
 

Vídeos mais profissionais com 

as novas câmaras de vídeo da 

Panasonic 
 

 O fabricante introduz a W570 e a V160, alargando assim 

a sua gama de câmaras de vídeo Full HD 

 Com um zoom muito potente, graças a prestações 

muito avançadas, ambos modelos oferecem uma 

incrível qualidade de imagem  
 

     
    W570      V160 

 

Lisboa, 05 de janeiro de 2015 –. A Panasonic amplia a sua gama de câmaras de 

vídeo Full HD com a Twin Camera W570 e a V160, ambas com um zoom próprio 

de modelos de gamas superiores. Estes novos modelos incluem uma função de 

Estabilização de Imagem através da qual é possível conseguir vídeos com 

aspeto profissional, inclusivamente para aqueles que se iniciam agora na 

gravação de vídeos. Ambas incluem ainda uma grande variedade de 

funcionalidades que permitem ter uma fácil experiência de utilização e explorar ao 

máximo a criatividade. 

 

Nitidez, zoom e estabilidade 

Tanto a Twin Camera W570 como a V160 destacam-se por incluir um sensor BSI 

(back-illuminated sensor) de 2.2 megapixéis que permitem a gravação numa 

incrível qualidade Full HD. Graças à objetiva grande angular de 28mm da W570 e 

de 32,3 mm da V160, os utilizadores podem ampliar os ângulos de 

enquadramento nas suas criações e assim conseguir um resultado mais 

profissional nos seus vídeos. 

 

Outras das novidades dos novos modelos da Panasonic é o incrível 

funcionamento do zoom em comparação a modelos do mesmo segmento. A Twin 

Camera W570 dispõe de zoom inteligente até 90x, permitindo ao utilizadores 

aproximar-se da ação, quer seja em férias de verão com a família, ou a filmar a 
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prática de algum desporto. A V160 vem 

equipada com um zoom inteligente de 77x. 

 

Com um zoom tão potente é importante 

que a gravação se mantenha alinhada e 

sem vibrações. Por isso, a Twin Camera 

W570 inclui a função de Level Shot, que deteta de forma automática a inclinação 

e nivela a imagem. Dependendo das condições da gravação, este sistema pode 

ajustar-se em três níveis: desativado, normal ou melhorado. 

 

Este modelo inclui ainda o estabilizador ótico de imagem de cinco eixos 

HYBRID O.I.S.+ que corrige as vibrações da mão, função que é especialmente útil 

quando se grava com muito zoom. 

 

Um resultado mais profissional 

 

A nova Twin Camera W570 inclui uma segunda câmara rotativa na parte lateral 

do ecrã LCD, para que se possa gravar duas cenas de uma só vez. Esta 

característica permite capturar duas imagens em simultâneo, para que o utilizador 

possa capturar as suas próprias reações no momento da gravação. Esta inovação 

não só oferece mais liberdade criativa e diversão como também permite que a 

pessoa que grava possa tornar-se parte integrante do filme. 

 

Para maximizar as possibilidades deste modelo, está também incluído o modo 

Narração, que enfatiza o volume da voz do utilizador que está a gravar para que 

este possa acrescentar à gravação os seus comentários com total nitidez sem 

que interfira com o ruído de fundo. Além disso, a função Back Up permite gravar 

em separado a imagem da câmara principal e da segunda câmara, de forma a 

que, se desejável, se possa reproduzir os dois vídeos separadamente. 



 

 

Ambos modelos incluem também a opção de Controlo Criativo para conseguir os 

efeitos criativos desejados. Efeitos como o efeito miniatura, película de 8mm, ou 

película muda fazem com que os utilizadores possam acrescentar incríveis efeitos 

ao vídeo, fazendo com que o momento de gravação seja mais divertido. 

 

Muitas opções de conetividade 

Ao incorporar funções Wi-Fi e NFC, a W570 partilhar de forma mais fácil que 

nunca as criações favoritas dos utilizadores. Com um só toque, a conexão NFC 

permite ligar a câmara ao Smartphone e Tablet para aceder a uma grande 

variedade de opções criativas. Com a Panasonic Image App, o telemóvel pode 

usar-se como dispositivo remoto para rever as gravações de vídeo ou efetuar 

ajustes, sem ter de tocar na câmara. 

 
Também é possível reproduzir vídeo em tempo real através da função USTREAM 

ou partilhar criações nas redes sociais de uma forma muito mais fácil, 

pressionando apenas um botão. 

 

W570:  
Disponível em preto 
 
V160:  
Disponível em preto 
 
 
 
 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 

eletrónicos 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 7,3 mil milhões de yenes (68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, 

finalizado a 31 de Março de 2013. 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/. 
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