
 

Nova Lumix G100, a melhor câmara sem espelho 

para vlogging com gravação em 4K, um design 

compacto e uma qualidade de som extraordinária 

 

• Gravação de vídeo e captação de imagens em 4K com a melhor 

estabilização para conseguir conteúdos perfeitos. 

• É a primeira câmara sem espelho do mundo a oferecer uma 

função tão avançada quanto o sistema de som OZO da Nokia. 

• Design compacto e leve para que a utilização da câmara seja 

confortável. 

• O conteúdo pode ser transferido para um smartphone para o 

partilhar nas redes sociais de forma instantânea num só clique. 

 

24 de junho de 2020 – A Panasonic apresenta a nova câmara digital sem 

espelho e com objetivas permutáveis, a Lumix G100, dirigida especialmente 

a vloggers e a criadores de conteúdos.  

 

A nova G100 oferece uma qualidade excelente e melhora as prestações e a 

tecnologia de outros modelos semelhantes disponíveis no mercado. Esta 

câmara tem um corpo compacto, oferecendo um altíssimo desempenho em 
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imagem e em vídeo até 4K. O som da câmara é impressionante graças à 

tecnologia de áudio OZO da Nokia, criada especialmente para câmaras sem 

espelho. Esta nova câmara estará disponível em inícios de agosto com um 

PVPr de 799 € e inclui um tripé que serve como suporte e facilita a gravação 

de conteúdos em qualquer lugar.  

 

Qualidade de vídeo melhorada 

Com uma ampla variedade de frequência de fotogramas, é possível criar 

vídeos em qualidade 4K ou Full HD para conseguir os melhores resultados. 

Muitos criadores de conteúdos utilizam smartphones para gravar os seus 

vídeos. Com a G100, é muito fácil destacar-se graças a uma qualidade de 

imagem superior. O sensor da câmara é muito maior do que o dos 

smartphones, pelo que com esta câmara se podem capturar imagens e 

vídeos impressionantes em todos os tipos de situações. 

 

A nova G100 permite fotografar ou gravar em todas as situações, 

inclusivamente de noite ou em espaços interiores muito escuros. O sensor 

MFT (Micro Quatro Terços na sua sigla em inglês) de 20.3 MP consegue 

desfocagens incríveis e confere um carácter único aos vídeos. 

  

O estabilizador de imagem híbrido de 5 eixos*1 é muito potente e permite 

gravar vídeos enquanto se move, garantindo vídeos estáveis para conseguir 

a melhor experiência de visualização dos espectadores. 



 

Independentemente de gravar enquanto se move pela casa, anda de 

bicicleta ou mesmo a partir de um veículo, poderá confiar na estabilidade 

que a nova Lumix G100 lhe oferece. 

 

A câmara oferece focagem automática (AF) de alto nível para que a 

qualidade do vídeo seja perfeita em todas as situações. 

Graças a esta função, muito característica das câmaras Lumix, 

proporcionamos ótimos resultados. 

 

Som premium graças ao sistema OZO Audio da Nokia 

A nova câmara G100 da Lumix capta um som premium de máxima qualidade 

graças a um sistema pioneiro. O sistema de som OZO Audio da Nokia, torna 

a G100 a primeira 

câmara digital 

sem espelho do 

mundo a oferecer 

uma função tão 

avançada*2. Com 

um áudio 

concebido para 

uma reprodução 

excelente e tendo em conta as plataformas onde se partilha o conteúdo, o 

sistema de som OZO permite aos utilizadores capturar e editar o som com 

uma precisão e uma exatidão extraordinárias.  

 

Três microfones internos registam um som claro que aproxima os criadores 

de conteúdos ao espectador. A G100 também rastreia a voz das pessoas 

que vai detetando e muda automaticamente a configuração para o som mais 

adequado a cada momento. Com esta versatilidade, a câmara oferece toda 

a tecnologia de áudio necessária, não sendo realmente indispensável utilizar 

um microfone externo, ainda que seja compatível graças a uma entrada de 

microfone, caso este seja necessário. 

 



 

Diferentes modos de gravação de vídeo para todos os utilizadores 

A nova câmara G100 da Lumix dispõe de diferentes modos de gravação 

para todos os tipos de necessidades. Por exemplo, o Video Selfie Mode foca 

perfeitamente o utilizador e o fundo sem necessidade de mudar a 

configuração da câmara.  

 

Graças à funcionalidade 4K Photo da Panasonic, é possível capturar frações 

de segundo. A câmara fotografa a 30 fps e extrai apenas o fotograma 

necessário para obter o momento perfeito. Com esta função, é possível 

conseguir fotografias espetaculares de forma simples. 

 

Também se podem utilizar efeitos especiais de vídeo, como o slow motion 

ou o time lapse. Outra característica muito especial para os vloggers mais 

avançados são duas funções incluídas na câmara: VlogL e LUT (Look Up 

Table). Estas funções permitem adequar o conteúdo dos vídeos na pós-

produção para lhes conferir um look próprio e melhorar a qualidade do 

conteúdo. 

 

Conectividade Bluetooth, Wi-Fi e HDMI para partilhar as melhores 

histórias 

A nova Lumix G100 incorpora conectividade Bluetooth e Wi-Fi para uma 

utilização eficaz da câmara. As 

fotografias e os vídeos podem 

ser transferidos para qualquer 

smartphone de forma simples 

com a aplicação gratuita 

LUMIX Sync, disponível para 

iOS e Android. Desta maneira, 

é muito simples transferir o 

conteúdo num só clique e partilhá-lo no Instagram ou YouTube de forma 

rápida e simples. A Lumix G100 também permite realizar vídeos em 

streaming através do cabo USB. 

 



 

O Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.2) oferece uma ligação ininterrupta 

entre a câmara e o smartphone com um consumo mínimo de energia. O 

telefone pode ativar a câmara ou adicionar etiquetas GPS ao conteúdo de 

forma automática e eficaz. Também se pode usar o smartphone como 

comando à distância para a gravação de vídeos e a captação de fotografias. 

 

Máxima ergonomia e facilidade de utilização 

Com um peso de 412 g*3, a G100 é suficientemente leve e compacta para 

ser utilizada com facilidade. Com o visor de alta resolução ou o ecrã, é 

possível visualizar a gravação. Além disso, o ecrã de 3 polegadas é tátil e 

pode ser girado para gravar facilmente de todos os ângulos, seja para selfies 

ou para gravar uma cena com amigos, consigo como protagonista. 

 

A pré-visualização do aspeto serve de ajuda para controlar a composição 

com algumas relações de aspeto comuns nas redes sociais, enquanto o 

indicador REC apresenta um quadrado vermelho no ecrã para distinguir 

facilmente quando a câmara está a gravar. 

 

A câmara inclui o novo tripé DMW-SHGR1*4, que permite segurar a câmara 

com facilidade enquanto grava vlogs e que pode ser utilizado como um tripé 

compacto. Ao ligar o tripé/grip à câmara através do USB, pode controlar 

algumas funções como iniciar/parar a gravação de vídeo, soltar o obturador 

e ativar ou desativar o modo Sleep. Para que possa carregar facilmente a 

bateria da sua câmara esteja onde estiver, a G100 inclui o carregamento por 

USB. 

 

Para mais informações, aceda ao seguinte link: 

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/announcement/ 

 

*1 Quando se utiliza uma objetiva permutável (H-FS12032 ou H-FS35100), lançada antes 

desta câmara, é necessário atualizar o firmware da objetiva para a última versão. 

*2 Para uma câmara digital com objetivas permutáveis, em 24 de junho de 2020. 

*3 Incluindo a objetiva LUMIX G VARIO 12-32 mm (H-FS12032). 

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/announcement/


 

*4 O tripé também é compatível com outros modelos da Lumix: DC-G100, GH5, GH5S, GG90 

e G80. Alguns modelos exigem uma atualização de firmware para utilizar as funções do tripé. 

Alguns destes modelos não são compatíveis com o modo Sleep. 

 

Mais informações: 
Informações sobre a Panasonic: http://www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Siga-nos em: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  

 

 

 

 

Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 

soluções para aplicações nos setores de eletrónica, de consumo, habitação, automotivo e 

B2B. A empresa, que celebrou o seu centenário em 2018, opera com 582 empresas filiais e 

72 associadas em todo o mundo, registando vendas líquidas consolidadas de 61.900 milhões 

de euros no exercício findo em 31 de março de 2020. Empenhada na procura de novos 

valores através da inovação, a empresa aplica as suas tecnologias para criar uma vida e um 

mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informações sobre a Panasonic, visite 

a página web da empresa: www.panasonic.com/global 
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