
 

Sensor de uma polegada e 4K na 
nova Lumix TZ100 da Panasonic 

 
 A última câmara de viagem da gama TZ da Panasonic 

oferece um rendimento extra conservando um corpo 
compacto 

 

 
 

Lisboa, 5 de janeiro de 2016.- A Panasonic acaba de apresentar a nova Lumix 

TZ100, uma câmara de viagem compacta que oferece aos utilizadores funções 

que até ao momento apenas estavam disponíveis em modelos de gama superior e 

com objetivas intercambiáveis. Apesar da sua dimensão reduzida, este último 

modelo da gama Lumix TZ combina elevada qualidade e um zoom potente de 10x 

que a tornam a companheira de viagem perfeita, inclusivamente para os fotógrafos 

e amantes de vídeo mais exigentes. 

 

O seu sensor MOS de 1 polegada, um dos maiores em qualquer câmara da sua 

categoria combina o processador Venus Engine da Panasonic para poder captar 

imagens brilhantes em qualquer momento e lugar. Paralelamente, dadas as suas 

funções inovadoras como 4K Photo e Post-Focus, nunca foi tão simples captar o 

momento perfeito. Por outro lado, a facilidade de controlo e a conectividade Wi-fi 

permite partilhar todas as imagens e aventuras com amigos e familiares com um 

simples toque no botão.  

 

Capte as suas viagens com uma qualidade extraordinária  

Os fotorrecetores de maior dimensão neste sensor de 1 polegada podem captar 

mais luz, o que se traduz em fotografias mais nítidas, claras e naturais e com o 

menor nível de ruído, inclusivamente o disparo de alta sensibilidade, como o 

amanhecer ou entardecer. O processador Venus também proporciona uma 

precisão de cores sem igual para uma câmara de viagem. Os tons únicos, 

saturação e a luminosidade de um pôr de sol multicolor, por exemplo, processa-se 
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de forma individual e ajustam-se de forma cuidadosa para reproduzir resultados 

autênticos e naturais. 

 

A Lumix TZ100 é a primeira da sua série a incluir uma objetiva LEICA DC F2.8-

5.9, o que permite conseguir imagens realistas com elevado controlo sobre a 

profundidade de campo. A objetiva também inclui um zoom de 10x com um 

intervalo de 25 mm-250 mm (equivalente a uma câmara de 35 mm), muito versátil, 

o que a torna ideal para fotografar aves e outros animais em movimento 

normalmente difíceis de capturar em imagens.  

 

 

 

Apesar do seu tamanho reduzido, esta câmara oferece não só uma qualidade 

fotográfica impressionante, como também permite gravar vídeo 4K. A Lumix 

TZ100 oferece uma gravação de vídeo uniforme e de alta qualidade em 4K (3840 

x 2160 a 25 fps em MP4), assim como vídeos em alta resolução Full HD (1920 x 

1080 50p em AVCHD). Com quatro vezes a resolução de Full HD, os vídeos 4K 

conferem vida às paisagens e sons das suas viagens, o que permitirá reviver tal 

como se recorda na altura de ter sido captada. 

 

Consegue sempre resultados profissionais 

Além de gravar vídeos em alta resolução, a função 4K Photo da câmara permite 

capturar fotos com uma elevada precisão. Pela primeira vez numa câmara de 

viagem, a 4K Photo da Panasonic permite extrair uma imagem fixa de 8 

megapíxeis de um vídeo 4K (30 fps) com total controlo e precisão, de forma que 

inclusive momentos fugazes de ação, como aquele momento exato em que se 

toca na água ao mergulhar no mar, possam ser captados e desfrutados para 

sempre de forma simples e rápida. 

 

Outro ponto a destacar à gama Lumix TZ é a função Post-Focus, uma função que 

permite eleger o ponto de foco de qualquer imagem, depois do disparo. As 

funções auto-foco Light Speed em 0,1s e profundidade a partir do desenfoco 

(Depth from Defocus, DFD) da Lumix TZ100 combinam-se para calcular a 



 

distância entre a câmara e o motivo, de forma a captar o melhor foco para 49 

áreas dentro de cada fotograma. Assim, uma vez tirada a foto, pode selecionar de 

forma manual a área exata sobre a que pretende focar, desde os pequenos 

detalhes do olho do sujeito até um pássaro em concreto quando um bando levanta 

voo. A partir de uma única foto pode obter vários disparos distintos com diferentes 

pontos de focagem. 

 

Controlo total a nível criativo 

A Lumix TZ100 foi desenvolvida para um uso rápido e prático, e conta com uma 

vasta variedade de funções e controlo avançados. O ecrã oferece uma resolução 

de 1166K pontos, enquanto que o sensor 

do olho detecta quando está a postos de 

tirar uma foto e começar a focar de forma 

automática. A câmara também proporciona 

um amplo controlo manual para que possa 

colocar à prova as suas habilidades 

fotográficas: conta com anéis e 

mostradores exclusivos para ajustar o zoom, a abertura, a velocidade de disparo, 

o foco manual e o nível de sensibilidade ISO.  

 

Partilhe as suas recordações 

Uma vez captadas fotos e vídeos, a Lumix TZ100 permite partilhar de um modo 

fácil: mediante uma combinação de conetividade Wi-Fi e uso de código QR, é fácil 

ligar a câmara a um smartphone ou a um tablet, o que permite publicar nas redes 

sociais no imediato.  

 

Outras caraterísticas 

• Ecrã tátil de 3,0 polegadas com 1040K pontos 

• Funções 5-AXIS HYBRID O.I.S e Level Shot 

• Modo de disparo em sequência a 10 fps (a resolução total; 5 fps com AF) 

• AF com deteção de rosto e olhos 

• Processamento RAW na câmara 

• Função Panorâmica 

• Controlo total e disparo sem fios com a aplicação Panasonic Image 

 

Vídeo disponível no link. 

Disponível a partir de março.   

 

https://youtu.be/6zXOy-QpLVQ


 

 

 

 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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