
 

Panasonic é reconhecida com dois 

galardões nos TIPA Awards 2015  
 

 Os modelos Lumix GM5 e Lumix LX100 foram reconhecidos 

com dois dos galardões mais prestigiantes ao nível da 

fotografia e imagem 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lisboa, 10 de abril de 2015 – A Panasonic foi reconhecida com dois prestigiantes 

prémios nos TIPA Awards 2015, um dos galardões mais cobiçados e relevantes 

no âmbito da fotografia e imagem. A Lumix GM5 foi premiada como a “Melhor 

Câmara CSC Avançada”, e a Lumix LX100 recebeu o galardão de “Melhor 

Câmara Avançada de Foto e Vídeo”.  

 

Luis Caldas, Director Geral de Portugal, destacou que “centralizamos os nossos 

esforços no desenvolvimento de câmaras digitais que possam oferecer as 

melhores experiências fotográficas possíveis. Desde 2008, altura em que se 

introduziu a primeira câmara digital sem espelho do mundo, conseguimos 

aumentar os limites da fotografia digital Micro Quatro Terços com a família LUMIX 

G e com a gama de objetivas intercambiáveis DSLR mais vasta do mundo 

concebida  para ser utilizada com corpos ligeiros e compactos. Estamos muito 

orgulhosos de ver que os nossos esforços uma vez mais estão a ser 

recompensados por uma associação tão relevante como a TIPA". 

 

Lumix GM5 

Reconhecida como a „Melhor câmara CSC avançada‟, a Lumix GM5 é a opção 

ideal para quem pretende uma câmara que complemente o seu estilo de vida, mas 

que procura ao mesmo tempo elevada qualidade em termos de fotografia e vídeo. 

É ideal para designers que procuram inspiração no seu dia a dia ou para trend-

setters  que procuram um modelo prático mas com muito estilo.  
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O júri dos prémios TIPA destacaram: “Com apenas 59,5mm de altura e 98,5 de 

largura, e com um peso de 211g, a GM5 da Panasonic é uma Micro Quatro Terços 

bastante compacta e leve. Destaca-se o seu visor electrónico, com 100% de 

cobertura de visão e 1,16 milhões de pontos RGB. Paralelamente, o sensor MOS 

oferece 16MP. No que diz respeito à conetividade, o utilizador pode simplesmente 

proceder ao scanner do código QR do ecrã da câmara com o seu Smartphone ou 

Tablet e utilizar ambos para controlar a câmara de forma remota. Este modelo 

permite fotografias em JPEG e RAW e vídeos em AVCHD ou MP4. Também conta 

com todos os modos standard de exposição, para além de um conjunto de 

padrões de medição e uma gama de sensibilidades ISO 200-25,600 (vídeo: ISO 

200 a 3.200). Destaca-se também a sua impressionante velocidade de obturação 

que vai de 60 segundos a 1 / 16.000 de segundo". 

 

Lumix LX100 

Modelo de referência da gama mais Premium de câmaras compactas da 

Panasonic, com a última tecnologia digital e óptica e controlos manuais 

avançados, foi reconhecida como a „Melhor câmara avançada de fotografia e 

vídeo‟. A LX100 foi especialmente desenvolvida para fazer com que os utilizadores 

explorem ao máximo a sua criatividade fotográfica.  

 

O júri dos prémios TIPA reforçou: “Para os utilizadores que procuram, quer a 

qualidade fotográfica como a função de gravação de vídeo a LX100 oferece um 

sensor MOS de Alta Sensibilidade de 4/3 polegadas e 12,8 MP e gravação 4K. 

Este modelo tem uma objetiva integrada Leica DC Vario-Summilux de 24-75mm 

equivalentes e um F de 1.7-2.8 que permite obter um controlo absoluto da 

imagem, incluindo a possibilidade de oferecer imagens com uma resolução de 11 

frames por segundo. Uma das características em maior destaque neste modelo é 

a impressionante gravação em vídeo, que pode ser em Full HD HD 1920 x 1080 

AVCHD progressivo, em MP4 a 60p ou em 4K 3840 x 2160 a 30 fps. 

Paralelamente, inclui a opção „4K Photo‟, uma opção que permite obter uma 

imagem fixa de 8MB das sequências de vídeo 4K. Outras características em 

destaque são a conectividade Wi-Fi e a escolha de formato RAW + JP”. 

 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 
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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 500 empresas em todo o mundo, registando vendas liquidas 

consolidadas de 7,74 mil milhões de ienes (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 o site da 

empresa http://panasonic.net/. 
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