
 

Uma câmara Panasonic para 
todo o tipo de férias 

 

 A Panasonic apresenta 11 câmaras fotográficas 

compactas Lumix diferentes para que cada viajante 

encontre a mais adequada às suas férias neste Verão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 23 de Julho de 2013 – Chega um dos momentos mais esperados do ano: 

as férias. Este é um período para viajar, descansar, passear, de reencontros 

familiare, seja qual for o momento, todos são para recordar. Para imortalizar cada 

um destes minutos irrepetíveis e também para revivê-los ao longo do ano, uma 

câmara fotográfica não pode faltar na mala ou no bolso. Para momentos como 

estes, a Panasonic criou a Lumix TZ40, a câmara mais viajante da Panasonic. 

A TZ40 é a companheira ideal pelo seu tamanho compacto, alta qualidade de 

imagem e, sobretudo, pelo seu potente zoom. E, apesar de caber num bolso, esta 

câmara conta com uma lente LEICA DC VARIO-ELMAR que alcança uma 

potência de zoom ótico até 20x e pode expandir-se ao equivalente a 40x com a 
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função de Zoom Inteligente. De 18,1 megapixéis, consegue fotografias 

extremamente nítidas em qualquer tipo de cenário devido à versatilidade da 

objetiva (desde paisagens até primeiros planos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver vídeo: Lumix TZ40, a companheira ideal de viagem 

 

A TZ40 também oferece a possibilidade de explorar a criatividade do fotógrafo nas 

férias. Esta câmara inclui um total de 14 filtros criativos entre os quais se 

encontram o efeito Foto 3D, Modo Panorâmico, Retoque Automático e 

Retoque Criativo. Deste modo, é possível conseguir fotografias artísticas sem 

necessidade de utilizar Photoshop. 

A mais recente novidade da TZ40 para este ano é a incorporação de conexão Wi-

Fi e da tecnologia NFC (Near Field Communication) que permite partilhar as 

imagens e os vídeos em qualquer lugar e possibilita ainda o controlo da câmara 

TZ40 a partir de um smartphone ou tablet. Com a aplicação exclusiva Panasonic 

Remote Live View o dispositivo é capaz de controlar, por exemplo, o zoom e o 

obturador da câmara à distância, funcionando como um comando à distância. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O34RNaQD8EU


 

 

 

 

 

Diz-me como és e dir-te-ei de que câmara necessitas 

Não há duas pessoas iguais, pelo que a câmara fotográfica de cada pessoa deve 

encaixar ao máximo nas suas necessidades e utilizações. Foi por isso que a 

Panasonic desenvolveu uma ampla gama de câmaras fotográficas compactas 

para satisfazer e adequar-se a todas essas necessidades. Quer seja pelo 

desempenho, tamanho, preço, design ou qualquer outro requisito, a Panasonic 

tem a câmara ideal para cada utilizador. 

Zoom Viajante  

 
 
 
 

 

 

São as companheiras perfeitas para as viagens. Destacam-se por terem um 

potente zoom apesar dos corpos compactos, mas não renunciam à qualidade e à 

nitidez das imagens. 

 



 

 
 

 

 

 

 

TZ40 

 Conta com um sensor MOS de alta sensibilidade de 18,1 

megapixéis e um novo processador Venus Engine. 

  Objetiva Leica com zoom ótico até 40x e grande angular de 

24mm. 

 Wi-Fi® Connectivity y NFC (Near Field Communication) 

 Gravação de vídeo Full HD a 1080/50p em AVCHD e 

progressiva 1080/25p em MP4 com HYBRID OIS + 

 GPS e nivelador de disparo 

 

 

 

 

 

 

TZ35 

 Objetiva Leica DC com potente zoom ótico 20x e ultra grande 

angular de 24mm 

 Sensor MOS de alta sensibilidade de 16,1 megapixéis e 

Venus Engine 

  Modo Panorama criativo para expressões únicas e 

impressionantes  

 Gravação de vídeo Full HD em formato AVCHD Progressivo / 

MP4 

 POWER O.I.S. (Estabilizador Ótico de Imagem) 

 

 

 
FZ200 

 Óptica Leica grande angular de 25mm (equivalente a 600mm) 

com abertura de F2.8 

 Sensor MOS de alta sensibilidade de 12,1 megapixéis e 

redução de ruído avançada 

 Operação de alta velocidade-disparo em sequência a 12fps, 

Quick Start-up de aprox. 0.95 segundos e Light Speed AF 

 Electronic View Finder de 1.312.000 de pontos de alta 

resolução 

 Gravação de vídeo Full HD em formato AVCHD Progressivo  

50p (PAL) 

 Power OIS com modo ativo 

 



 

 FZ62 

 Óptica Leica 2.8 com zoom ótico 24x e ultra grande angular 

de 25mm 

 Sensor MOS de alta sensibilidade de 16,1 megapixéis 

 Resposta de Alta Velocidade rápida posta em marcha em 

Aprox. 0,9 seg e Light Speed AF 

 Gravação de vídeo Full HD 1.920 x 1.080 em formato AVCHD 

/ MP4 50 i 

 Disparo sequencial de alta velocidade 10 fps com 16,1 

megapixéis de resolução 

 Controlo criativo e retoque criativo, com 14 efeitos, HDR e iA 

Plus 

 

 

Todo-o-terreno Resistente 

 

 

 

Não há adversidade que derrube estas câmaras: resistentes à água, às quedas e 

à poeira têm a finalidade de se poder tirar fotografias em situações extremas. 

São ideais para captar imagens no mar ou na praia, na prática de desportos 

radicais ou na neve, entre outras situações extremas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

FT5 

 É a mais resistente das câmaras Panasonic por ser a única 

capaz de suportar uma pressão de 100kg 

 Submergível até 13m e resistente às quedas até 2m 

 Gravação de vídeo Full HD a 1080/50p em AVCHD 

Progressivo 

 Funcões Wi-Fi ® e NFC (Near Field Communication) 

 Alta qualidade de imagem com sensor MOS de 16.1 

megapixéis de alta sensibilidade 

 GPS e GLONASS (Global Navigation Satellite System) 

 Reprodução de cor vermelha para belas fotografias 

subaquáticas 

 

 FT25 

 Submergível até 7 m, resistente à poeira e a quedas até 1,5m 

e suporta temperaturas até -10º 

 Time Lapse Shot  

 Reprodução de cor vermelha para belas fotografias 

subaquáticas 

 Modo Panorama criativo para expressões únicas e 

impressionantes 

 Objetiva grande angular de 25mm com zoom ótico 4x  

 Gravação de vídeo HD de 720p em MP4 

  

Criativa Compacta 

 



 

 
 

Estas câmaras elevam as possibilidades expressivas das câmaras compactas a 

outro nível. Rompem com o estereótipo de que uma câmara de bolso não é 

adequada para profissionais ou para amadores avançados. 

 

 

 

 

 

LX7 

 Lente grande angular super brilhante LEICA DC VARIO-

SUMMILUX F1.4-2.3 de 24mm 

 Sensor MOS de alta sensibilidade com série de amplitude 

dinâmica com 1/1.7 "de 10.1 megapixéis 

 Controlo Manual Completo - anel de abertura, filtro interior ND 

e alavanca de focagem 

 Incorpora 16 filtros para oferecer um maior leque de 

possibilidades criativas. 

 Gravação de vídeo Full HD em formato AVCHD Progressivo a 

50p (PAL) 

 Funções versáteis de disparo: Disparo Time Lapse 

 

 

Compactas versáteis e 

de design premium 

 
 

 

Variedade de cores, designs muito finos e com linhas modernas. Bonitas, 

ocupam muito pouco espaço e produzem fotos de qualidade. Assim são 

caracterizadas as câmaras desta gama, criadas especialmente para aqueles 

utilizadores urbanos que querem levar consigo uma câmara fotográfica para todo 

o lado. 

 

 SZ9 

 Dotada de um sensor de 16 megapixéis é capaz de alcançar 

um zoom até 20x apesar da sua pequena dimensão 

 Sensor MOS de Alta sensibilidade de 16.1 megapixéis e 

Venus Engine 

 Com botão Wi-Fi para partilhar as fotografias em rede e GPS 

que indica o lugar onde foi tirada a fotografia 

 Modo panorama criativo para expressões únicas e 

impressionantes  



 

 

 Gravação de vídeo Full HD em AVCHD / MP4 

 Modo retoque de beleza com função de um toque de 

maquilhagem para embelezar o rosto 

 

 SZ3 

 Lente LEICA DC com Zoom ótico de 10x e ultra grande 

angular de 25mm num corpo de fina espessura 

 Modo panorama para uma expressão única, impressionante  

 Retoque de beleza com modo maquilhagem 

 Velocidade Sonic AF para aproveitar todas as oportunidades 

de fotos, por mais fugazes que sejam  

 Alta qualidade HD de gravação de vídeo 

 iA (Inteligente Auto) com MEGA O.I.S. 

 

 XS1 

 Com espessura extremamente fina 

 Zoom ótico de 5x com ultra grande angular de 24mm  

 Modo panorama criativo para fotos únicas e impressionantes 

 MEGA O.I.S. (Estabilizador Ótico de Imagem) para suprimir o 

desfocado causado pelo tremer das mãos  

 Controlo criativo / retoque criativo com 13 efeitos de filtro 

 Gravação de vídeo de Alta qualidade HD 

 

 FS50 

 Zoom ótico de 5x com ultra grande angular de 24mm num 

corpo de espessura fina 

 Sensor CCD de alta resolução de 16.1 megapixéis para 

imagens de alta qualidade 

 Alta qualidade HD de gravação de vídeo 

 MEGA O.I.S. (Estabilizador Ótico de Imagem) para suprimir o 

desfocado causado pelo tremer das mãos  

 Modo iA (Auto Inteligente)  

 



 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

 

 
Sobre a Panasonic 
 
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 
eletrónicos em três áreas de negócio, de consumo, componentes e dispositivos, e soluções. 
Com sede em Osaka (Japão), a empresa registou vendas líquidas de 7,84 mil milhões de 
ienes (79.109 milhões de euros) durante o ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2012. As 
ações da empresa estão cotadas nas bolsas de Tóquio, Osaka, Nagoya e Nova Iorque 
(NYSE: PC). A Panasonic ambiciona converter-se na primeira empresa em inovação 
“verde” do sector da eletrónica de consumo no ano 2018, quando se cumprem 100 anos de 
fundação de empresa. Para mais informação sobre a empresa, a marca e o seu 
compromisso com a sustentabilidade, visite a web europeia da Panasonic 

em, http://panasonic.net/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panasonic.pt/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.facebook.com/group.php?gid=37756988862
http://panasonic.net/

