo superior,
funcionalidades avançadas e tecnologia inteligente que põe à disposição dos
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utilizadores amadores todas as ferramentas necessárias para maximizar a sua
criatividade.
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Resultados profissionais, esteja onde estiver
A nova VX870 inclui gravação e fotografia em 4K, qualidade que oferece uma
resolução quatro vezes superior à do Full HD, num corpo com estilo e compacto.
Com as lentes Dicomar da Leica, um sensor BSI (back-illuminated sensor) de
8,29M e um processador Crystal Engine 4K, este modelo oferece uma incrível
qualidade cinematográfica.

A nova câmara de vídeo tem um zoom inteligente de 40x (na gravação Full HD) e
25x (na gravação 4K). Graças à tecnologia Auto Focus (AF) de alta velocidade e
precisão, a VX870 permite capturar na perfeição qualquer ação, inclusivamente
quando nela se sucedem movimentos rápidos.

Uma gravação, duas perspetivas
Este novo modelo da Panasonic inclui a função Twin Camera sem fios, para que
possa usar a câmara de um Smartphone ou Tablet como uma segunda câmara de
forma a poder gravar, de forma remota, a partir de dois ângulos diferentes de uma
só vez.

Uma imagem impecavelmente direita em qualquer situação

A exclusiva função Level Shot da Panasonic na VX870 deteta automaticamente
os níveis da imagem. Pode ajustar-se em três modos – desativado, normal ou
optimizado – dependendo das condições de gravação. O sistema HYBRID O.I.S.+
(Optical Image Stabiliser) utiliza uma correção de cinco eixos através do qual
reduz os movimentos na imagem, quer esteja a gravar com grande angular ou
com pouco zoom, oferecendo como resultado vídeos focados e nítidos,
praticamente em qualquer situação de gravação.

Maior conetividade
Este novo modelo inclui também a
função Baby Monitor, que permite aos
pais vigiar os seus bebés enquanto
dormem numa outra divisão, ligando a
câmara de vídeo ao smartphone através
da rede. Esta opção permite também
falar com o bebé através do mesmo smartphone ou receber um alerta caso
comece a chorar ou se detete qualquer outro ruído. Com a função USTREAM, a
VX870 pode oferecer vídeo em tempo real.

1. Numa câmara doméstica Full HD a 5 de janeiro de 2015.
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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,
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/.

