
 

Panasonic apresenta a primeira vídeo 
câmara mãos-livres com qualidade 4K 25p 

do mundo 
 

 A A500 incorpora um novo processador de imagem 

inteligente Crystal Engine Pro+, tecnologia NFC e um 

monitor LCD de 1,5 polegadas 

 Além de que pode gravar em slow motion e fazer 

broadcast em direto 

 
 

Lisboa, 24 de março de 2014 – A Panasonic apresenta hoje a vídeo câmara 

mãos-livres A500, a primeira do mundo que grava em qualidade 4K a 25p. Leve e 

compacta, este novo modelo Ultra HD oferece aos utilizadores um novo conceito 

de portabilidade. Fácil de prender a qualquer parte do corpo, como a cabeça, 

adapta-se a múltiplos usos.   

 

Com novas e melhoradas funcionalidades e uma conectividade aperfeiçoada, é 

cómoda de transportar e altamente intuitiva no seu uso. É, ainda, resistente ao pó
1
 

e à água até três metros de profundidade, durante 30 minutos
2
.  

 

A A500 é constituída por uma unidade operativa de, aproximadamente, 119g de 

peso que se conecta através de um cabo à objetiva, de apenas 31g, o que a torna 

muito leve e cómoda de levar para qualquer atividade desportiva, além de facilitar 

o manuseamento e a gravação. 
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Comparando com a sua antecessora, a A100, a A500 inclui um novo monitor LCD 

de 1,5 polegadas na unidade operativa. Assim sendo, os utilizadores podem agora 

rever as imagens ao mesmo tempo que estão a gravar.  

  

Outra das principais novidades do novo modelo é a incorporação da tecnologia 

NFC (Near Field Communication), que possibilita a conexão Wi-Fi com 

smartphones e tablets. Desta forma, através da Panasonic Image App, o utilizador 

pode gravar e editar o vídeo de forma remota, partilhar as suas gravações nas 

redes sociais e emiti-las em direto através do UStream.  

 

 

Resultados 4K 

 

Apesar de se tratar de uma vídeo câmara compacta e leve, a A500 oferece 

resultados de altíssima qualidade, inclusive quando grava imagens de alta 

velocidade. Graças ao novo processador de imagem inteligente Crystal Engine 

Pro+, a A500 grava em 4K a 25 frames por segundo, oferecendo uma qualidade 

quatro vezes superior à da Full HD.  

 

Este modelo inclui as últimas tecnologias de melhoria da imagem, como o novo 

sensor de alta sensibilidade BSI, o que permitirá ao utilizador capturar qualquer 

imagem com total nitidez, inclusivamente em ambientes pouco iluminados. 

Desenhada especialmente para capturar movimentos a alta velocidade, como os 



 

eventos desportivos, a nova vídeo câmara mãos-livres da Panasonic está 

projetada para assegurar que até os movimentos repentinos sejam capturados 

com total claridade.  

 

O sistema de Correção de Nivelamento deteta as imagens com inclinação e ajusta 

automaticamente e nivela a imagem final. Por sua vez, a função de Estabilização 

de Imagem minimiza as gravações desfocadas inclusive quando a pessoa que tem 

a câmara está em movimento.  

 

Não obstante, a câmara A500 permite a gravação em slow motion a três 

velocidades: 200 frames por segundo (848x480), 100 frames por segundo 

(1280x720) ou 50 frames por segundo (1920x1080).   

 

 

Design avançado para uma cómoda gravação  

 

A A500 oferece ao utilizador a versatilidade necessária para gravar em qualquer 

ambiente e condições, destacando-se, igualmente, a sua ampla gama de 

acessórios. Os utilizadores dispõem de um acessório para colocar a A500 na 

cabeça e utilizá-la comodamente, assim como de uma pulseira facilmente 

desmontável e resistente que permite a sua utilização. Também está disponível 

(acessório opcional) um clip adaptador para casacos ou corta-ventos para diminuir 

o ruído do ar durante as gravações. 

 

        

      Acessórios incluídos 

 

 

 

 

 

Acessórios opcionais 

 

- Multi-Mount MKA100 



 

Permite montar a câmara em chapéus, óculos e alças da mochila, entre outros. 

 

- Diversas capas HLA100 

Este acessório permite fixar a câmara em diferentes sítios.  

 

 
 

- Corta-ventos WJA100 

Reduz o ruído do vento na gravação.  

 

 

- Montagem ventosa SCA100 

Permite fixar a câmara em superfícies planas 

 

 

- Tripé montagem CTA100 

Este acessório permite o encaixe com tripés 

 

 

- Montagem CMC100 (requer também o Tripé de montagem CTA100) 

Permite o encaixe com as barras e guiadores.  

 

 
1. Cumpre com os requisitos IP5X 

2. Cumpre com os requisitos IPX8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

   

 
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/. 
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