
 

Panasonic lança a LX100, uma câmara 
compacta com um sensor MOS 4/3 de alta 

sensibilidade 
 

 Com gravação em formato 4K, este modelo oferece muitas 
opções de controlo manual e uma grande variedade de 
possibilidades criativas 
 

 
 

Lisboa, 15 de setembro de 2014 – A Panasonic apresenta hoje a Lumix LX100, 

o novo modelo da gama mais Premium de câmaras compactas do fabricante 

japonês. Esta câmara amplia os padrões de qualidade para a fotografia e 

gravação de vídeo das câmaras de lente fixa. Integrando a mais avançada 

tecnologia digital e de ótica da Panasonic, onde se inclui controlos manuais 

avançados, este modelo foi desenvolvido para expandir os limites da criatividade 

dos amantes da fotografia. 

 

A Lumix LX100 é a sexta geração da famosa linha LX de câmaras compactas da 

Panasonic. Esta nova câmara herda o ADN da Lumix LC1, a primeira câmara 

compacta totalmente manual da Panasonic, lançada em 2004. A LX100 inclui um 

sensor MOS 4/3 de uma (1,33”) polegada de alta sensibilidade, cinco vezes 

maior que o sensor da Lumix LX7. Deste modo, oferece uma qualidade de 

imagem comparável aos modelos de lentes intermutáveis. 

 

O novo padrão de qualidade de imagem Micro Quatro Terços numa câmara 

digital compacta 

 

Graças ao sensor MOS de alta sensibilidade de 4/3 de uma polegada (1,33”) e 

um novo processador Venus engine, a LX100 oferece uma qualidade de 
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imagem superior, seja qual for a situação. O tamanho do sensor permite obter 

pouca profundidade de campo e o sistema signal-to-noise reduz o surgimento de 

ruído quando se dispara a níveis de ISO elevados. 

 

O novo processador inclui um quad-core, que melhora os resultados e permite um 

processamento de sinal de alta qualidade para gravação em 4K. O novo Venus 

Engine inclui também sistemas de redução de ruído como o Multi processo NR, o 

filtro Random e o filtro de abertura, que asseguram imagens mais naturais, 

inclusivamente em ambientes com pouca luz. 

 

Objetiva LEICA de alta qualidade para uma imagem extremamente definida 

 

Este modelo inclui a nova objetiva LEICA DC VARIO-SUMMILUX F1.7-F2.8 da 

Panasonic, que permite conseguir impressionantes imagens reais, plenas de 

nitidez e claridade. 

 

A versatilidade da lente de 24-75 mm, equivalente 

a uma câmara de 35 mm, possibilita o resultado 

adequado para todo o tipo de situações, desde 

fotografia urbana, até retratos de paisagens, os 

quais podem ser capturados com uma grande 

angular de 24 mm em 4:3, 3:2 ou 16:9, graças ao 

sensor multi-aspecto. 

 

Controlo para maximizar o potencial das fotografias 

 

Com uma grande variedade de controlos e funcionalidades, a Lumix LX100 foi 

criada para elevar o potencial dos amantes de fotografia e profissionais da 

imagem. Com um visor eletrónico LVF de 2.764K pontos de alta resolução 

equivalente, o utilizador pode ter um controlo total do enquadramento e 

composição. 

 

A LX100 inclui controlos manuais, anéis e mostradores para controlar a abertura, 

a velocidade de obturação ou a compensação da exposição. Assim, o utilizador 

tem acesso direto aos ajustes da captura e pode realizar as alterações 

rapidamente sem ter de aceder a um menu digital. 

 

 

 



 

Capturar todos os momentos 

 

Incorporando a tecnologia DFD (Depth From Defocus) da Panasonic, a luz Auto 

Focus de Alta Velocidade da Lumix LX100 oferece uma velocidade e precisão 

incrível. Com uma velocidade de disparo de 11fps em resolução total, um time lag 

curto e um arranque rápido, com a LX100, o utilizador não vai perder a 

oportunidade de captar qualquer situação. 

 

Este modelo também inclui novas opções de foco para oferecer um maior 

controlo. A área do foco Full AF permite estabelecer um ponto de foco em 

qualquer ponto de aproximadamente 100% do campo de visão. Pela sua parte, o 

foco de deteção da área estabelece 49 zonas na imagem para flexibilizar a 

composição. Com o AF Low Light, o foco automático trabalha em situações de -

3EV, permitindo assim focar inclusivamente quando se conta apenas com a luz 

das estrelas. 

 

 

 

Gravação 4K na palma da sua mão 

 

A LX100 permite gravar vídeo na incrível qualidade 4K, oferecendo a 

possibilidade de obter vídeos realistas, com muito detalhe e cores realistas. Este 

modelo oferece vídeos de alta qualidade gravados em 4K 3840x2160 25/30 fps 

em formato MP4 e em Full HD 1.920x1080 50p/60p em AVCHD progressivo 

(MPEG-4 / H.264). O modelo dispõe de um botão na parte superior para ativar de 

forma instantânea a gravação enquanto se realizam fotografias. 

 

Controlo criativo 

 

Para além dos controlos manuais, que garantem uma fotografia mais flexível e 

versátil, a Lumix LX100 inclui uma grande variedade de modos e funções para 



 

potenciar o carácter artístico. O utilizador dispõe das funções Controlo Criativo, 

o Panorâmico Criativo, Focus Peaking, medidor de níveis, balanço de brancos, 

controlo de brilhos, assim como Wi-Fi integrado e conetividade NFC. 

 

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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