
 

 

Panasonic lança versão avançada  

da Lumix DMC-GH4 
 

 

• Com a atualização V-Log L, a Lumix DMC-GH4 continua 

a desafiar os limites da fotografia e vídeo 

 

• Esta versão avançada da DMC-GH4 vem ainda 

possibilitar a gravação ilimitada em 4K 

 

 
 

Lisboa, 1 de setembro de 2015 –. A Panasonic apresentará na IFA 2015 a Lumix 

DMC-GH4R, uma versão avançada da Lumix DMC-GH4 com uma atualização 

completa de software. Para os utilizadores da GH4, a atualização também estará 

disponível*.   

 

Depois do lançamento da aclamada Lumix DMC-GH4, a Lumix GH4R chega para 

dar resposta à procura crescente da indústria da produção cinematográfica. O 

conceito híbrido de foto/vídeo da GH4, oferece agora gravação 4K ilimitada 

(Cinema 4K: 4096x2160 / 24fps e QFHD 4K:3840x2160 / até 30fps em 

MOV/MP4
1
) e capacidade de vídeo V-LOG L. Com esta atualização, é possível a 

utilização de curvas logarítmicas, para além do elevado rendimento, característico 

das câmaras Lumix G da Panasonic. 

                                                 
* A atualização da GH4 só permite ter o V-Log L. A gravação ilimitada 4K está disponível apenas na 
GH4R. 
1
Com cartão de memória SXC/ SDHC compatível com UHS Speed Class 3 (U3), ativando o modo de 

gravação de 100Mbps ou superior.   
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As novas prestações estão também disponíveis para os utilizadores da Lumix 

DMC-GH4 através da atualização paga de software. Ao comprar a DMW-SFU1 

Upgrade Software Key e atualizando o firmware da máquina para a versão 2.3, os 

utilizadores da Lumix DMC-GH4 original podem também desfrutar dos benefícios 

da funcionalidade V-Log L. 

 

Com as atualizações da Lumix DMC-GH4, a Panasonic criou uma câmara que se 

ajusta perfeitamente quer a videógrafos profissionais, quer a apaixonados pela 

fotografia e vídeo. A tecnologia 4K da Panasonic permite aos utilizadores capturar 

vídeos envolventes como nunca antes fora possível, enquanto a gravação Log 

permite uma maior flexibilidade e precisão para profissionais. 

 

Para além desta flexibilidade excecional, o disparo Log permite um alcance 

dinâmico mais amplo para a escala de cores em pós-produção. Tirando o maior 

partido do sensor 4/3 da Lumix DMC-GH4R, o V-Log L possui um alcance 

dinâmico 12 f-Stop, permitindo aos utilizadores capturar as cenas mais escuras e 

evitar a perda de detalhes em ambientes muito luminosos. 

 

 

A Lumix DMC-GH4R é a companhia ideal da gama de câmaras profissionais 

VariCam da Panasonic, usadas em diversos filmes, anúncios e programas de 

televisão. As VariCam V-Log e a tecnologia V-Log L da DMC-GH4R são ambas 

desenvolvidas com características similares à curva Cineon, o standard industrial 

para a digitalização do cinema, o que faz com que sejam capazes de utilizar o 

mesmo LUT (Look Up Table) como referência.  

 

Compacta, resistente e leve, a Lumix DMC-GH4R conserva todas as 

especificações da Lumix DMC-GH4, convertendo-a na ferramenta ideal para 



 

 

fotógrafos e videógrafos que queiram captar imagens impressionantes em 

movimento.  

 

 

Processo de ativação do V-Log L para utilizadores da Lumix DMC-GH4:  

 

1. Compra da atualização do software chave DMW-SFU1. 

2. Atualização do firmware GH4 par a Ver.2.3 

3. Exportação do número de série da GH4 para o cartão de memória SD 

como ficheiro “SERIAL.LST” 

4. Upload do ficheiro “SERIAL.LST” juntamente com a compra da chave do 

software na url designada para obter o código de ativação como arquivo 

“ACTIVE.LST”. 

5. Guardar o “ACTIVE.LST” no cartão de memória SD para importar depois 

para a GH4. 

6. Confirmação de que o V-Log está disponível no Photo Style da Gh4. 

 

H-HS025, uma nova objetiva intercambiável 

 

A Panasonic apresentou também a sua nova objetiva intercambiável para as 

câmaras Micro Quatro Terços Lumix G. Trata-se da H-HS025, de 25 mm, com 

uma abertura F1.7. Uma objetiva compacta e ligeira, como o resto da gama, que 

surpreende pela luminosidade e nitidez das imagens.  

 

A distância focal de 25mm (câmara de 35mm equivalente: 50mm), é adequada 

para uma ampla variedade de ocasiões face ao seu ângulo de visão natural, 

próxima à dos olhos humanos. Por outro lado, a abertura F1.7 permite um 



 

 

desfoque suave e que o vídeo seja ainda mais impressionante. Graças à sua 

luminosidade, podemos prescindir do flash em condições de pouca luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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