
 

A Panasonic anuncia o desenvolvimento da 

LUMIX GH6, a sua nova câmara sem espelho 

Micro Quatro Terços 

 

26 de maio de 2021 – A Panasonic anuncia o desenvolvimento da LUMIX GH6, 

uma câmara sem espelho que combina o novo sensor Micro Quatro Terços com o 

novo processador de imagem. Este modelo é da série LUMIX G e será 

comercializado no final de 2021. 

 

Desde a criação da LUMIX em 2001, a Panasonic tem vindo a expandir o seu 

catálogo de câmaras e objetivas, beneficiando da excelente mobilidade e do 

elevado desempenho de vídeo oferecido pelo sistema de câmaras sem espelho. 

Após 20 anos neste setor, a LUMIX ganhou uma sólida reputação entre os 
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utilizadores, incluindo fotógrafos profissionais e criadores de conteúdos 

audiovisuais. 

 

Atualmente, a divulgação de vídeos em streaming está a gerar novas necessidades, 

o que nos leva a procurar uma maior qualidade e singularidade nos conteúdos de 

vídeo. A alta resolução, ampla gama dinâmica, textura realista, efeitos como slow 

motion e ângulo de disparo indefinido, combinados com a pequena dimensão da 

câmara, são os principais aspetos reunidos pela câmara ideal que satisfaz as 

expectativas dos criadores.   

 

Neste cenário, o desenvolvimento da LUMIX GH6 já está em curso. Será o porta-

estandarte da LUMIX G e a mais recente adição à gama GH, conhecida pela sua 

impressionante mobilidade e o seu inovador desempenho em vídeo. Combinando o 

sensor de alta velocidade e o processador de imagem Venus Engine, a nova GH6 

obtém resultados sem precedentes. Com uma capacidade de gravação 4K/60p de 

4:2:2 DCI de 10 bits*1, a nova LUMIX GH6 permite uma gravação de vídeo 

ilimitada*2. 

 

Também proporciona uma alta velocidade de fotogramas (HFR) a 10 bits em 4K 

120p e uma velocidade de fotogramas variável (VFR) para vídeos em câmara 

lenta/rápida de alta resolução. Além disso, a GH6 grava vídeos a 10 bits 5.7K 60p 

aproveitando ao máximo o sensor Micro Quatro Terços. A GH6 inclui uma ampla 

variedade de modos de gravação e funções de assistência de disparo, permitindo 

uma utilização híbrida para fotografia ou vídeo, nomeadamente a gravação de 

filmes, vídeos de música, documentários ou pequenos clips para as redes sociais, 

entre muitos outros. 

 

A Panasonic está empenhada em proporcionar o máximo valor aos seus produtos, 

como ferramentas para impulsionar o desenvolvimento da fotografia e do vídeo.  

 

*1 Correspondente à resolução 4K (4096x2160) definida pelo Digital Cinema Initiatives (DCI). 
*2 O tempo de gravação depende da capacidade da bateria e do cartão de memória. A câmara pode 
parar a gravação para se proteger se a temperatura ultrapassar a temperatura de funcionamento 
certificada. 

・Micro Quatro Terços, Quatro Terços e os logótipos Micro Quatro Terços e Quatro Terços são marcas 

comerciais ou marcas comerciais registadas da OLYMPUS CORPORATION no Japão, Estados Unidos, 
países da União Europeia e outros países. 

・O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 

 

 



 

LUMIX. Motion. Picture. Perfect. 

Através do estreito apoio aos criadores, que lideram a cultura da imagem, a LUMIX 

proporciona uma experiência que lhes permite ser tão criativos quanto desejam, 

independentemente de realizarem imagens estáticas ou vídeos. Queremos tornar-nos uma 

marca que está com os criadores, transmitindo novas emoções em conjunto e ultrapassando 

os limites da criação audiovisual. Esta é a ideia e o significado do nosso slogan Motion. 

Picture. Perfect. 

 

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 522 empresas filiais e 

69 associadas em todo o mundo, registando vendas líquidas consolidadas de 54,02 mil 

milhões de euros no exercício findo em 31 de março de 2021. 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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