
 

 

Qualidade e máxima luminosidade 

com a nova FZ300 da Panasonic 
 

 

• Com uma objetiva LEICA de 25-600mm, o novo modelo 

oferece uma abertura F2.8 em toda a categoria de foco 

• O fabricante vai aumentar a sua gama FZ de compactas 

superzoom com a FZ300, um modelo resistente ao pó e 

a salpicos  

• Incluindo também gravação e fotografia Ultra HD, a 

Panasonic reforça a sua aposta na qualidade 4K 

ampliando a sua extensa gama de produtos 

 

 

 
 

Lisboa, 16 de julho de 2015 –. A Panasonic apresenta hoje a Lumix FZ300, a 

última novidade da sua reconhecia gama FZ de modelos compactos digitais com 

superzoom. Com uma objetiva LEICA DC e oferecendo uma abertura F de 2.8 em 

toda a gama de zoom 25-600mm, a FZ300 permite capturar qualquer momento a 

grande velocidade, inclusivamente nas condições mais adversas graças ao seu 

design resistente ao pó e aos salpicos. Incluindo gravação e fotografia em 

qualidade 4k e tecnologia 4K Photo, o novo modelo da Panasonic permite capturar 

os melhores instantâneos, desde paisagens a um desporto em direto. 

 

A objetiva LEICA DC 25-600mm permite ao utilizador aproximar-se de qualquer 

ponto e poder desfrutar de uma maior nitidez graças à abertura F 2.8, a partir do 

macro para a TV. Com este amplo rácio de zoom, e graças à última tecnologia de 

estabilização de imagem ótica híbrida O.I.S + de 5 cinco eixos, a FZ300 oferece 

imagens nítidas em praticamente qualquer ambiente. A destacar também a função 

Light Speed AF, que permite ao utilizador não perder um único momento que 
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pretenda registar, e a nova tecnologia DFD (Depth From Defocus), que permite 

diminuir o tempo de foco uma vez que calcula a distância entre o sujeito 

fotografado e a câmara conseguindo um foco muito mais preciso.  

 

Ao aumentar a sua extensa gama de soluções 4K da Panasonic, a fotografia e 

gravação da FZ300 oferecem uma resolução quatro vezes superior ao Full HD 

tradicional. Este modelo inclui, paralelamente, a funcionalidade 4K Photo que 

revoluciona a forma como o utilizador fotografa. Os modos 4K Pre-Burst, 4K Burst 

e 4K Burst Start&Stop permitem obter uma fotografia fixa de 8 megapixéis a partir 

de um vídeo em 4K com total controlo e precisão.  

 

A nova compacta da Panasonic merece também algum destaque pelo seu sensor 

MOS de alta sensibilidade de 12 megapixéis. O novo processador Venus Engine 

maximiza a sensibilidade e a velocidade de processamento da imagem 

oferecendo uma qualidade de imagem excelente, nomeadamente em ambientes 

pouco iluminados. Com a ISO de 100-6400, os utilizadores podem obter melhores 

resultados em qualquer momento, quer em ambientes pouco iluminados ou após o 

pôr-do-sol. 

 

A adicionar a todas estas otimizações na qualidade da imagem, a FZ300 foi 

concebida para que o utilizador a possa levar para todo o lado. À prova de pó e 

salpicos e com entrada para micro, este modelo inclui um ecrã eletrónico LVF 

OLED de alta velocidade com uma resolução de 1440K e um aumento de 0,7x, um 



 

 

ecrã táctil e LCD de 3 polegadas e 1040K e uns anéis de controlo manual que 

permitem disponibilizar uma forma mais fácil de manusear a câmara.  

 

A nova Lumix FZ300 também inclui uma grande variedade de opções manuais, 

criativas e de conectividade, que maximizam o controlo e a criatividade das 

fotografias e dos vídeos. A câmara também integra conectividade Wi-Fi para 

partilhar fotografias online e vídeo de forma rápida e simples, além de permitir o 

controlo remoto através de um dispositivo móvel para além do foco, abertura, 

velocidade de disparo, a ISO e o botão de disparo.  

 

Especificações técnicas: 

Disparo Burst 12fps / AFC 6 fps 

Entrada de microfone de 3,5mm 

AF Drive 240 fps  

Disparo RAW 

Captura Macro – w: 1cm / T: 1m 

 

PVPr: € 599,00  

Disponibilidade: Setembro 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.com/pt 

 

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/. 

 

http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal
http://www.panasonic.com/pt
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal

