
 

Panasonic amplia a sua gama de objetivas 
Micro Quatro Terços com três novos 

modelos 
 

 O fabricante apresenta as objetivas Macro 30mm/F2.8, a LUMIX 
G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH e a LUMIX G 14mm / F2.5 II 
ASPH 

 

 

Lisboa, 15 de setembro de 2014 – A Panasonic continua a expandir a sua gama 

de objetivas intermutáveis baseadas na tecnologia Micro Quatro Terços e 

apresenta hoje três novas objetivas: a Macro 30mm/F2.8, a LUMIX G VARIO 35-

100mm / F4.0-5.6 ASPH e a LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. Com esta ampla 

variedade, o utilizador pode elevar a sua fotografia a um nível superior e mudar as 

objetivas para conseguir o disparo perfeito ou para dar às suas imagens uma nova 

perspetiva. 

 

A nova objetiva Macro 30mm/F2.8 permite não apenas 

realizar macrofotografia, como também oferece 

utilizações versáteis para fotografia de paisagens com 

uma distância focal de 60mm (equivalente a uma 

câmara de 35mm). Para uma maior precisão no foco, a 

objetiva suporta um AF de alta velocidade a 240fps e integra um estabilizador de 

imagem ótico. Esta nova objetiva destaca-se também pelo seu desenho 

sofisticado e um refinado acabamento metálico. 

 

A Panasonic apresenta também duas novas objetivas 

ideais para câmaras ultracompactas como a Lumix 

GM5 e GM1. A primeira delas é a LUMIX G VARIO 

35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S (H-

FS35100) que, com uma distância focal de 35-100 

mm (equivalente a 70-200 mm numa câmara de 35 

mm), obtém os resultados ideais para conseguir um fundo desfocado em retratos 

e primeiros planos ou capturar objetos distantes. 

 

Relativamente ao seu design, destaca-se o acabamento metálico e uma estrutura 

retrátil que faz com que seja extremamente compacta e prática, ideal para 

câmaras como a GM1 ou GM5. 
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O fabricante japonês introduz também a LUMIX G 

14mm / F2.5 II ASPH. (H-H014A) em preto para 

oferecer estilo e sofisticação à câmara. Graças a um 

amplo ângulo de visão e grande profundidade de 

campo, oferece um excelente rendimento numa vasta 

variedade de ambientes, desde paisagens até 

disparos em interiores.  

 

A maior gama de objetivas Micro Quatro Terços 

 

Todas as câmaras do sistema Lumix G são compatíveis com uma grande 

variedade de objetivas Micro Quatro Terços que a Panasonic tem ao dispôr no 

mercado. Dessa forma, a Lumix G é a marca de câmaras sem espelho com o 

maior número de objetivas (24 objetivas Micro Quatro Terços Lumix G) entre as 

quais se encontram a zoom grande angular de 7-14 mm, as teleobjetivas com 

zoom de 45-200 mm e 100-300 mm, a macro e olho de peixe. 

 

 

 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 

   
 

 
 

 

Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de produtos e soluções 

tecnológicas 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 7,74 mil milhões de yenes (57.740 milhões de euros) no ano fiscal 

2013, finalizado a 31 de Março de 2014. 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/. 
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