
 

Panasonic apresenta nova 
teleobjetiva LEICA DG VARIO-

ELMAR com zoom de 100-400 mm  
 

 A nova objetiva conta com um zoom de 200-800 mm 

(equivalente a 35 mm) compatível com vídeo 4K, 

combinado com um corpo ligeiro e resistente 
 

 

 

H-RS100400 
 
 
Lisboa, 05 de janeiro de 2016.- A Panasonic acaba de apresentar uma nova 

lente teleobjetiva (H-RS100400) para a sua gama de câmaras LUMIX G (Micro 

Quatro Terços): a LEICA DG VARIO-ELMAR de 100-400 mm F4.0-6.3 ASPH, uma 

Teleobjetiva-zoom com estabilização de imagem ótica otimizada (Power Optical 

Image Stabilisation, O.I.S.). 

 

De dimensões reduzidas, leve e muito resistente, a última introdução à gama de 

objetivas intercambiáveis da Panasonic é perfeita para fotografar aves e todo o 

tipo de animais diretamente no seu ambiente natural.  

 

A objetiva, constituída por 20 elementos de lentes confinados em 13 grupos, inclui 

um vasto número de componentes asféricos de dispersão ultrareduzidos que 

eliminam praticamente toda a difração, garantindo a melhor qualidade fotográfica. 

A avançada construção do novo sistema de teleobjetiva confere a máxima 

qualidade, permitindo que, uma vez mais, uma objetiva Lumix obtenha o standard 

de qualidade reconhecido da LEICA.  
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Qualidade de imagem superior, teleobjetiva e zoom 

Com o seu design elegante e os seus acabamentos a preto metalizado, a nova 

lente LEICA DG VARIO-ELMAR de 100-400 mm da Panasonic proporciona 

imagens perfeitas em toda a gama de amplitude do zoom. A sua distância focal de 

200-800 mm (equivalente a 35 mm) e o seu aumento de 0,5x permitem fotografar 

com todo o detalhe a partir de qualquer distância; paralelamente, combina na 

perfeição com uma capacidade surpreendente de aproximação que a torna ideal 

para fotografar motivos de qualquer forma ou tamanho.   

 

Com o objetivo de captar uma imagem estável e sem vibração de nenhum tipo em 

toda a amplitude do zoom, a lente inclui um sistema de estabilização de imagem 

ótica melhorada, o Power O.I.S, que exerce um controlo perfeito sobre qualquer 

movimento da imagem e garante a obtenção de fotografias com uma nitidez e 

precisão incomparáveis. 

 

A lente de 100-400 mm permite uma grande variedade de estilos fotográficos, 

enquanto o seu diafragma de nove lâminas proporciona una perfeita abertura 

circular para uma distribuição suave e equilibrada da profundidade de campo.  

 

Mais leve e de menor dimensão que outras lentes teleobjetivas e zoom  

Em comparação com as lentes convencionais teleobjetivas DSLR, esta nova 

LUMIX G é leve e de dimensão reduzida, pelo que oferece uma mobilidade 

perfeita. Desta forma, é ideal para viagens e para ser transportada sem a 

necessidade de se deslocar com um equipamento pesado. Paralelamente, o facto 

de ser compacta e resistente assegura a sua longevidade, uma vez que não é 

necessário preocupar-se em proteger a lente de partículas do pó ou humidade que 

a poderiam danificar. 

 

A objetiva vem acompanhada de um prático e compacto suporte para tripé de 

duas peças que facilitam ainda mais o seu manuseamento, permitindo passar 

rapidamente do formato horizontal a vertical e vice-versa, enquanto o controlo de 

estabilização da imagem Power O.I.S., o limitador de foco e o interruptor de foco 

manual permanecem comodamente ao alcance dos dedos, sem movimento a 

cada mudança de posição, que pode ser concretizada de forma rápida e simples 

em ângulos de 90º. 

 

A objetiva inclui ainda um dispositivo semelhante a um “guarda-sol” que permite 

captar a imagem perfeita em qualquer condição de iluminação, sem ter que se 

preocupar com a luz difusa que possa entrar. 



 

 

Surpreendente capacidade de vídeo 4K  

Devido aos seus materiais, que garantem a obtenção das melhores cores e um 

bom contraste de luz, a nova lente LEICA da Panasonic é perfeita para gravações 

de vídeo 4K. A funcionalidade da teleobjetiva e zoom está assegurada pelo motor 

de elevada velocidade e fiabilidade de foco AF 240 fps da Panasonic, cujo design 

silencioso permite gravar a distâncias surpreendentemente próximas da objetiva 

sem chamar a atenção. 

 

Para além de gravar vídeos em alta resolução, a capacidade 4K da objetiva 

permite fazer fotos com uma precisão única. A função Photo 4K da Panasonic que 

oferecem as câmaras LUMIX, nomeadamente a LUMIX G7, permite extrair uma 

imagem fixa de 8 megapíxeis de um vídeo 4K (30 fps) diretamente do ecrã da 

câmara apenas com um simples toque.  

 

Características principais: 

 A maior distância focal de todas as câmaras Micro Quatro Terços 

 Compatível com estabilização dupla de imagem 

 Foco automático AF Drive 240 fps  

 Anel de zoom com função de bloqueio 

 Sistema selado de proteção contra possíveis alterações ambientais 

 Suporte para tripé integrado de uso fácil e rápido para imagens na 

horizontal e vertical. 

 “Guarda-sol” para objetiva integrado. 

 

 

Acompanhe-nos em:  

   
 

 
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/. 
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