Panasonic recebe quatro galardões
na EISA 2014 pela inovação na imagem
digital
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Empresa consolida o seu posicionamento como referência na
área das máquinas fotográficas através dos prémios
arrecadados nos modelos Lumix GH4, TZ60 e FZ1000.

Lisboa, 18 de Agosto de 2014 – A Panasonic acaba de ser reconhecida com
quatro prestigiosos galardões, atribuídos anualmente pela European Imaging
Sound Association (EISA), pela inovação demonstrada nas áreas de imagem
digital e audiovisual.

A solidez e experiência da Panasonic no campo da imagem digital,foi reconhecida
pelos três prémios recebidos: “European Photo & Video Camera 2014-2015”
(Lumix DMC-GH4), “European Travel Compact Camera 2014-2015” (DMCTZ60) e “European Advanced Compact Camera 2014-2015” (Lumix DMCFZ1000). A marca foi ainda galardoada na área de Home AV com o prémio
“European Blu-Ray Player 2014-2015” a ser atribuído ao Blu-Ray DMP-BDT700
(este produto não se comercializa em Portugal).
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“European Photo & Video Camera 2014-2015”: Lumix GH4

A LUMIX GH4 da Panasonic é a referência nas LUMIX G, a gama de câmaras de
lentes intermutáveis. Desenhada para minimizar as fronteiras entre o fã de
fotografia e o fotógrafo profissional, surpreendeu o júri EISA com a sua
capacidade de gravação de vídeo 4k, mobilidade superior e uma captura de
imagem intuitiva em diferentes condições. Por tudo isto, foi nomeada a “European
Photo & Video Camera 2014-2015”.
Ao nomear a Lumix DMC-GH4 com o „European Photo & Video Camera 2014 –
2015‟, o júri da EISA realçou que “a Panasonic LUMIX GH4 é uma das câmaras
mais multidisciplinares do mercado. O sensor Live MOS de 16 megapixeis captura
imagens fixas de alta qualidade e tem a capacidade de gravação de vídeo
profissional em 4K. Além disso, permite aos seus utilizadores captar sequências
de imagens em slow ou fast-motion, utilizando uma frame rate entre 2fps e 96fps.”

Outra das capacidades que o júri enalteceu foi a possibilidade da GH4 permitir
controlar e registar o áudio com microfone externo. Através do uso de interface
opcional é possível uma saída de alta qualidade, sem compressão de imagens 4k
através de micro-HDMI.

A GH4 conta com um visor OLED de 3 polegadas e um corpo em liga de
magnésio desenhado a pensar na solidez e suportar uma utilização exigente e
profissional.

“European Travel Compact Camera 2014-2015”: Lumix TZ60

Ao premiar a LUMIX TZ60 com o galardão de “European Travel Compact
Camera 2014-2015”, o júri mencionou que “depois de ter sido pioneira nos
modelos de máquinas fotográficas compactas, não é de estranhar que a
Panasonic continue a liderar esse caminho com a Lumix TZ60”.

A Lumix TZ60 foi desenhada para ser a companheira ideal para todo o tipo de
utilizadores, oferecendo a capacidade de capturar qualquer momento, em
qualquer local do mundo. Neste sentido, os jurados da EISA mencionaram “esta
câmara compacta de última geração apresenta um visor eletrónico, um novo zoom
de 30X equivalente a 24-720mm em câmaras de 35mm, funções de vídeo
melhoradas e suporta vários tipos de formatos de arquivos”.

A câmara inclui um estabilizador ótico de imagem híbrido que melhora a captura
de vídeo. O modelo TZ60 compensa o movimento da câmara em cinco direções,
de forma a que a sua utilização seja recomendada para tirar fotos e gravar vídeo,
mantendo uma ampla distância focal. A TZ60 inclui GPS e Wi-Fi, facilmente
configuráveis.

European Advanced Compact Camera 2014-2015”: Lumix FZ1000

A Panasonic Lumix FZ1000, a câmara bridge mais avançada até à data, foi
reconhecida pelo júri da EISA por ser “a primeira câmara compacta a levar o video
4K até ao consumidor”.

Com uma construção premium de alta qualidade, que incorpora uma objetiva fixa
de alta qualidade – LEICA DC – a LUMIX FZ1000 é uma câmara que proporciona
uma qualidade de imagem surpreendente e permite gravar facilmente vídeo em
qualidade 4K.

Juntamente com a capacidade de vídeo 4k, o júri da EISA reconheceu também a
FZ1000 como “uma câmara muito boa para fotografia, com um grande sensor
MOS de 1-polegada pouco ruidoso e uma resolução de 20 megapixéis que
permite captar imagens em formato RAW e em JPEG”.

Em situações de baixa luminosidade, o ISO pode ser estendido até aos 12.800. O
zoom ótico de 16x da LEICA DC VARIO-ELMARIT, com uma faixa de abertura de
F2.8-4.0, proporciona uma série de possibilidades a nível focal.
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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/.

