
 

A Panasonic lança uma nova atualização de 

firmware para as suas câmaras Full-Frame LUMIX 

S1, S1R e S1H  

 

2 de setembro de 2020 – A Panasonic anuncia o lançamento de novas 

atualizações de firmware para as suas câmaras digitais sem espelho LUMIX 

S1, S1R e S1H, novidades que melhoram as funções e a usabilidade destas 

três câmaras Full-Frame.  

 

O novo firmware permite à câmara S1R gravar vídeos 5K e aproveitar ao 

máximo o seu sensor de imagem de alta resolução. Além disso, a mais 

recente tecnologia de AF e o desempenho da nova LUMIX S5 estarão 

igualmente disponíveis nos modelos S1, S1R e S1H. A melhoria da AF 

destaca-se na deteção de seres humanos e dos seus movimentos.  

 

Além dos olhos, do rosto e do corpo, a AF também reconhece agora a 

cabeça utilizando tecnologia de deteção em tempo real que proporciona 

uma focagem ainda mais precisa. A câmara é capaz de seguir o alvo, 

mesmo que este se mova rapidamente, vire as costas para a câmara, incline 

a cabeça, ou se afaste. Por outro lado, as melhorias na tecnologia DFD 

melhoraram a AFC, que também permite aos utilizadores seguir o rasto de 

alvos pequenos ou em movimento rápido para os captar com focagem 

precisa. Estas vantagens são aplicáveis tanto à captação de fotografias 

como à gravação de vídeos. 

LLYC 
Tel.: 660 201 020 

 

Laia Jardí 

ljardi@llorenteycuenca.com 

Mireia González 

mgonzalez@llorenteycuenca.com 

Oriol Aguilar  
oaguilar@llorenteycuenca.com 

 

sbravo@arenalia.com
mailto:sbravo@arenalia.com


 

 

A Panasonic aplicará todos os seus desenvolvimentos tecnológicos aos 

seus novos produtos e também aos que já lançou através desta atualização 

de firmware. 

 

 

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

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

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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