Panasonic recebe dois prémios TIPA para
os modelos GH4 e TZ60 da Lumix
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A Lumix GH4 foi reconhecida “Melhor Câmara Híbrida de
fotos e vídeo” e o modelo Lumix TZ60 arrecadou a
distinção “Melhor Câmara Superzoom”

Lisboa, 29 de abril de 2014 – A Panasonic foi distinguida com dois prémios num
dos mais prestigiados e reconhecidos galardões internacionais de fotografia e
imagem em todo o mundo, os TIPA Awards. A câmara Lumix GH4 recebeu o
reconhecimento de “Melhor Câmara Híbrida de fotos e vídeo” enquanto o
modelo Lumix TZ60 obteve a distinção de “Melhor Câmara Superzoom”.
Michikazu Matsushita, Diretor Geral da Panasonic Consumer Marketing Europe,
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afirmou: "Todos os dias esforçamo-nos para assegurar que as nossas câmaras
oferecem as melhores experiências fotográficas. Desde 2008, ano em que
introduzimos a primeira câmara sem espelho de objetivas intermutáveis no mundo,
temos vindo a trabalhar para maximizar e levar ao limite a tecnologia Lumix G. O
resultado é a oferta da mais ampla gama de câmaras e de objetivas intermutáveis
existente no mercado, disponibilizando assim material fotográfico de excelente
qualidade e num formato compacto e leve, em comparação com as camaras réflex
convencionais. Para nós é extremamente gratificante verificar que os nossos
esforços de eliminação do fosso entre os consumidores e os profissionais foram
reconhecidos e premiados por tão prestigiada associação. Foi precisamente este o
nosso compromisso com a GH4, uma câmara acessível, com capacidade de
gravação de vídeo 4K e uma qualidade de imagem surpreendente.”
Relativamente à Lumix TZ60, Matsushita destaca: “É um privilégio que a nossa
câmara TZ60 tenha sido distinguida como a "Melhor Câmara Superzoom", pois
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confirma o reconhecimento do nosso compromisso de satisfazer as necessidades
dos consumidores de câmaras compactas de alta qualidade”.

Lumix GH4

A Lumix GH4 é a câmara de objetivas intermutáveis ideal tanto para fotógrafos
como para cinegrafistas profissionais que procuram a tecnologia 4K. Já a sua
antecessora, a GH3, obteve o prémio “Melhor CSC Profissional”.
Sobre este modelo, um porta-voz do júri dos prémios TIPA destaca: “A Panasonic
GH4 é uma câmara sem espelho de 16 megapixéis, com estrutura de liga de
magnésio fundido, capaz de gravar vídeos em qualidade 4K. Dispõe do
processador Venus Engine, melhorado com uma nova CPU, que permite o
processamento de sinais de alta velocidade. Para uso profissional, especialmente
quando utiliza a interface DMWYAGH, a GH4 permite uma transmissão de vídeo
muito rápida e potente. Este modelo oferece ainda uma velocidade de disparo de
12fps até aproximadamente 40 (incluindo o formato RAW) ou aproximadamente
100 (sem incluir RAW) a 7 fps (AF tracking) de forma a capturar com clareza e
nitidez objetos em movimento. Por outro lado, o visor OLED de 2.359K da GH4
oferece um elevado contraste de 10.000:1 para uma melhor reprodução da cor”.

Lumix TZ60

A Lumix TZ60 é a companheira ideal para capturar os melhores momentos de
uma viagem. Com uma qualidade fotográfica absoluta e com um zoom ótico de
30x, a Lumix TZ60 permite alcançar mesmo os objetos mais distantes.

Sobre esta câmara, um porta-voz da TIPA afirma: “A Lumix TZ60 – tendo em
conta que é uma câmara equipada com um zoom ótico de 30x, equivalente a 24720 mm em câmaras de 35 mm – é compacta e muito leve. Dispõe de 18
megapixéis, um ecrã LCD de 3 polegadas e ainda um visor eletrónico que oferece
um campo de visão de 100%. Com capacidade para tirar fotografias em formato
RAW, gravação em vídeo e sistema avançado HYBRID O.I.S.+ (Hybrid Optical
Image Stabilizer Plus), que elimina com grande eficiência os efeitos da tremura
das mãos tanto em fotos como em vídeos, a TZ60 conta ainda com um flash
incorporado, Wi-Fi, GPS e tecnologia NFC".
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